Франкфурт, 1 березня 2022 р.
Дорогі члени громади!
Ми всі з великою тривогою спостерігаємо за ситуацією та війною в Україні. Ми
намагалися з самого початку кризи отримати інформацію про те, яким чином і де ми
можемо найбільше допомогти. Ми постійно підтримували контакт з Центральною
радою євреїв Німеччини, Центральною благодійною організацією євреїв Німеччини
(ZWST), а також з представниками єврейських громад в Україні. Крім того, після появи
інформації про хвилю біженців, ми почали вести розмови з мерією міста Франкфурта та
різними комісіями про можливе забезпечення єврейських біженців.
Ми розуміємо, що цю гуманітарну кризу ми можемо подолати лише всі разом, роблячи
все можливе, щоб допомогти та надати підтримку постраждалим.
Тому ми звертаємося в цьому листі безпосередньо до Вас, наші члени громади. Багато
хто з Вас родом з України, має там сім’ю або друзів. Окрім того, що ми з повною
солідарністю Вас підтримуємо, ми, як і багато членів нашої громади, хотіли б надати
Вам підтримку і активну допомогу.
Якщо у Вас є родичі або знайомі, які в якості біженців прибудуть в Франкфурт, ми
постараємося якомога швидше організувати їм притулок та забезпечити їх всім
необхідним. Ми хочемо підтримувати Вас і надалі, наприклад, надавати кошерну їжу,
допомогу у вирішенні бюрократичних питань або інших потреб. Зараз всі відділи нашої
громади готуються надати Вам та постраждалим швидку і неускладнену підтримку. Для
постраждалих дітей всі компетентні органи будуть намагатися забезпечити сім’ям з
дітьми належний побут.
Для надання першої допомоги або в екстрених випадках Ви можете в будь-який час
звернутися в наш консультаційний пункт за номером телефону 069-768036-300 або
електронною поштою: beratungsstelle@jg-ffm.de
Ви і Ваші рідні повинні знати, що Вас тут не залишать напризволяще. Єврейська
громада Франкфурта-на-Майні об’єдналася в одну велику сім’ю для надання допомоги.
В ці години ми думаємо також про жертви цієї безглуздої війни та їх близьких родичів і
молимося за безпеку людей і швидке заспокоєння ситуації в країні.
З сердечними побажаннями
ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА ФРАНКФУНТА-НА-МАЙНІ K.d.ö.R.
Члени правління

