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Прийом українців у Нюенені –  

Інформаційний бюлетень 12 
 

Будь ласка, перешліть цей лист! 
Чи хотіли б ви отримувати ці інформаційні бюлетені на свою поштову 

скриньку? Надішліть електронний лист на oekrainers@nuenen.nl. Вкажіть 

«підписка на інформаційний бюлетень» у темі. Ви також можете читати 

інформаційні бюлетені на нашому веб-сайті: 

https://www.nuenen.nl/oekrainers.  

 

Життя в приймальному центрі 

Пункт прийому зміг прийняти чотирьох нових українських біженців, оскільки один 

мешканець переїхав до іншої кімнати. Йдеться про сім'ю з дітьми шкільного віку. Ми 

сподіваємося, що незабаром вони почуватимуться в Нюенені, як удома. 

У приймальному центрі було розміщено календар із усіма подіями, організованими в 

Нюенені. Тепер мешканці знають, що відбувається, і можуть брати участь у заходах, які 

їм подобаються. 

Мешканці мали спільний шашлик, гарну нагоду відпочити у цей непевний час. Минулого 

тижня в Atelier Nuenen розпочалися уроки живопису та малювання для мешканців. До 

цього був великий інтерес. Завдяки пожертвам мешканцям стали доступними пішохідні 

маршрути через Нюенен, щоб вони могли 

відкрити для себе іншу частину нашого 

муніципалітету. З ініціативи Lions Club 

мешканці отримали вхідні квитки та ваучер 

до Bloem en Tuin (Квіти і сад). Ними охоче 

скористалися, та реакції після візиту до 

Bloem en Tuin були дуже позитивні. Як 

вишенька на торті – Bloem en Tuin 

доставив квіти та рослини, щоб прикрасити 

зовнішню територію притулку. Усі ці 

прекрасні ініціативи високо оцінені! 

 

З 22 по 26 серпня українські діти молодшого шкільного віку візьмуть участь у дитячому 

канікулярному тижні. Тиждень обіцяє бути дуже веселим і товариським із 

різноманітними заходами! 

 

Заходи також відкриті для українських біженців, які живуть у 
приймаючих родинах у Нюенені 
У пункті прийому на Vrouwkensakker (Фроукенсаккер) організації та асоціації з 
муніципалітету Нюенен регулярно організовують заходи для мешканців. 
Українські біженці, які живуть у приймаючих родинах, відчувають потребу 
зустрітися з земляками. Тому ми хотіли б надати їм таку можливість. Ви живете 
в приймаючій сім'ї і хотіли б взяти участь у заходах і зустрітися з мешканцями 
Vrouwkensakker (Фроукенсаккер)? Тоді, будь ласка, зверніться до менеджера 
локації. Дивіться подробиці далі в цьому бюлетені. 
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Підтвердження місця проживання 

Із 1 вересня українським біженцям потрібна наклейка в паспорті, щоб підтвердити, що 

їм дозволено жити і працювати в Нідерландах. Інформацію див.: 

https://ind.nl/nl/oekraine-afspraak-ophalen-bewijs-van-verblijf.  Для мешканців 

муніципального пункту прийому Нюенену було організовано груповий прийом у Службі 

імміграції та натуралізації (IND) у Den Bosch. 

 

Повідомляйте про зміни 

Ви отримуєте допомогу на проживання і у вас є запитання чи ви хочете 

повідомити муніципалітет про щось, наприклад, що ви переїжджаєте чи маєте 

роботу? Надішліть лист на адресу adminsoza@dienstdommelvallei.nl.  В 

електронному листі вкажіть своє ім’я, дату народження та початок роботи. 

 

Робота 

У понеділок, 1 серпня, агентство зайнятості APS провело особисті співбесіди з 
усіма мешканцями, які ще не мають роботи, щоб дізнатися, які у них є варіанти 
працевлаштування. 
 

Домашні тварини з України  

У зв’язку з ситуацією тимчасово пом’якшено правила проїзду біженців із домашніми 
тваринами з України та Росії. Це пом’якшення стосується лише домашніх тварин, які 
втекли разом зі своїм власником і прямують до Європи з України та Росії. Оскільки сказ 
зустрічається в Україні та Росії, дуже важливо, щоб тварини якнайшвидше були 
оглянуті ветеринаром. Це стосується домашніх тварин у муніципальних та приватних 
притулках. www.hulpvoordierenuitoekraine.nl 

 

Відпустки та тимчасова заміна менеджера локації 

Мір'ям де Гроот буде у відпустці з 8 по 28 серпня. Її обов’язки тимчасово виконуватиме 

Petri Haenen. Із нею можна зв'язатися за тел. 06 14 90 68 10 і через 

petri.haenen@levgroep.nl. 

 

Побажання 

У одного з мешканців є милий кіт, який хотів би когтедряпалку. Велику чи маленьку, 

неважливо. У кого є дряпалка для цього кота? 

Для нової сім'ї потрібні 4 дорослих велосипеди. Якщо у вас є, надішліть електронний 

лист із зображенням велосипеда на oekrainers@nuenen.nl.  

 

Наступний інформаційний бюлетень 

У зв’язку зі святами наступний бюлетень вийде через три тижні, у п’ятницю 26 серпня. 
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