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Прийом українців у Нюенені –  
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Будь ласка, перешліть цей лист! 
Чи хотіли б ви отримувати ці інформаційні бюлетені на свою поштову 

скриньку? Якщо так, тоді 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 в прийомному центрі 

Відбулися деякі зміни в місці прийому. Одна сім'я виїхала на самостійне проживання, а 
на її місце приїхала нова. Є також деякі біженці, які прибули і були розміщені у родичів, 
які вже живуть у Vrouwkesakker. 
 
Здається, що потреба біженців у керівництві виявляється майже зайвою. Мешканці 

досить самостійні та спільно знаходять свій шлях у новому середовищі проживання. 

Вони разом ходять по магазинах. Четверо жителів із задоволенням побували на 

концерті в Ейндховені завдяки квиткам, подарованим Muziekgebouw. А велика група 

жителів з ентузіазмом бере участь у щотижневих уроках голландської мови, 

організованих Taalkabaal Нуенен. Вони вже вимовляють кілька речень голландською! 

 

Спеціально для дітей 

Причасники парафії Святого Хреста Нуенена зібрали іграшки для українських біженців. 

Намір був передати їх дітям під час святкування зустрічі з причасниками та їхніми 

родинами в церкві Св. Климента. Під час святкування було вручено чек на 2000 євро, з 

яким українські діти можуть взяти участь у Дитячому святковому тижні з 22 по 26 

серпня. Українські біженці були 

запрошені на святкування, але через 

непорозуміння прибули до церкви із 

запізненням на день. Щоб полегшити 

дитяче розчарування, їх запросили до 

Ice Cream Parlor Italia та пригостили 

усіх смачним морозивом за зниженою 

ціною. Зараз ми з’ясовуємо, чи 

зможуть діти Нуенена все-таки 

особисто передати посилки, які вони 

зібрали для своїх українських 

співгромадян. 
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Виконані бажання 

Мешканці, яка хотіла щодня возити онука до школи на велосипеді, подарували 

велосипед та дитяче крісло. А тим часом усі діти забезпечені велосипедами, як і багато 

дорослих мешканців. Нуененен, велике спасибі за це! Ще є кілька дорослих, для яких у 

нас ще немає велосипеда, тому велосипеди все ще дуже вітаються. Ми хотіли б 

отримати електронний лист із фотографією велосипеда: oekrainers@nuenen.nl. 

 

Зміна періодичності розсилки новин 

Тепер, коли етап введення в експлуатацію пункту прийому закінчився і життя там 

триває звичним плином, ми вже не будемо випускати цей бюлетень щотижня, а тільки 

кожні два тижні. 
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