Tüm Freckenhorst’lu Nikolaus Dayanışma Derneği , Yandaşları, bir çok
yardımcıları ve tüm komşular şimdiden 05 Aralık için seviniyorlar. Ve
Yardım ve dayanışmanıza şimdiden teşekkür ediyorlar.

Sevgili Bayan ve Bay Freckenhorst’lular,
Sevgili Yandaş ve İlgi duyanlarımız !

Freckenhorst’lu Nikolaus Yandaşları adına selamlarımızla,

Bernhard Ev. Schulze Wartenhorst
Primas des Nikolaus-Collegiums

65 yılı aşkın süredir aynı yerde aynı şehirde varoluşumuzla birlikte
yaşamanın bir gereği ve ihtiyacı olmuşuz.

Not: Bizler daha fazla ziyaretci ve seyirciler için buradayız. Büyümüş
çocuklar içinde, Warendorf’un diğer semtlerindeki çocuklar içinde ve
Advent kutlamalarına katılım içinde hizmetinizdeyiz. Bu hizmetimizi heryıl
6. Aralıktan 23. Aralık’a kadar verebiliyoruz. Sizlerle birlikte olmamızı
istiyorsanız Nikolaus Dayanışma Derneği Başkanımız sayın Bay Peter
Marberg, (Telefon 4888) ile görüşerek randevu alabilirsiniz. Sizlerle belli
vesilelerle birlikte olabilmek bizler için büyük sevinç kaynağı olacaktır.

İsim babamız Sankt Nikolaus’un kutlama akşamı arifesinde 05 Aralık
günü 2 ve 8 yaş arası tüm çocuklar, hangi din ve hangi ırktan olurlarsa
olsunlar evlerinde Nikolaus tarafından ziyaret edilecek ve hediyeler ile
ödüllendirileceklerdir. Geçen yıl 620 çocuk ziyaret edilmiştir. Kardeş ve
müsafir çocukları ile birlikte bu sayı 1.000 çocuğu aşmıştır. Bu çocuklar
her yıl Nikolaus’un getireceği yenilikleri sabırsızlıkla bekler
durumdalardır.
Bu kadar çok çocuğun ziyareti ancak gönüllü yardımcılarla mümkün
olabilmektedir. Bu da ancak seneden seneye Nikolaus-Collegium’un
diğer yedi komşu dayanışma derneğinin gönüllü yardımcılarının
yardımları sayesinde gerçekleşebilmektedir. Böylelikle bir kaç saatliğine

de olsa çocukların kalplerinin böyle bir atmosferi yaşamalarına imkan
tanımaktadır.

arka planda hafif bir Müzik ve küçük bir şarkı ile Nikolaus’un ziyaretine
eşlik etmek büyük günün öncesi yaratılabilecek en güzel atmosfer olur.

Ziyaret öncesi komşu dayanışma derneklerine yaş grublarına göre toplam
kaç çocuk ziyaret edileceği ve bu çocukların nerede ikamet ettikleri
bildirilmektedir. Bu bilgiler ışığında ziyaret edilecek çocukların oturdukları
evlere göre Freckenhorst belli bölgelere ayrılacak ve bu çocuklar toplam
32 Nikolaus tarafından 5 Aralık günü tüm çocukları saat 16:30 ve 19:30
arası ziyaret edeceklerdir. Her Nikolaus temsilcisi yan derneklerin gönüllü
yardımcıları tarafından eşlik edileceklerdir. Bu yardımcılar komşu
dayanışma derneklerince finanze edilen ve birlikte paketlenen süpriz
hediyelerin taşınmasına yardımcı olacaklar ve Nikolaus ile birlikte ev, ev
dolaşacak ve ziyaret edilecek ailelere ve çocukalara haber verilerek
onlarda heyacan yaratmaya çalışılacaktır.

Çocuğunuz hakkında bazı önemli bilgileri (bilhassa duymak ya da olmak
istedikleri gibi) yazıp, Nikolaus’a ulaştırırsanız, onun ziyareti sırasında o
da bu bilgiler ışığında çocuğunuzun hoşuna gidecek ve onu sevindirecek
şeyler söyleyebilir ve çocuğuzu motive edebilir.
< Bu tür bilgileri içeren yazı örneklerini internet sitemize girerek
görebilirsiniz > (www.nikolaus-collegium.de).

Nikolaus ziyaretinde musafir çocuk bekliyor ve onunda bu güzel akşamı
onure edilmesini istiyorsanız 30 Kasım tarihine kadar size en yakın
aşağıda isimleri bulunan arkadaşlara iletibilirsiniz. Bu konu müracaaat
edebilecekleriniz arkadaşlarımız aşağıda listelenmiştir.
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Şayet Ziyaret hoşunuza gitti ise, miktarı küçük de olsa bir miktar para
bağışlayabilirsiniz. Bu para Nikolaus ziyaretlerinde çocukların
hediyelerini finanse eden 100 ‚ü aşkın ailelere verilecek yemek için
kullanılacaktır.
5 Aralık günü öğleneden sonra saat 15:00 de Kirchplatz’da Nikolaus’a
HOŞGELDİN demeyi kaçırmayınız. Nikolaus’u karşılama seromonisi
şehrin Belediye Başkanı tarafından yapılacaktır. Sayın Başkana bu
karşılamada aileleri ve büyükaileri tarafından bu konuda güven duyulan
ve destek verilen bir çok küçük çocuk eşlik edecektir.
Bizler tüm çocuklara sevinç yaratmak istiyoruz. Nikolaus’un ziyareti ile
birlikte bir anı yaratmak ve bir sonraki yıla kadar hatırlanacak ve tekrar
yaşayabilmek için sabırsızlıkla beklenen izlenimler yaşatmak ve
yaratmak istiyoruz. Tüm bunlar için ise sizlerin yardım ve dayanışmanıza
ihtiyacımız vardır. Mesela o gün bir mum yakın ve evinizin penceresine
bunu koyun, böylelikle bu evde Nikolaus’u bekleyen yani bu evde ziyaret
edilecek çocuk ya da çocukların olduğunu anlayabilsin. Ziyaret anında

Son olarak da Nikolaus, Müzik eşliğinde „Fanfarenzugs Freckenhorst“
Paydonu üstünde Freckenhorst şehrinde tur atacaktır.

