
 

 Цей інформаційний бюлетень є виданням муніципалітету Нюенен 

 
oekrainers@nuenen.nl 

 

 
Прийом українців у Нюенені – Інформаційний  

бюлетень 5 
 

Будь ласка, розповсюджуйте цей бюлетень! 
 Бажаєте отримувати ці інформаційні бюлетені на свою поштову 

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

Будь ласка, зазначте «Підписка на інформаційний бюлетень» у темі. Ви 

також можете прочитати інформаційні бюлетені на нашому веб-сайті: 

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

 

 

Багато відвідувачів у День відкритих дверей  

Одержувачів цього бюлетеня, людей, які стали 

волонтерами в LEV, депутатів місцевих рад та 

представників преси запросили відвідати 

приймальний центр у Вровкензакері у середу 

ввечері. Вони змогли побачити, як виглядає 

локація напередодні прибуття біженців, які там 

проживатимуть, та поставити запитання про те, 

як організований прийом. Також була 

можливість зустрітися з менеджером локації. 

Багато відвідувачів вказали, що хотіли б щось 

зробити для біженців. Переважаючим відчуттям після Дня відкритих дверей було те, що 

ми в Нюенені готові добре прийняти біженців разом. Дякую всім, хто долучився до 

реалізації! 
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Менеджер локації 

Мірьям де Гроот є менеджером відділень прийому в 

Нюенені та Син ан Брейгель. Мірьям буде 

відповідати за щоденне функціонування у 

Вровкензакері і є першою контактною персоною для 

біженців, які там перебувають. Вона використала 

свої перші дні, щоб разом із муніципалітетом та 

партнерами підготувати все до прибуття біженців. 

 

Прибули перші українські біженці 

У четвер, 2 червня, перша група українських біженців прибула в Нюенен. 

Група складається з 13 осіб. Раніше вони перебували на короткостроковому прийомі в 

Ейндховені. Біженців вітали менеджер локації, муніципальні службовці та волонтери. В 

якості привітного жесту в кожній кімнаті був наповнений холодильник. І кімнатна 

рослина для затишку, люб’язно надана Bloemkwekerij 't Schuurke. 

Тепер ми хочемо дозволити біженцям спокійно відновитися після свого досвіду в 

Україні та втечі зі звичного середовища. Сподіваємося, що під час перебування тут 

вони почуватимуться в Нюенені як вдома. 

 

Потрібні садові меблі 

У притулку потрібні садові меблі, щоб мешканці могли комфортно сидіти на вулиці, 
коли дозволяє голландська погода. Якщо у вас є садові меблі, які ви б хотіли 
подарувати притулку, надішліть електронного листа на адресу oekrainers@nuenen.nl 
Будь ласка, додайте фото садових меблів, щоб ми могли правильно оцінити, чи 
підходять вони для місця. Потім ми домовимося про зустріч, щоб доставити або 
забрати їх. Будь ласка, не приносьте меблі у притулок без запрошення. 
 

Ви б хотіли допомогти? 

Чи хотіли б ви працювати волонтером, щоб допомогти 

українським біженцям і показати їм дорогу до Нюенена? 

Тоді зареєструйтеся у Волонтерському центрі групи 

LEV за номером телефону 040 283 16 75. Хтось зв’яжеться з вами від імені групи LEV, 

щоб обговорити ваші побажання та можливості.  
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