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Kostenlose Kleidung

Clothes for free

In Tübingen gibt es Möglichkeiten
kostenlos Kleidung zu bekommen.
Manchmal gibt es auch andere
Dinge kostenlos. Ein Beispiel ist
der Umsonstladen in der Schellingstraße 6 in Tübingen. Menschen,
die Kleidung oder andere Sachen
nicht mehr brauchen, können sie
dort abgeben. Bis zu fünf Sachen
werden dann an andere Menschen
verschenkt. Man darf diese Sachen
dann aber nicht auf einem Flohmarkt verkaufen. Der Umsonstladen ist mittwochs von 16 Uhr bis
23 Uhr geöffnet und samstags von
16 Uhr bis 19 Uhr. Einen anderen
Umsonstladen gibt es in der Ludwigstrasse 15. Das ist auch ein
Wohnhaus für Studierende. Es wird
Lu15 genannt. Der Umsonstladen
hier hat donnerstags von 18 Uhr
bis 21 Uhr und sonntags von 15
Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

There are places in Tübingen where
you can give and take clothes for
free. Sometimes, there are other
items besides clothes, also for free.
One example is the „Umsonstladen“ in the Schellingstrasse 6 in
Tübingen. People who don’t need
certain clothes or items anymore can donate them there. Up to
five clothes and items are offered
for free to other people then. But
one is not allowed to sell them
on a flew market afterwards. The
„Umsonstladen“ is open on Wednesday from 4pm until 11pm and
on Saturday from 4pm until 7pm.
Another „Umsonstladen“ exists in
the Ludwigstrasse 15. This is also
a house where students live. It is
called Lu15. The „Umsonstladen“
is open on Thursday from 6pm until
9pm and on Sunday from 3pm until
5pm.

Museumsgarten – Ein Garten
für Alle

International Art Workshop
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If you are creative and want to try
Seit 15. Juli ist der Museumsgarten something new, you can visit the
in der Neckarhalde 13 eröffnet. Das International Art Workshop. Printing
techniques are used there most of
ist ein interkulturelles Garten-ProDid you miss our special edition 50? You can download the pdf on our
the time. The workshop consists
jekt. Der Garten hat montags von
website www.tunews.de - Magazin und Wandzeitung.
of work with paper and color. But
14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und
you can also write poems. With
donnerstags und freitags von 15
Uhr bis 19 Uhr. Mehrere Erdstreifen the poems you can make beautiful Museums Garden – A Garden
who want to help make the garden
werden von verschiedenen Gruppen things to show them afterwards.
for Everyone
more beautiful. Seat possibilities as
For example, you can print them on
bepflanzt, diese nennt man Beete.
well as container for flowers should
papers in different colors. Anyone
Im Moment werden Menschen
Since 15 July, the museum garbe built. There are many events in
gesucht, die beim schöner machen who wants to make art with words den in Neckarhalde 13 has been
the museum garden. For example,
and
paper
can
come
to
the
studio
des Gartens helfen möchten. Es
opened. This is an intercultural
a parent-child garden café on every
Jürgen
Klugmann,
at
the
Pferdestälsollen Möglichkeiten zum Sitzen
gardening project. The garden is
1st and 3rd Monday of the month.
len
14
in
Tübingen.
Participation
und Behälter für Blumen gebaut
open from 2 pm until 6 pm on
Information is available on the
does
not
cost
anything.
If
you
want
werden. Es gibt viele VeranstalMondays and from 3 pm until
homepage www.buero-aktiv.de.
to
participate,
you
can
commutungen im Museumsgarten. Zum
7 pm on Thursdays and Fridays.
You can also write an e-mail you’re
nicate
with
Jürgen
Klugmann
via
Beispiel ein Eltern-Kind Gartencafé
Several ground flaps are planted
your questions to museumsgarten
WhatsApp.
His
number
is:
+49
an jedem 1. und 3. Montag im
by different groups, they are called @bueroaktiv-tuebingen.de.
1525 3955619.
Monat. Informationen gibt es auf
patches. At the moment, the project
der Homepage www.buero-aktiv.
participants are looking for people
de. Man kann auch eine E-Mail mit
Fragen an museumsgarten@bueroلباس های رایگان
aktiv-tuebingen.de schreiben.
 تعمیر. که در سرک شیلنگه در. دارد.در توبنگن مکان است برای لباس های رایگان که گاهی هم دیگر موارد وجود۶ موجود
 نیز قابل. اال پنج موارد را به دست اورده میتوانند البته به شکل رایگان و. افراد ایکه به لباس های خاص ضرورت ندارد.میباشد
یاد اوری است که این موارد در فلو مارکت برای فروش نبوده و در روز های چهار شنبه از ساعت۴ عصر اال۱۱ شب و نیز
شنبه از ساعت۴ عصر اال۷  نیز مکان دیگر در لود ویک تعمیر.شام و۱۵  در روز های.مکان ایکه محصلین زنده گی میکنند
چهار شنبه۶ شام اال۹شب و یکشنبه از۳  بعد از ظهر اال۵عصر
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باغ موزیم
باغ برای همه
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از تاریخ۱۵  تعمیر. نیکا هالد.جوالی بدین سو باغ موزیم که در۱۳ است اال حاال برای عالقه مندان باز بوده و این یک باغ
فرهنگی میباشد که در دوشنبه ها از ساعت۲  از ظهر اال.بعد۶  جمعه ها از ساعت.شام و پنج شنبه و۳  از ظهر اال.بعد۷ شام
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R
U
LT
U T
موزیم K
U
برای Gهمه

TÜnews international - news 2017 edition 53
news from and for refugees and others, supported by the Landratsamt Tübingen, 2017 / 07/ 28

باغ
باغ
است اال حاال برای عالقه مندان باز بوده و این یک باغ ۱۳جوالی بدین سو باغ موزیم که در .نیکا هالد .تعمیر ۱۵از تاریخ
موزیم از ظهر اال ۳شام و پنج شنبه و .جمعه ها از ساعت ۶بعد .از ظهر اال ۲فرهنگی میباشد که در دوشنبه ها از ساعت
شام ۷بعد.
باغ
در .حالی میباشد .در صورت ایکه کسی برای تزین دادن باغ فعالیت کند .و .نیز برنامه های دیگر هم مانند .قهوه
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museumsgarten@bueroaktiv-tuebingen.de
از ساعت ۶بعد .از ظهر اال ۲فرهنگی میباشد که در دوشنبه ها از ساعت
شام ۷بعد .از ظهر اال ۳شام و پنج شنبه و .جمعه ها
میباشد .این در .حالی میباشد .در صورت ایکه کسی برای تزین دادن باغ فعالیت کند .و .نیز برنامه های دیگر هم مانند .قهوه
 www.buero-aktiv.deپدر مادر اوالد وجود .داشته که اول ماه و دوشنبه سوم ماه برگزار میشود .در صورت سواالت
museumsgarten@bueroaktiv-tuebingen.de

برگزرای کار گاه اموزشی هنر
اگر شما خالق را احساس میکنید .چیزی جدید شما میتوانید .در .این کار گاه بیاید .تکنیک های جدیدی .و .جود .دارد .که
بسیاری از انها استفاده بر بوده این کار گاه شامل کار کاغذ و .رنگ میباشد .و نیز شما هم میتوانید .که شعر بنویسید .و .تزین
میتوانید .که اوراق شعر را در اوراق های مختلف چاپ .کنید .در صورت اشتراک تماس با استید.
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اگر شما خالق را احساس میکنید .چیزی جدید شما میتوانید .در .این کار گاه بیاید .تکنیک های جدیدی .و .جود .دارد .که
۰۱۵۲۵۳۹۵۵۶۱۹
استفاده بر بوده این کار گاه شامل کار کاغذ و .رنگ میباشد .و نیز شما هم میتوانید .که شعر بنویسید .و .تزین
بسیاری از انها
بهتر دهید .به طور مثال شما میتوانید .که اوراق شعر را در اوراق های مختلف چاپ .کنید .در صورت اشتراک تماس با استید.
کافیست از وتس اپ .خود .به این شماره پیام دهید۱۴یورگین کولگمن در اشتاین لون تعمیر
۰۱۵۲۵۳۹۵۵۶۱۹
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ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﻮﺑﻨﻐﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺎرات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻮﺟﺪ أﺷﯿﺎء أﺧﺮى
ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﯾﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ.ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  :ﯾﻮﺟﺪ
ﻓﻲ ﺗﻮﺑﻨﻐﻦ  Schellingstraße 6ﻣﺤﻞ ﻟﻸﺷﯿﺎء
اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ.ﯾﻤﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻻﯾﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻤﻼﺑﺲ
واﻷﺷﯿﺎء اﻵﺧﺮى أن ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن.ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻜﺎن ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺮء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ أﺷﯿﺎء ﻓﻘﻂ وﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻛﻬﺪﯾﺔ وﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮء ﺑﺒﯿﻊ ﻫﺬه اﻷﻏﺮاض ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻣﻔﺘﻮح ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 16.00ﺣﺘﻰ  23.00وﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 16.00
ﺣﺘﻰ  .19.00اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى
ﻣﺜﻞ  Ludwingstraße 15:ﻫﺬا ﺑﯿﺖ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ
أﯾﻀﺎ  Lu 15ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻞ ﯾﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 18.00ﺣﺘﻰ  21.00وﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ  15.00ﺣﺘﻰ
17.00
-2ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ ) ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺠﻤﯿﻊ( :
*ﻣﻨﺬ  Juli.15ﻓﺘﺢ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ ﻓﻲ  Neckarhaldeﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺸﺮوع
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت.ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  14.00ﺣﺘﻰ  18.00وﯾﻮم
اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  15.00ﺣﺘﻰ .19.00ﯾﺘﻢ زراﻋﺔ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ اﻷﺳﺮة.اﻟﻤﺴﺆﻟﻮن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ
اﻟﻨﺎس اﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﺮﯾﺪون اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺟﻤﺎﻻ.ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻣﻘﻬﻰ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ واﻷﻃﻔﺎل.ﯾﻮم
اﻻﺛﻨﯿﻦ  3-1ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ .
ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ www.buero-aktiv.de
أو إرﺳﺎل ﺑﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ
museumsgarten@bueroaktiv-tuebingen.de
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Ammer Dabbas, Andrea Schmitt,
Bashar Al Hammadi, Bright Igbinovia,
Claron Mazarello, Dadi Gaye, Mohammad Nazir Momand, Pauline Menghini, Ute Kaiser, Wolfgang Sannwald.

Internationale Kunstwerkstatt
Wer gerne kreativ ist und etwas
Neues ausprobieren möchte, kann
die Internationale Kunstwerkstatt
besuchen. Dort wird vor allem mit
Drucktechniken gearbeitet. Das ist
Arbeit mit Papier und Farbe. Man
kann aber auch Gedichte schreiben.
Mit den Gedichten kann man schöne Dinge machen um sie zu zeigen.
Zum Beispiel in verschiedenen Farben auf Papiere drucken. Wer Lust
darauf hat, Kunst mit Worten und
Papier zu machen, kann in das Atelier Jürgen Klugmann, Bei den Pferdeställen 14 in Tübingen, kommen.
Das Mitmachen kostet nichts. Wenn
man mitmachen möchte, kann mit
Jürgen Klugmann über WhatsApp
kommunizieren. Seine Nummer ist:
+49 1525 3955619.

-3إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺒﺪﻋﺎ وﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻲء ﺟﺪﯾﺪ:
ﯾﻤﻜﻨﻚ زﯾﺎرة ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻫﻨﺎك.ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻮرق واﻟﻠﻮن.وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻨﻚ أﯾﻀﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ،ﻣﻊ
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺟﻌﻞ اﻷﺷﯿﺎء ﺟﻤﯿﻠﺔ وإﻇﻬﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل  :اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﺑﺄﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوراق.أي ﺷﺨﺺ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻔﻦ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻮرق
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻰ اﻹﺳﺘﻮدﯾﻮ ) (Jugen Klugmannﻋﻨﺪ Pferderställen
 14 in Tübingenاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻻﺗﻜﻠﻒ أي ﺷﻲء إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ  Jugen Klugmannﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻮاﺗﺲ آب
004915253955619
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