Прийом українців у Нюенені –
Інформаційний бюлетень 6
Будь ласка, пересилайте цей інформаційний бюлетень!
Бажаєте отримувати ці інформаційні бюлетені на свою поштову
скриньку? Надішліть електронного листа на адресу oekrainers@nuenen.nl
Вкажіть «підписка на інформаційний бюлетень» у темі. Ви також можете
прочитати інформаційні бюлетені на нашому веб-сайті:
https://www.nuenen.nl/oekrainers

Нові мешканці
Цього тижня ми прийняли 4 нових біженця у центрі прийому у Vrouwkensakker. Загалом
у приміщенні колишньої школи, яке віддано для тимчасового заселення, зараз
проживає 17 українських біженців. Ми очікуємо, що незабаром буде більше людей, але
незадовго до їх прибуття ми дізнаємося, коли і наскільки велика буде група.

Життя в центрі прийому
Українські біженці наразі зареєстровані в муніципалітеті, для них організовано витрати
на проживання. Вони вдячні за допомогу, яку їм надають. Завдяки україномовному
волонтеру, який деякий час проживає в Нюенені, після прибуття їх тепло зустріли
рідною мовою. Він також переклав те, що менеджер локації Міріам де Грут пояснила
про місце прийому та як там все робиться.
Зараз біженці в основному облаштовують своє життя у своєму житловому блоці та
вивчають нове життєве середовище. Вони вже починають освоюватися в Нюенені.
Вони також хотіли б працювати і розглядають можливості для цього. Разом з Huis naar
Werk (https://www.huisnaarwerk.nl/) незабаром муніципалітет організує робоче кафе для
українців, щоб потенційні роботодавці та працівники могли належним чином
контактувати один з одним. Ми також організовуємо інформаційний вечір про торгівлю
людьми та експлуатацію, тому що хочемо, щоб ця група не стала жертвою подібних
ситуацій під час перебування тут.

Цей інформаційний бюлетень є виданням муніципалітету Нюенен
oekrainers@nuenen.nl

Вільний час
На Трійцю ресторан De Kruik організував барбекю для мешканців. Це була чудова
нагода для всіх поїсти разом на свіжому повітрі та трохи познайомитися один з одним.
Це створило затишну атмосферу та дозволило трохи розслабитись у важкий час, і це
було дуже цінно.

Розшукуються велосипеди для школярів
Діти, які живуть у притулку, незабаром підуть до початкової школи в
Нюенені. Нам потрібні велосипеди як для дітей, так і для батьків, які
будуть їздити з ними до школи. Чи є у вас функціональний,
безпечний велосипед, який стоїть без діла у вашому сараї чи коморі?
Шукаємо жіночий велосипед, велосипед для дівчинки 9 років і два
хлопчачі велосипеди для хлопців 9 і 13 років. Щоб запропонувати
велосипед, надішліть електронного листа на адресу oekrainers@nuenen.nl Ми
зв’яжемося з вами якомога швидше, щоб діти змогли поїхати на велосипедах до школи
в перший день!

Побажання
Після організації харчування на перші дні, мешканці готові приступити до приготування
їжі для себе. Кухня у Vrouwkensakker містить усе необхідне, але дуже скромно
обладнана. Мешканці вказали, що хотіли б мати комбіновану мікрохвильову піч,
блендер і ручний блендер. Якщо у вас є щось із цього, чим ви більше не користуєтеся, і
хотіли б пожертвувати нашим новим мешканцям, будь ласка, повідомте нам про це на
oekrainers@nuenen.nl
Велика подяка тим, хто відгукнувся на прохання щодо садових меблів у минулому
бюлетені!

Бажаєте допомогти?
Ще є потреба у волонтерах, які хочуть супроводжувати
українських біженців і допомогти їм адаптуватися в
Нюенені. Це вас зацікавило? 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.
Цей інформаційний бюлетень є виданням муніципалітету Нюенен
oekrainers@nuenen.nl

