Прийом українців у Нюенені - Інформаційний
бюлетень 1 - UA
Нюенен надає притулок українським біженцям
Муніципалітет Нуенена надасть притулок приблизно 70 українським біженцям у вільній
будівлі школи у Vrouwkensakker. Очікуємо, що приїдуть переважно жінки та діти. За
попередніми оцінками, перебування триватиме від трьох до шести місяців. Ми хочемо
запропонувати біженцям тепле і безпечне місце для проживання якомога швидше і
прагнемо бути готовими до цього в перший тиждень червня.
Житлове товариство Helpt Elkander надало приміщення школи для притулку.
Муніципалітет перебудує будівлю на 12 напівпостійних житлових приміщень, кожне з
яких розраховано максимум на 6 осіб. Також буде спільна кухня та санвузол.
Окрім реконструкції та облаштування будівлі, в найближчі тижні потрібно влаштувати
ще багато чого. Наприклад, як ми можемо допомогти біженцям у соціальній сфері з
реєстрацією осіб у Базі обліку, допомогою на проживання, заходами, освітою, доступом
до медичних послуг тощо. Хоча це важке завдання, ми пишаємося тим, що можемо
зробити це разом у нашому муніципалітеті.

Підпишіться на розсилку новин
Ми хотіли б тримати вас у курсі останніх подій щодо прийому українських
біженців у Нюенені. Тому ми публікуємо щотижневий цифровий бюлетень
голландською, українською та російською мовами. Бажаєте отримувати
інформаційний бюлетень? Надішліть електронного листа на адресу
oekrainers@nuenen.nl і вкажіть у темі «підписатися на інформаційний
бюлетень». Ви також можете ознайомитися з інформацією на веб-сайті муніципалітету:
https://www.nuenen.nl/opvang-en-hulp-oekraiense-vluchtelingen-nuenen

Ви бажаєте допомогти?
Ваша допомога у прийомі цих біженців дуже потрібна.
Багато волонтерів вже з ентузіазмом звернулися до
групи LEV, Нідерландської ради у справах біженців та
муніципалітету. Це чудово! Група LEV збирає всі заявки, і вони координуватимуть
залучення волонтерів для прийому українців. Як тільки стане зрозуміло, яка саме
допомога потрібна і коли, хтось зв’яжеться з вами від імені групи LEV. Якщо ви ще не
зареєструвалися, але також хочете допомогти, ви можете зареєструватися у
Волонтерському центрі за тел. 040 283 16 75.

Цей інформаційний бюлетень є виданням муніципалітету Нуенен ca
oekrainers@nuenen.nl

