
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, 

wir freuen uns sehr, dass Ihr bei uns seid und möchten Euch bei der Eingewöhnung in Deutschland 
begleiten und unterstützen. Freitags treffen wir uns – gemeinsam mit deutschen Kindern – zu 
einem Spiel-Spaß-Entspannungs-Nachmittag; zusammen chillen, erzählen, Sorgen loswerden, 
Deutsch lernen, lesen, lachen, Spaß haben, Kontakt zu einheimischen Kindern knüpfen sowie 
verschiedene Freizeitangebote. 
 
Wann:             Jeden Freitag (außer an Feiertagen und in den Ferien) 15 bis 17 Uhr 
Wo:                 Gut Neuhöfgen (Reitschule Hamzek), Gillbachstr. 99, 41466 Neuss-Weckhoven    
Wer:                Kinder und Jugendliche von 6- 17 Jahren 
 
Mittwochs gibt es einen Hip-Hop-Kurs für 10 ukrainische Kinder, auch in dieser Gruppe tanzt Ihr 
gemeinsam mit deutschen Kindern. 
 
Wann:             Mittwochs, 16 - 17 Uhr 
Wo:                 Tanzschule Görke, Hafenstr. 2, 41460 Neuss 
Wer:                Kinder von 6 bis 12 Jahren 
In der Tanzschule gilt aktuell 2G+, bzw. ein negativer Testnachweis 
 

Alle Angebote sind für Euch natürlich kostenfrei! 

Bitte meldet Euch vorher bei Drea an: andrea.kail@stabiles-coaching.de oder 0172 615 41 65 

Wir freuen uns auf die Zeit mit Euch und danken unseren Unterstützern, der 

Reitschule Hamzek und Tanzschule Görke sowie der SWIFF e.V.! 

Eure Petra & Drea 
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Шановні діти та молодь з України! 

Ми дуже раді, вас вітати, і хотіли б супроводжувати та підтримувати вас у поселенні в 
Німеччині. По п’ятницях ми зустрічаємося разом з німецькими дітьми, щоб грати-
релаксувати після обіду; відпочивати разом, розповідати історії, позбутися турбот, вивчати 
німецьку мову, читати, сміятися, розважатися, спілкуватися з місцевими дітьми та проводити 
різноманітні види дозвілля. 
 
Коли:         щоп’ятниці (крім державних і шкільних канікул) з 15:00 до 17:00 
Де:           Gut Neuhöfgen (школа верхової їзди Hamzek), Gilbachstr. 99, 41466 Neuss-Weckhoven 
Для кого:  діти та молодь від 6 до 17 років 
Тут можлива участь  без “корона-тестів” та посвідчення про щеплення від коронавірусу 
 
По середах проходить курс хіп-хоп-танців для 10 українських дітей, у цій групі ви також 
будете танцювати разом з німецькими дітьми. 
Коли:          середа, 16:00 - 17:00 
Де:              школа танців Görke, Hafenstr. 2, 41460 Neuss 
Для кого:  діти від 6 до 12 років 
Наразі в школі танцю діє правила 2G+ або негативний сертифікат тесту 
 
Звичайно, всі пропозиції для вас безкоштовні!  
Будь ласка, зареєструйтеся у Пані Андреа Кайл заздалегідь: andrea.kail@stabiles-
coaching.de або 0172 615 41 65 
 


