
Ce que vous pouvez apporter à nos magasins pour les réfugiés:

Lait ++
Café soluble
Thé en sachet
Cacao
Sel
Huile
Vinaigre
Moutarde
Sirop
Confiture
Céréales, bircher  et enfants
Soupe en sachet
Conserves de légumes, fruits,
lentilles, raviolis, tomates
Lessive
Produit vaisselle
Sacs poubelles
Déodorant
Crème solaire
Crème visage, corps, mains
Nouveaux sous-vêtements, chaussettes pour femmes et enfants

Aliments sec
Conserves (lentilles, pois-carottes, haricots,  sachets de soupes, purées, crèmes, compotes,
etc. )
Nourriture bébé
Lait maternité
Couches pour bébé
Jouets pour bébés et enfants
Serviettes humides
Produits d’hygiène
Produits de nettoyage et d’entretien
Affaires scolaires



Produits de premier secours (pansements, bandage, arnice, désinfectantes, pas de
médicaments)
Vêtements propres et en bon état
Croquettes pour les animaux

Merci beaucoup pour votre aide!

----------------------------------------
What you can bring to our stores for refugees:

Milk ++
Instant coffee
Tea bags
Cocoa
Salt
Oil
Vinegar
Mustard
Syrup
Jam
Cereals, bircher and children
Pouch soup
Canned vegetables, fruits, lentils, ravioli, tomatoes
Laundry
Dishwasher soap
Trash bags
Deodorant
Solar cream
Face, body, hand cream
New underwear, socks for women and children

Dry food
Canned food (lentils, peas-carrots, beans, soups, purees, creams, compotes, etc.)
Baby food
Maternity milk
Baby diapers
Shoes and clothes (spring) for children
Toys for children
Wet towels



Hygiene products
Cleaning and maintenance products
School supplies
First aid products (dressings, bandages, arnice, disinfectants, no medicaments)
Clothes clean and in good condition
Kibbles for animals

Thank you very much for your help!

----------------------------------------
Що ви можете принести в наші магазини для біженців:

Молоко ++
Розчинна кава
Пакетики чаю
Какао
Сіль
Олія
Оцет
Гірчиця
Сироп
Джем
Крупи, береза   і діти
Суп в пакетиках
Консерви овочі, фрукти, сочевиця, равіолі, помідори
Пральня
Мило для посудомийної машини
Мішки для сміття
Дезодорант
Крем від сонця
Крем для обличчя, тіла, рук
Нова білизна, шкарпетки жіночі та дитячі

Суха їжа
Консерви (чечевиця, горох-морква, квасоля, супи, пюре, креми, компоти тощо)
Дитяче харчування
Молоко / суміш для малюків
Дитячі підгузки
Взуття та одяг (весняний) для дітей
Іграшки для малюків та дітей



Вологі рушники
Засоби гігієни
Миючі засоби та засоби для прання
Речі для школи
Засоби першої допомоги (пластир, бинти, арніка, дезінфікуючі засоби, ліків не треба)
Одяг чистий та в хорошому стані
Корм  для тварин

Дуже дякуємо за допомогу!


