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Не соромтеся пересилати цей інформаційний бюлетень іншим! 

 

Ми надіслали вам цей інформаційний бюлетень, чи хотіли б ви 

отримувати його самі? Будь ласка, надішліть електронний лист на адресу 

oekrainers@nuenen.nl. Вкажіть «Підписатися на інформаційний 

бюлетень» в темі. Попередні інформаційні бюлетені та корисну 

інформацію для українських біженців, які вже проживають в Нідерландах, 

можна знайти на https://www.nuenen.nl/opvang-en-hulp-oekraiense-vluchtelingen-nuenen.  

 

Робота в пункті прийому для біженців 

Для пункту прийому біженців у Vrouwkensakker подано заявку на отримання 

необхідного екологічного дозволу та зроблено необхідне повідомлення про 

пожежобезпечне використання. Для безпеки локації після відкриття ми домовляємося з 

охоронною компанією. 

Наразі проводиться прибирання колишньої школи. Крім того, незабаром будівлю 

облаштують підключенням до Інтернету, щоб біженці, які приїхали сюди жити, могли 

підтримувати зв’язок із друзями та родиною. На початку наступного тижня ми 

розмістимо всі меблі в житлових приміщеннях. Ми також готуємо вітальний пакет, який 

містить усіляку корисну інформацію про страхування, охорону здоров’я, школи, 

місцевість тощо. Ми також надамо невеликий подарунок після прибуття. Ми очікуємо 

прийняти перших біженців на початку червня. 

 

Фінансова підтримка (leefgeld) 

Українські біженці можуть подати заяву на фінансову підтримку (leefgeld) за допомогою 

форми заяви, яка видається при реєстрації у Базі персональних даних (BRP, 

Basisregister Personen). Ця реєстрація відбувається в пункті прийому. Вам потрібна 

форма заявки? Ви можете надіслати запит на адресу adminsoza@dienstdommelvallei.nl.  

Чи отримуєте ви фінансову підтримку від муніципалітету? Наразі ви отримуєте її 

щотижня, але незабаром вона стане щомісячною. Сума залишається приблизно такою 

самою. Ця зміна пов’язана з тим, що тепер існує національна рекомендація, якої ми 

будемо дотримуватися. Чи отримуєте ви фінансову підтримку і чи є у вас робота? Тоді 

ви більше не маєте права на фінансову підтримку. Просимо негайно повідомити про це 

муніципалітет. Члени сім'ї без роботи все одно отримуватимуть фінансову підтримку. 

Ви б хотіли допомогти? 

Чи хотіли б ви стати волонтером, щоб направляти та 

допомагати біженцям у їхньому новому середовищі? 

Тоді зареєструйтеся у Волонтерському центрі групи 

LEV за номером телефону 040 283 16 75. Як тільки стане зрозуміло, яка допомога 

потрібна і коли, хтось зв’яжеться з вами від імені групи LEV.  
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