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Прийом українців у Нюенені – Інформаційний          

бюлетень 7 

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 

Сьогодні вранці 19 нових мешканців переїхали до муніципального приймального 

центру у Фроукенсаккер. Зараз там проживають 36 українських біженців. Усі наявні 

житлові блоки, крім одного, зараз використовуються. Через склад сімей, які потребують 

притулку, не всі наявні ліжка в житлових приміщеннях використовуються. Регіон 

безпеки визначає розподіл вільних місць для біженців; муніципалітет не приймає в 

цьому участі. 

Життя в приймальному центрі 

Найближчими днями новоприбулі будуть зареєстровані в муніципалітеті та отримають 

свою першу допомогу на проживання. Вони будуть жити в середовищі, яке вже є більш 

структурованим, ніж коли прибули перші групи. Сподіваємося, що це допоможе їм 

швидко стати на ноги і відчути себе в Нюенені як вдома. 

Цього тижня відбулися перші збори мешканців. Відтепер щотижня відбуватимуться 

зустрічі між менеджером локації Міріам де Грут та українськими резидентами. Буде 

присутній перекладач, а також хтось із муніципалітету. Метою зустрічі є взаємні 

домовленості щодо роботи в приймальному центрі та врахування потреб біженців. На 

основі цього менеджер локації складає календар заходів. Потім волонтери можуть 

вказати, які види діяльності вони хотіли б курувати. Ми повернемося до цього в 

наступних інформаційних бюлетенях. 

 

Здійснені бажання 

Велике спасибі тим, хто відгукнувся на звернення в попередньому бюлетені. А поки нам 

запропонували жіночий велосипед, ручний блендер, блендер та різні предмети садових 

меблів. Якщо ви ще не отримали відповіді на свою пропозицію, вона буде незабаром. 

Коли ми обговорювали з Van Zelst придбання кавоварки для заміни апарату для 

тимчасової оренди в загальному приміщенні локації прийому, вони запропонували 

машину безкоштовно, включаючи 2 кавоварки та запас кави, молока, цукру, ложки і 

чашки. Фантастичний жест! 

На момент відкриття центра прийому ще не було можливості підготувати всі шафки. 

Цього тижня двоє джентльменів — ми можемо сміливо назвати їх експертами з шафок 

— все-таки зібрали їх разом. Якраз до приїзду нових мешканців. Велике спасибі за це! 
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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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