FRAU-MUTTER-KIND E.V
Hallgartenstraße 6 Mühlheim am Main

Hilfsangebote für Ukrainische Frauen und Kinder.
Пропозиції допомоги українським жінкам та
дітям

Wir, der Frau-Mutter-Kind Verein, sind ein Mütter- und
Familienzentrum in Mühlheim am Main.
Zweck des Vereins ist es allen Frauen, Müttern, Großmüttern und
Kindern die Möglichkeit zu geben, in freundlicher und ungezwungener
Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen.
Wir laden alle ukrainischen Frauen, Mütter, Großmütter und Kinder
ganz herzlich
ab Mittwoch, den 16.03.2022 in der Zeit von 15-18 Uhr
dann wöchentlich, zu einem Treffen in unserem Verein ein.
Wir möchten euch ein sicheres Umfeld bieten um Kontakt zu anderen
Frauen zu knüpfen.
In unseren Räumen gibt es viele Möglichkeiten für die Kinder zum
Spielen, es wird Kaffee und Kuchen angeboten und es sind Frauen vor
Ort, die für jegliche Art von Fragen und Unterstützung zur Verfügung
stehen.
Auch Dinge wie Kleidung, Hygieneartikel, Spielzeug usw. können Sie bei
uns erhalten.
Sie sind bei uns herzlich willkommen und wir werden unser Möglichstes
tun um Sie zu unterstützen.
Ihr Frau- Mutter- Kind Verein Mühlheim am Main

Ми є сімейний центр « Жінка-мама-дитина» ( Frau- Mutter-Kind)в місті Мюльхайм на Майні.
Метою нашого осередку є для всіх жінок, мам, бабусь та дітей надати можливості
в дружній та небезбечній атмосфері зав’язати контакти для подальшого спілкування.
Ми щиро запрошуємо всіх українських жінок, мам, бабусь та дітей взяти участь в нашій
зустрічі яка відбудеться:
з середи 16 березня 2022 року з 15 до 18 годині
63165 Mühlheim am Main, HALLGARTENSTRAS. 6

кожного тижня
Ми хочемо Вам запропонувати небезпеку для створення нових контактів з другими
жінками. В нашому будинку є такі можливості як, ігрова кімната для дітей, ми пропонуємо
каву та солодощі, а також можливість звернутися до нас з будь якими важливими видами
запитань та отримати відповідь.
У нашому осередку є можливість отримати одяг, гігієнічні зачоби,іграшки та інше.
Мы общество «Женщина - мама - ребенок» ( Frau-Mutter-Kind ) являемся
организованным семейным центром в городе Мюльхайм на Майне.
Целью нашего сообщества является дать возможность всем женщинам,
мамам, бабушкам и детям в дружественной и непринужденной
атмосфере установить контакты для обмена информацией и завязать
дружбу.
Мы сердечно приглашаем всех украинских женщин, мам, бабушек и детей
для встречи в нашем сообществе
со среды 16 марта 2022 с 15 до 18 часов, по адресу
63 165 Mühlheim a.M., Hallgartenstraße 6
Frau-Mutter-Kind e.V.
каждую неделю
Мы предлагаем Вам в безопасной обстановке обменяться контактами с другими женщинами.
В нашем здании есть такие возможности как:
игровая комната для детей, мы угощаем кофе и пирогами, и Вы можете
обратиться у нас с любыми типами вопросов и получить ответы и поддержку.
Также у нас можно получить помощь: одежду,гигиенические
принадлежности, игрушки и т.д..
Мы всегда рады Вас видеть и постараемся сделать все для Вашей
поддержки.
Ваш «Женщина-Мама-Ребенок» центр

