Прийом українців у Нюенені –
Інформаційний бюлетень 8
Будь ласка, пересилайте цей бюлетень!
Бажаєте отримувати ці інформаційні бюлетені на свою поштову
скриньку? Надішліть електронного листа на адресу oekrainers@nuenen.nl.
Згадайте «підписка на інформаційний бюлетень» у темі. Ви також можете
прочитати інформаційні бюлетені на нашому веб-сайті:
https://www.nuenen.nl/oekrainers.

Нові мешканці
Ми очікуємо, що цього тижня почнемо використовувати останню житлову одиницю в
муніципальній приймальні на Вровкензакері. Всього наразі 36 українських біженців.

Життя в приймальному центрі
Приємно бачити, що активну роль у прийомі новачків відіграють люди, які трохи довше
перебувають на прийомі. Наприклад, батьки та діти, які вже йдуть до початкової школи,
взяли нових батьків і дітей до школи, щоб познайомитися один з одним.
Тепер, коли в притулку перебувають і молодші діти, для їх безпеки встановлено сходові
ворота. Крім того, для житлових приміщень замовлено рулонні штори, які очікують
через два-три тижні.
Нові, щотижневі консультації мешканців користуються користю для мешканців, щоб
подумати про тонкощі та виходи на прийомі. Наприклад, тепер самі мешканці вирішили
розділити туалети та душові для чоловіків і жінок. Потреба, якої раніше не було, а зараз
локація заповнюється. Спільно укладаючи угоди, вони повертають собі частину
контролю над своїм життям.
У кожній консультації мешканців ми також звертаємо увагу на актуальну тему,
пов’язану з життям, життям і роботою в Нідерландах. Цього тижня була надана
інформація про трудову, сексуальну та злочинну експлуатацію. Це необхідно, тому що,
на жаль, серед біженців, які проживають в Нідерландах, насправді є експлуатація. Ми
хочемо, щоб мешканці знали про свої права та обов’язки, щоб ними не зловживали
зловмисники. Їм було зрозуміло, серед іншого, що робота в Нідерландах передбачає
трудовий договір і фіксовану заробітну плату, і що вони не повинні здавати свій
паспорт, якщо про це попросять. Також мешканців познайомили з дільничним
поліцейським, щоб вони знали, що з запитаннями та зауваженнями можуть звернутися
до надійного офіцера.
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Місцеві жителі, можливо, бачили контейнери для сміття на місці прийому і дивувалися,
чому їх так багато. Це тому, що кожній житловій одиниці виділили свій контейнер. Було
прийнято свідоме рішення не розміщувати один великий контейнер, в який усі відходи
збираються нероздільним способом. Ми хотіли б навчити жителів, як ми розділяємо
сміття в Нідерландах, і дали їм пояснення, щоб вони самі могли почати з цим.

Побажати
Велике спасибі за всі відповіді на наші дзвінки! Ми помічаємо, що чим довше тут
перебувають біженці, тим більша потреба в транспортному засобі. Тому велосипеди
для дорослих дуже вітаються. Якщо у вас є велосипед, який збирає пил, і якщо ви
хочете пожертвувати його одному з біженців, надішліть електронного листа з
фотографією велосипеда на адресу oekrainers@nuenen.nl.

Бажаєте допомогти?
Ще є потреба у волонтерах, які хочуть супроводжувати
українських біженців і допомагати їм в Нюенені. Хочете
цим зайнятись? 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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