
 
 
 

Ferienhaus 

 
Als der Aufruf kam, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen, reagierte 

die Pfarre Machstrasse sofort und nahm zwei Familien in das Ferienhaus in 
Aspang auf.  

Sie sind glücklich, so gut untergekommen zu sein, aber zu gleich traurig, 
weil sie ihre Männer und die Familie zurücklassen mussten. 

Wir versuchen, ihnen den Aufenthalt so gut wie möglich zu machen und 
uns um ihre Sorgen und Ängste zu kümmern. 

Mit Hilfe der Gemeinde Aspang, wurden sie sehr gut integriert. Sei es 
Kindergarten, Schulen und Deutschkurse für die Mütter.  

Die Pfarre Machstrasse , Freunde und Familien helfen mit Geld und 
Sachspenden.  

Die Caritas steht uns bei Fragen immer zur Verfügung. 
Eigentlich wollten sie bald in die Heimat zurück, doch ist das zurzeit leider 

noch nicht möglich. Sie würden gerne arbeiten, doch ohne Deutschprüfung 

ist es schwer einen Posten zu finden. Darum lernen sie jetzt sehr fleißig. 
Bereitgestellte Computer helfen ihnen dabei. Sie sind sehr liebenswerte 

Menschen, dankbar für Alles, was man für sie tut. Wir hoffen, dass sie 
bald wieder nach Hause zu ihren Familien können 

          
Sie hatten viel Spaß und waren  

sehr stolz auf ihre Ausbeute,  
als unser Hausbetreuer mit ihnen  

Pilze suchen ging 
 

 
будинок відпочинку 

 



Коли пролунав заклик прийняти українських біженців, ПАРАФІЯ 
Махштрассе негайно відгукнулася і прийняла дві сім'ї в будинку 

відпочинку в Аспанзі. 

Вони щасливі, що так добре влаштувалися, але все ж таки засмучені 
тим, що їм довелося залишити своїх чоловіків і сім'ю. 

Ми намагаємося зробити ваше перебування максимально комфортним і 
дбаємо про ваші турботи і тривоги. 

За допомогою муніципалітету Аспангу, вони були дуже добре 
інтегровані, будь то дитячий садок та школи чи курси німецької мови 

для матерів. 
Паства Махштрассе, друзі і сім'ї допомагають грошима і матеріальними 

пожертвами. 
Карітас завжди готовий відповісти на наші запитання. 

Насправді вони збиралися найближчим часом повернутися на 
батьківщину, але, на жаль, в даний час це поки неможливо. Ви хотіли 

би працювати, але без іспиту з німецької мови важко знайти роботу. 
Тому зараз вони вчаться дуже старанно. 

Надані комп'ютери допоможуть вам у цьому. Вони дуже милі люди, 

вдячні за все, що ви робите для них. Ми сподіваємося, що скоро ви 
зможете повернутися додому до своїх сімей. 

На фото: Вони отримали массу задоволення і дуже пишалися своєю 
здобиччю, коли ходили по гриби з нашою співробітницею. 

 
 


