
«Mädchen*Zeit»  для дівчат з України.

Кожну середу та п’ятницю від 14-16 години
відбуваються зустрічи у нашому клубі для
дівчат «Mädchentreff».
Якщо ви приїхали з України, ми пропонуємо місце, де ви зможете
спілкуватися, малювати, шити, майструвати та грати разом.
В нас ви зможете вивчати німецьку мову, або отримуете допомогу до
викoнання шкільних завданнь.
Наші пропозіції безкоштовні. Зустрічі для дівчат відбуваються за
адресою: Mädchentreff, Alexanderstraße 65, 26121 Oldenburg.
Якщо ви маєте запитання, то можете звертатися до Frau Jael Benar.
Тел: 0441 61422 (ср, чт, пт)
Пошта: j.benar@maedchenhaus-oldenburg.de
Ця пропозіція мае підтримку від «Aktion Mensch».

 
Mädchen*Zeit 

Für Mädchen* findet mittwochs und freitags
von 14 - 16 Uhr die Mädchen*Zeit statt. 

Du kommst aus der Ukraine, möchtest malen, nähen, werken oder
einfach mal abhängen? Möchtest Deutsch lernen oder Hilfe bei den

Schulaufgaben? Dann komm vorbei! 
Unser Angebot ist kostenlos und findet im Mädchentreff,

Alexanderstraße 65 statt. 
Du hast noch Fragen? 

Deine Ansprechpartnerin ist Jael Benar. Tel: 0441 61422 (Mi, Do, Fr)
Email: j.benar@maedchenhaus-oldenburg.de

Das Angebot wird durch die Aktion Mensch gefördert.
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Кафе для українських жінок з дітьми до
6 років з доглядом за дітьми.
Якщо ви приїхали з України та маєте питання та потребу
спілкування з іншими жінками разом з вашими дітьми, 

ми запрошуемо кожну середу від 10-12
години до сніданку разом з дітьми.
Також ми пропонуємо екскурсії , огляд нашого міста та музеїв.
Кафе відбувається за адресою: Mädchentreff, Alexanderstraße 65.

Якщо ви маєте запитання, то можете звертатися до Frau Jael Benar.
Тел: 0441 61422 (ср, чт, пт)
Пошта: j.benar@maedchenhaus-oldenburg.de
Ця пропозіція мае підтримку від «Aktion Mensch».

 
Frauen*Café für Ukrainerinnen 

mit Kinderbetreuung bis 6 Jahre 
Sie sind aus der Ukraine gekommen und haben Fragen?

Sie möchten einfach mal reden oder brauchen etwas Ruhe! 

Bei einem kleinen Frühstück sind wir
 mittwochs von 10 – 12 Uhr für Sie da. 

Wir machen auch Ausflüge, Stadterkundungen oder Museumsbesuche. 
Unser Angebot ist kostenlos und findet im Mädchentreff, 

Alexanderstraße 65 statt. 
 

Ihre Ansprechpartnerin ist Jael Benar. 
Info: 0441 61422 (Mi, Do, Fr)

Email: j.benar@maedchenhaus-oldenburg.de 
Das Angebot wird durch die Aktion Mensch gefördert.
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