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Шановні біженці, дорогі приймаючі родини, шановні учасники міграційної роботи міста Зенденхорст, 

дорогі волонтери допомоги біженцям у Зенденхорсті та Альберсло, 

За допомогою цього бюлетеня ми хотіли б надати вам корисну інформацію для вашої прихильності до 

всіх аспектів інтеграції та сприяти обміну між собою. Цей інформаційний бюлетень буде публікуватися 

через регулярні проміжки часу та надаватиме вам актуальну інформацію про нові пропозиції та розвиток 

допомоги біженцям тут, на місці та в околицях. Будь ласка, передавайте цей бюлетень іншим. 

З повагою Ваша команда робочої групи Україна-Допомога міста Зенденхорст 

 

 

 

Кілька волонтерських груп підтримують біженців та іммігрантів, які знайшли новий дім у 

Зенденгорсті та Альберсло. Але люди, народжені в Німеччині, які потребують, також 

користуються цими пропозиціями. 

Die Ausgabestelle Sendenhorst der Tafel Ennigerloh e.V., Hoetmarer Straße 32, 48324 Sendenhorst: 

Щовівторка з 15:00 до 16:30 Tafel пропонує роздачу продуктів для всіх відповідних осіб будь-якого 

походження. Добровільні помічники, які не отримують грошей за свою роботу та займаються 

волонтерством у вільний час, попередньо зібрали пожертвувані продукти та підготували їх для 

роздачі. Tafel пропонує доповнення до харчування. Основний догляд за щоденними потребами 

забезпечується отриманням пільг у рамках пільг шукача притулку або базового забезпечення. На ці 

кошти можна і потрібно купувати продукти та інші повсякденні речі. Використання Tafel не 

обов'язкове, а добровільне! 

 

  

 

 

                     Новини Україна - Допомога Жовтень 2022 

                                    Загальне 
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Асоціація німецько-іноземних друзів (DAF)  

DAF підтримує біженців, пропонуючи кілька заходів, які сприяють інтеграції: 

1. Мовні курси: мовні курси проводять викладачі-волонтери. Курси проходять кілька разів на 

тиждень. Якщо ви бажаєте відвідати мовний курс, будь ласка, зв’яжіться з пані Штумм у місті 

Зенденхорст за адресою stumm@sendenhorst.de або за телефоном: 02526-303-113. 

 

2. DAF-Депо "Привези-забери", Hoetmarer Straße 32, 48324 Sendenhorst 

Депо DAF також знаходиться під керівництвом Німецько-іноземного кола друзів. Ви 

знайдете вживаний одяг, меблі та предмети побуту в хорошому стані за розумними 

цінами. Депо DAF також розташоване за адресою Hoetmarer Str., 32, 48324 Sendenhorst. 

Час роботи: п'ятниця з 15:00 до 17:00 

Якщо ви бажаєте зробити пожертву: будь ласка, приймайте предмети одягу чи побуту в 

хорошому стані щочетверга з 15:00 до 17:00 на базі DAF. 

 

3. Велосипена майстерня у Зенденгорсті та Альберсло 

Волонтери веломайстерень безкоштовно надають біженцям подаровані та доглянуті 

велосипеди. За потреби помічники ремонтують велосипеди, подаровані місцевими, або 

допомагають біженцям з подальшим необхідним ремонтом велосипедів, або надають 

допомогу для самостійного ремонту. 

Майстерня з ремонту велосипедів 

Fahrradwerkstatt Sendenhorst, Westtor 33, 48324 Sendenhorst 

Часи роботи:  

Сб: 11:00-13:00  

Ср: 15:00-17:00 

Fahrradwerkstatt Albersloh, Bahnhofstr. 2 (Rote Schule), 4834 Sendenhorst  

Часи роботи:  

Пт: 16:00-19:00 Uhr 

Якщо ви хочете щось пожертвувати: добре збережені велосипеди та велосипедні аксесуари 

із задоволенням приймаються як пожертви. Бажана подальша допомога у веломайстернях. 

4. Meet & Melt 

Чт 18:00-20:00 в Соціальном центрі Альберсло 

Відкрита зустріч Meet & Melt пропонує всім зацікавленим сторонам можливість 

познайомитися один з одним та обмінятися ідеями. 
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Добовий і ритм сну дітей і підлітків 

 

 

Спостереження вчителів і вихователів показують, що українські діти та молодь у дитячих садках 

чи школах часто дуже втомлюються, а іноді погано виконують уроки в школі..  

 

Діти молодшого шкільного віку в Німеччині зазвичай лягають спати з 20:00 до 21:00, діти в 

дитячому садку часто лягають спати раніше. 

 

Повноцінний сон дуже важливий для здоров'я дітей і підлітків. Тому просимо вас: 

Як батьки, будь ласка, переконайтеся, що ваші діти висипаються. 

 

 

 

 

             Консультації та консультаційні послуги 

 

 

 Відкриті консультаційні години та консультаційні послуги в Haus Siekmann: 

 

Пн: 10:00-14:00  

Алі Мансур  

Teл.: 0162 4042517 

 

Вт: 9-16.00                                                                      

Франціска Аніоль  змініла прізвіще Франціска Крігер  

Тел.: 0175 94 10847                                                                                                                                                 

                                                                                            

Пт: 9:00-12:30 

Ніна Моос 

Teл.: 0175 9407178 

 

 

 

Інформація для біженців 

Ср: 10:00-12:00 

Чт: 10:00-12:00 

Пт: 10:00-12:00 

Абдель-Махид Обєйдат  

Teл.: 0172 2524006 

                                                   Здоров’я 
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 Відкриті години консультацій та консультаційні послуги – запис за домовленістю – 

будь ласка, зателефонуйте нам для особистого запису 

Данієла Гросе Хокамп 

AWO Ruhr-Lippe-Ems 

Соціальна служба біженців – Соціальна підтримка 

біженців 

Teл: 0173 3947187 

 

 

Теодор Лохельтер 

Deutsch-Ausländischer Freundeskreis Sendenhorst e.V. (DAF) 

Teл: 02526 1384 

 

Ангеліна Вейт 

Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt und  

Sendenhorst e.V. 

 

Міграційні поради для дорослих іммігрантів 

Teл.: 02382 893-141 

 

 

 

 

 

 

 Kita Kohkamp  

Дитячий центр Kohkamp в Альберсло, спонсором якого є Outlaw gGmbH, пропонує 

ігрову групу для сімей біженців щопонеділка з 15:00 до 17:00. Spieltreff пропонує 

ігри, обмін думками та підтримку для своїх маленьких і дорослих відвідувачів. 

Ort: Kita Kohkamp, Rohrlandweg 29, 48324 Sendenhorst-Albersloh 

Питання: Teл: 02535-9595905 oder per Mail kita.kohkamp@outlaw-ggmbh.de 

                 Пропозиції для дітей та молоді 

Сузанне Кумбир 

Caritasverband für Ahlen, 

Drensteinfurt und Sendenhorst e.V. 

Підтримка біженців 

Teл.: 02382 893-512 

 

Юлія Хайнш                                                                          

Caritasverband für Ahlen, 

Drensteinfurt und Sendenhorst e.V. 

Підтримка біженців 

Teл: 02382 893-137 
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 Міжнародний жіночий сніданок 

Пт, 14.10.2022, 9:00-11:00 

Місце:  Haus Siekmann, Weststr. 18, 48324 Sendenhorst 

 

Почесний координатор міста Зенденхорст, пані Анна-Катрін Шульте, представляє себе та 

свою роботу. 

Контактні персони:  

Мартіна Бекер, Stadt Sendenhorst, Teл. 02526-303-112 або baecker@sendenhorst.de 

Доротея Хеггер-Лохелтер, DAF, Tek. 02526-1384 або lohoelters@t-online.de 

 

 Café International              

Ср, 19.10.2022, 17:00-19:00  

Місце: Haus Siekmann, Weststr. 18, 48324 Sendenhorst     

 

 Все для дітей – базар 

У суботу, 29 жовтня 2022 року, в актовій залі Sendenhorst Realschule за адресою Auf der 

Geist 7, 48324 Sendhorst відбудеться ще один дитячий базар. Вхід з 9:30 до 13:00, вагітні 

жінки можуть відвідати базар з 9:00. На базарі можна недорого купити дитячий одяг та 

іграшки для дітей. 

 

 

 

      

 

Події в Зенденгорсті 
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Гусячий ринок Мартіні 

У суботу, 5 листопада 2022 року, і в неділю, 6 листопада 2022 року, Торгово-транспортна 

асоціація в Зенденгорсті та Альберсло знову запрошує вас на традиційний гусячий ринок Мартіні 

в центрі міста Зенденгорст. У суботу для дітей відбувається хода з ліхтариками святого Мартина. 

У неділю магазини працюють з 13:00 до 18:00, а барвистий ринок і гусяча зграя приваблюють 

молодих і старих на насичену подіями та затишну посиденьку. 

 

 

Публікація вашої інформації та подій у бюлетені Допомога України 

Якщо ви бажаєте поширити відповідну інформацію в мережі зацікавлених сторін міста Зенденгорст або 

«відкриті» заходи для штатних та/або почесних радників/керівників міста Зенденгорст, надішліть нам свої 

коментарі до 10 числа місяця. до Anne-Katrin Schulte schulte@sendenhorst.de  

 

Архів інформаційного бюлетеня: Ви можете знайти архів нашого інформаційного бюлетеня на 

нашій домашній сторінці за адресою www.sendenhorst.de  

               Події в Зенденгорсті –Анонс листопада  


