Притулок для українців у Нюенені –
Інформаційний бюлетень 2
Не соромтеся пересилати цей бюлетень!
Це вже другий інформаційний бюлетень про притулок для українських
біженців у Нюенені. Якщо ви знаєте когось, хто може бути цікавий цей
щотижневий бюлетень, перешліть його, щоб бажаючі могли підписатися
на майбутні інформаційні бюлетені. Ви можете зробити це, надіславши
електронного листа на адресу oekrainers@nuenen.nl . Вкажіть тему:
«Підписка на інформаційний бюлетень».

Підготовчі роботи в притулку
Для того, щоб колишня шкільна будівля на Вровкензакері була придатною для
проживання, минулого тижня встановили систему пожежної сигналізації. Також
перевірено аварійне освітлення та опалення. Зараз все в хорошому робочому стані.

Меблі для нових мешканців
11 травня IKEA доставила вантажівку з матеріалами для облаштування кімнат. Ми
дуже раді, що так швидко отримали всі необхідні речі. Зараз ми все збираємо і готуємо
приміщення для прийому біженців, які тут отримають тимчасовий дім.
Будівля складатиметься з 12 житлових приміщень на шість місць кожне. У кожному
номері є два двоярусні ліжка та два односпальні ліжка, обідній стіл із шістьма
стільцями, холодильник та телевізор. Стійка для білизни та кошик для білизни,
постільна білизна, посуд та рушники також є частиною стандартного інвентарю кожного
помешкання. Крім того, кожен мешканець забезпечений власною шафкою для
зберігання особистих речей.
У колишній актовій залі ми створимо спільний житловий простір. Ми також встановимо
кухню з 5 кухонними блоками з варильними панелями, мийками та посудом, таким як
каструлі. Наступного тижня в будівлі буде встановлено сім душових.
Ми хочемо забезпечити шкільну територію ігровим
обладнанням та/або столами для пікніка, щоб можна було
створити веселий та затишний простір на відкритому
повітрі.

Вакансія: Менеджер по розміщенню
Пошук менеджера по розміщенню в притулку йде повним ходом. Звертаємо вашу увагу
на дану вакансію та запрошуємо відповідних кандидатів подавати заявки!
https://algemeen.levgroep.nl/vacature.asp?src=personele&hoe=info&sleutel=20858
Крайній термін – 15 травня. Відбіркові співбесіди заплановані на ранок середи, 18
травня.
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Бажаєте допомогти?
Нам потрібна додаткова допомога волонтерів, які хотіли
б супроводжувати біженців і допомогти їм
познайомитися з новим середовищем. Хочете
допомогти? Зареєструватися в Центрі підтримки волонтерів групи LEV можна за
телефоном 040 283 16 75. Група LEV збирає всі заявки та координує роботу
волонтерів. Як тільки стане ясно, яка саме допомога потрібна і коли, хтось зв’яжеться з
вами від імені групи LEV.
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