
We are a family from Ukraine. 

We  came  to  Vienna  8  months  ago  because  of  the  war  in  our  home
country. 
At  first  in  Austria  we were  worried  about  how to  live  on but  now we
understand that we are really lucky because we met our Austrian angel –a
huge team of angels who help us with everything. All of them became our
friends and even a second family. We are so happy to have such nice and
cool people around us. 
Moreover, a month ago our father joined us after 7 months of volunteering
in Caritas in Kharkiv. We are so glad that all the family is together. 
Our family doesn’t give up because we already have nothing in Ukraine
and now we have a chance to start our life from the clean slate. It is even
good  because  we  feel  that  we  are  like  in  some  very  interesting  and
difficult quest/adventure game. A year ago we didn’t even expect that we
would have a chance to take part in such a game of life. In our childhood
parents taught us never to give up and only then we would find a way out
of every situation. That’s what we do ;)
Every person we met during our life in Vienna helped us in the way they
could and  supported us in such a difficult situation. 



We will manage with everything because Austrian people showed us the
best to make us forget the worst. 
We are so grateful to everyone whom we met and especially to our big
team from the parish „Zur Frohen Botschaft“. WE LOVE YOU OUR SECOND
FAMILY!!!
P.S: when we return back to Ukraine we will sort garbage!

Ми сім'я з України. 

Ми приїхали до Відня 8 місяців тому через війну в нашій країні.
Спочатку  в  Австрії  ми  хвилювалися,  як  жити  далі,  але  тепер  ми
розуміємо, що нам дійсно пощастило, тому що ми зустріли нашого
австрійського ангела – величезну команду ангелів , які допомагають
нам  у  всьому.  Всі  вони  стали  нашими  друзями  і  навіть  другою
родиною. Ми дуже щасливі, що навколо нас такі гарні та круті люди.
Крім  того,  місяць  тому  до  нас  приєднався  тато  після  7  місяців
волонтерства  в  Карітасі  в  Харкові.  Ми  дуже  раді,  що  вся  родина
разом.
Наша родина не здається, тому що в нас в Україні вже нічого немає, і
тепер  ми  маємо  шанс  почати  життя  з  чистого  аркуша.  Це  навіть
добре, тому що ми відчуваємо себе ніби в якомусь дуже цікавому і
складному квесті/пригодницькій грі. Рік тому ми навіть не очікували,
що  нам  випаде  можливість  взяти  участь  у  такій  життєвій  грі.  У
дитинстві  батьки  вчили  нас  ніколи  не  здаватися  і  тільки  тоді  ми
знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Ось що ми робимо;)
Кожна людина,  яку ми зустрічали протягом нашого життя у Відні,
допомагала  нам  чим  могла,  підтримувала  нас  у  такій  складній
ситуації.
Ми з усім впораємося, тому що австрійці показали нам найкраще, щоб
ми забули найгірше.
Ми  дуже  вдячні  всім,  з  ким  зустрілися,  а  особливо  нашій  великій
команді з парафія „Zur Frohen Botschaft“ .  МИ ЛЮБИМО ВАС НАША
ДРУГА СІМ'Я!!!
PS: коли повернемося в Україну, то будемо сортувати сміття!


