
 

Цей інформаційний бюлетень є виданням муніципалітету Нуенен 

 
oekrainers@nuenen.nl 

 

 
Прийом українців у Нуенені – Інформаційний бюлетень 4 

Будь ласка, пересилайте цей бюлетень! 
Вам переслали цей інформаційний бюлетень і чи хотіли б ви отримувати 

його самі? Будь ласка, надішліть електронний лист на адресу 

oekrainers@nuenen.nl.  Будь ласка, зазначте «Підписка на інформаційний 

бюлетень» у темі. Попередні випуски інформаційного бюлетеня та 

корисну інформацію для українських біженців, які вже проживають в 

Нідерландах, можна прочитати на https://www.nuenen.nl/opvang-en-hulp-oekraiense-

vluchtelingen-nuenen  

 

Пункт прийому майже готовий 

Цього тижня разом із працівниками муніципалітету 

волонтери збирали меблі для житлових приміщень. 

Це не менше ніж 24 двоярусні ліжка, 24 односпальні 

ліжка, 72 шафи, 12 столів, 72 стільці та 12 шаф під 

телевізор. Кухня обладнана, тому мешканці можуть 

готувати собі самі, але на перші дні харчування 

організовано. Також доступні пральні та сушильні 

машини. 

 

Менеджер локацій 

Менеджер локацій почне працювати 30 травня. Він відповідатиме як за пункт прийому в 

Нуенені, так і за місце прийому в Son&Breugel. Менеджера локацій найме група LEV, і 

перші кілька триватимуть перемовини днів із різними партнерами по співпраці та 

підготовці на місці до прибуття першої групи біженців. Наприклад, координація 

залучення волонтерів та встановлення годин консультацій для мешканців із 

відповідними установами. 

Очікувана дата прибуття перших біженців 

Пункт прийому у Фроувкензакере майже готове, ми зареєстрували його в регіоні 

безпеки Брабант Зюйд-Ост для муніципального прийому українців. Біженці, яких ми 

розміщуємо в Нуенені, приїдуть із місця короткострокового прийому в Microlab в 

Ейндховені. Ми зможемо прийняти перших людей у Нуенені 2 червня. Це буде не 

максимально можливе розміщення близько 70 осіб, а менша група від 20 до 25 осіб. Ми 

робимо це свідомо, тому що хочемо мати можливість належним чином наглядати за 

біженцями після прибуття. 

 

Ви хочете допомогти? 

Чи хотіли б ви стати волонтером, щоб допомогти 

українським біженцям і показати їм їхнє нове 

середовище? Зареєструйтеся у Волонтерському центрі 

групи LEV за номером телефону 040 283 16 75. Як тільки стане зрозуміло, яка саме 

допомога потрібна і коли, хтось зв’яжеться з вами від імені групи LEV. 
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