
Das Garderob137 hat sich schnell herumgesprochen. Aber nicht nur das
– es wurde zu einem Treffpunkt, nach dem Besuch plaudert man noch und
teilt die mitgebrachte Jause.
Wie am Flohmarkt gibt es natürlich nur das, was da ist, aber viele gehen
mit einer vollen Tasche wieder hinaus. Manchmal schaffen wir es sogar,
Sonderwünsche zu erfüllen – einen Rollator, ein Kinderrad und Roller. Und
ganz oft braucht es einfach eine niederschwellige Beratung.
Getragen wird das Garderob137 von den vielen Freiwilligen – vor allem
den treuen, die immer wieder kommen. Aber auch Schulklassen, Lehrlinge,
… helfen mit. Beeindruckend eine Gruppe von 25 jungen Spanierinnen, die
das erste Mal in Wien waren, und ihr erster Stopp war ein Vormittag bei
uns zum Kleidungsortieren! Seit zwei Monaten freuen wir uns auch über
ukrainische Freiwillige,  erst  vor kurzem in Österreich angekommen und
nun regelmäßig dabei.
Das Garderob137 ist ein Treffpunkt für Ukrainer*innen. Hier können gut
Infos  über  verschiedene  Anlaufstellen,  psychologische  Hilfe,
Lebensmittelausgaben, etc ausgehängt und verteilt werden.
Besonders beliebt ist die Kinderecke. Die Mütter können in Ruhe stöbern,
während die Kinder puzzeln, malen und spielen. Danach dürfen sie sich
eines der Kuscheltiere mit nach Hause nehmen.
Du möchtest auch etwas vorbeibringen?
Wir  freuen  uns  sehr  über  (saisonale)  Kleidung  und  Schuhe,  Taschen,
Rucksäcke,  Hygieneartikel…  Bring  es  einfach  zu  den  Öffnungszeiten
vorbei: Mo, Di, Do 9:00-11:00, Mi 13.30-16.30. Danke!



Чутка про  Garderob137 швидко поширилася. Але не тільки це - це
стало місцем зустрічі, після візиту ви все ще спілкуєтесь і ділитеся
закусками, які принесли з собою.
Як на барахолці,  тут,  звичайно ,  є  те,  що є,  але багато хто йде з
повною сумкою. Інколи навіть вдається виконати особливі замовлення
– ходунки, дитячий велосипед і самокати. І досить часто для цього
потрібна просто низькопорогова порада.
Garderob137 носять багато волонтерів, особливо лояльні, які постійно
повертаються. Але шкільні класи, підмайстри, ... також допомагають.
Вражаюча група з 25 молодих іспанських дівчат, які вперше відвідали
Відень, і  їхня перша зупинка була вранці з нами, щоб відсортувати
одяг!  Протягом  останніх  двох  місяців  ми  також  раді  вітати
українських  волонтерів,  які  лише  нещодавно  прибули  до  Австрії  і
тепер там постійно перебувають.
Garderob137  –  місце  зустрічі  українців.  Тут  можна  розміщувати  та
розповсюджувати  інформацію  про  різноманітні  контакти,
психологічну допомогу, забезпечення продуктами харчування тощо .
Особливою  популярністю  користується  дитячий  куточок.  Матері
можуть спокійно переглядати, поки діти складають пазли, малюють і
граються. Потім вони можуть взяти одну з м’яких іграшок із собою
додому.
Ви теж щось привезете? 
Ми  дуже  раді  (сезонному)  одягу  та  взуттю,  сумкам,  рюкзакам,
предметам гігієни... Просто принесіть їх у години роботи: Пн, Вт, Чт
9:00-11:00, Ср 13.30-16.30. Спасибі!


