L’Atrium57, le Service Entraide Migrants et l’ensemble des partenaires de
la cafétéria citoyenne « Oh Qué Tal Kawa » se mobilisent
pour proposer, dès le 19 avril, deux espaces de rencontre dédiés aux
familles réfugiées ukrainiennes installées à Gembloux
Le mardi matin de 9h à 12h dans l’espace lounge au 1er étage de l’Atrium57. Un petit déjeuner sera offert dans la même optique que la cafétéria « Oh Qué Tal
Kawa » organisée au même moment à l’Atrium Café.
Et le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30 dans l’Atrium Café. Une collation sera offerte et, en fonction de la programmation, la participation à une séance
cinéma ou autre activité culturelle sera possible certaines semaines.
Il s’agira d’un espace entre ukrainiens avec accès WIFI, ils pourront y retrouver d’autres familles réfugiées et converser en toute intimité. Des travailleurs sociaux
y passeront pour être disponibles si besoin. Valérie, l’assistante sociale du Service Entraide Migrants notamment y sera présente très régulièrement. Dans la
mesure du possible, un interprète bénévole ukrainien-français sera présent pour faciliter les échanges.
Consciente de la difficulté de rejoindre Gembloux depuis les villages, la Croix-Rouge va mobiliser un chauffeur bénévole pour effectuer gratuitement des trajets
pour rejoindre ces espaces de rencontre. La réservation d’un transport devra être effectuée par téléphone au plus tard la veille à 12h via le numéro 081/61.49.64.

Центр культури Атріум, центр допомоги біженцям і всі партнери громадянського кафе «О ке тал кава»
пропонують 2 зустрічі для родин біженців з України, які мешкають в Жемблу:
-

Вівторок зранку з 9 до 12 години на 1шому поверсі центру Атріум, в lounge . Безкоштовний сніданок для всіх.
В середу після обіду з 13:30 до 16:30 в Кафе центру Атріум. Перекус безкоштокий. Залежно від програми центру культури, можливо буде
відвідати кінотеатр або театр.

Місто Жамблу надає можливість украіньцям зустрітися і провести час разом, покористуватися інтернетом безкоштовним. Соціальні робітники
приєднаються до вас якщо потрібно. На приклад, Валерія з Центру допомоги біженцям буде приходити часто. Також приєднаються укр-бельгійські
перекладачі щоб допомогти перекладати.
Ми розуміємо що не завжди легко доіхати до Жемблу з різних містечок. Для цього, Червоний Хрест Жемблу знайде водіїв щоб привезти вас з містечок
на зустрічі в Жемблу і назад додому. Щоб зарезервувати транспорт машиною потрібно зарезервувати день до зустрічі до 12 години на телефон на
номер 081/614964.
Адрес Центру Атріум : rue du moulin 57, Gembloux

