
 
 

WELCOME 
You are safe, now! 

I am so happy, you have made it safe through your country and that we can offer little help to make your 
situation a little less horrible. 

I understand that wherever you go next, this will not be your home and you did not leave home because you 
wanted to. And I really hope that this terrible war finds to an end, soon - and you can go back home and rebuild 
your country with your fellow Ukrainians. 

There is very little I can do and it is beyond my imagination what you have gone through, but for now you have 
found a save space and I hope that wherever you plan to stay next, people will treat you wonderfully, with 
respect and their fullest support, possible. 

To kickstart your time in Austria, I managed to raise a little money. It is not a lot, but every contribution counts - 
and I am grateful for the many people who supported this journey. I started several fundraisers in the last week 
and was able to raise some Money -  Money that I can share with you, today. 

Godspeed! 

Niki 

 

 

Ласкаво просимо 
Тепер ви в безпеці! 

Я дуже радий, що ви змогли перетнути кордон та, що можу надати вам невелику допомогу, щоб зробити 
ситуацію трохи менш жахливою. 

Я розумію, що куди б ви не пішли далі, це не буде ваш дім, який ви залишили не по своїй волі. І дуже 
сподіваюся, що ця жахлива війна незабаром закінчиться - і ви зможете повернутися додому, та відбудувати 
свою країну разом з співвітчизниками.  

Я дуже мало можу зробити, і те, що ви пережили, виходить за межі моєї уяви, але  

ви знайшли безпечний простір, і я сподіваюся, що де б ви не планували зупинитися далі, люди 
ставитимуться до вас чудово, з повагою та підтримкою. 

Для початку вашого життя в Австрії, мені вдалося зібрати трохи грошей. Це не так багато, але кожен внесок 
має значення – і я вдячний людям, які підтримали цей проект. 

Я засновав декілька фондів, які за останній тиждень змогли зібрати кошти, якими можу поділитися з вами 
сьогодні. 

Божої вам допомоги! 


