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Прийом українців у Нюенені – Інформаційний бюлетень 19 

 

Будь ласка, перешліть цей лист! 

Чи хотіли б ви отримувати ці інформаційні бюлетені у свою 

поштову скриньку? Надішліть електронний лист на адресу 

oekrainers@nuenen.nl  У темі листа вкажіть «підписка на 

інформаційний бюлетень». Ви також можете читати інформаційні 

бюлетені на нашому веб-сайті: https://www.nuenen.nl/oekrainers  

 

Життя у приймальному центрі 

Як повідомлялося раніше, деякі житлові кімнати мали бути рекласифіковані. 

Наразі завершено перепланування житлових блоків. Ці кімнати були поділені на 

дві менші кімнати перегородкою із дверима. В даний час кожна сім'я (велика або 

маленька) має свою кімнату. 

Вечірка Святого Миколая 

Дата відома! Святий Миколай та його помічники відвідають мешканців 

приймального центру у неділю, 27 листопада. 

Вони готують сюрприз та запрошують усіх українських дітей, онуків, онучок, 

братів, сестер, племінників, племінниць і, звичайно ж, мам, тат, дідусів та 

бабусь, які мешкають у Нюенені, Гервені та Недерветтені, на святкування. У 

програмі ви знайдете запрошення з додатковою інформацією про вечірку. 

Живий адвент-календар 

Скоро розпочнеться! У суботу, 3 грудня, у приймальному центрі у 
Фроукенсаккері стартує Живий Адвент-календар. З 14:00 до 15:30 мешканці 
відкриють приймальню для філіжанки кави/чаю. Вони хотіли б розширити свої 
соціальні контакти, дізнатися більше про голландську культуру та 
поспілкуватися з жителями Нюенена. Ви можете зареєструватися, відправивши 
додаток Мірьям де Гроот за телефоном 06 40 65 46 31. У додатку ви знайдете 
флаєр цього заходу. 
 

Економія енергії 

Звичайний спосіб використання енергії змінився. Газ та електрика подорожчали. 

Нідерланди мають стати менш залежними від газу із Росії. І ми намагаємось 

боротися зі зміною клімату. З усіх цих причин важливо заощаджувати більше 

енергії. Про це мешканцям розповіли у приймальному центрі. Там теж клацають 

перемикачем і більш свідомо витрачають енергію. 
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Побажання 

Ми все ще шукаємо аксесуари для прикраси новорічної ялинки, а саме: вогні, 

гірлянди та дрібнички. Якщо у вас вдома є якісь предмети, які ви хотіли б 

пожертвувати приймальному центру, надішліть електронного листа на адресу 

oekrainers@nuenen.nl  Будь ласка, опишіть предмети, щоб ми могли оцінити, 

скільки предметів вже є і які ще потрібні. Тоді ми будемо раді призначити зустріч 

із вами. Ми не хочемо, щоб небажані предмети приносили до пункту прийому. 
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