
День вітання: Peace Pleace в Gürzenich - Кельні: 
Українські діти та їхні матері прийшли на запрошення фонду Cultopia 
300 українських мігрантів, які прийняли запрошення до Гюрценіха, мали багато 
тортів, щоб забрати. Дитячий хор Святого Стефана під керівництвом Майкла 
Кокотта співав пісні миру. Опісля юних гостей розважав приєднаний цирк Ліно 
Лукінеллі, які три години грали власний цирк у головній залі та відволікалися від 
переживань української війни. 
 
 Однією з атракціонів була пропозиція ACTION PAINTINGS, кампанії мистецтва 
разом із живописом, яку дуже добре сприйняли маленькі гості: Девіз: «Малюй 
те, що тобі підказує серце». Навряд чи шматок полотна залишився 
невикористаним (див. фото). Модератором вітального дня разом з 
організатором був наш перекладач Вілем Адамський. Він сам з середини квітня 
є першим співробітником фонду Cultopia і викладає німецьку мову для 
українських матерів у громадській залі Св. Пія в Кельні-Цольштоку. Почесними 
гостями були Еріх Бете і Розвіта Бете, а також Хедвіг Невен ДюМонт з Wir helfen 
e.V. 
 
Ще одним моментом став професійний танцювальний виступ українських дітей-
біженців, який порадував і молодих, і старших. Захоплена танцювальна 
постановка не випадкова, адже українські юнаки та дівчата у танцювальному 
колективі є чинними чемпіонами світу та Європи. Вони знайшли «притулок» в 
асоціації мистецтва танцю в Кельні. 
На завершення Крістіне заспівала українські народні пісні та, як вражаючу 
завершальну пісню, добре відому в Україні «скорботну пісню в пам’ять про 
полеглих на українській війні». 
 
На прощання всі отримали вітальні подарунки: безкоштовні квитки в зоопарк, 
оплачені фондом, блокноти для малювання, набори кольорових олівців та 
солодощі (пожертвували Haribo та REWE). 
Далі будуть інші чітко сплановані заходи для жертв війни України в країні Кельн, 
тому що це наша невідкладна допомога + справа серця... 
- Фестиваль барбекю в травні/червні в парафії Святого Пія, де вже відбуваються 
курси німецької мови для матерів + спільне приготування їжі, курси малювання 
для дорослих + дітей + виставка, музичні уроки для дітей (Світова музична 
школа проф. Епштейна) інші пропозиції. Терміново: Постачання житла: (Bethe... 
Housing First: проміжний статус що нового...? 

 

Наш девіз: Шановні біженці війни: Ласкаво просимо до Кельна 380 прибув на 

фестиваль у важкі часи. 

 



 

 

 Інтерес до наших списків побажань + подарунків для гостей був величезний. 
Чого не вистачає? Які там були запити? 
8 запитів на дитячий садок або шкільне місце для ваших дітей... 
24 звернення щодо надання медичної допомоги та потреби в медикаментах 
24 запити на уроки музики для дітей, як відволікання у важкі часи 
32 запити на терміново необхідні більші варіанти житла 
29 запитів на одяг чи взуття для своїх дітей 
16 дітей/підлітків хотіли б уроки малювання/малювання: малюй те, що тобі 
підкаже серце, 
Ми пропонуємо курс живопису в травні для всіх зацікавлених молодих людей-
біженців від 12 років як Cultopia Foundation з художником і студенткою-майстром 
Герхарда Ріхтера Беттіною Мауель у Кельні безкоштовно. Картини мають бути 
виставлені та опубліковані. 
 
 

 

Атракціон для дітей: малюй те, що тобі підказує серце... живи болем заради 

миру... 

 



 

Дитячо-юнацький хор Святого Стефана під керівництвом керівника хору Майкла 
Кокотта створив гарну атмосферу у важкі часи піснями миру, які зрозумілі 
кожному. 

 

Приєднаний цирк Ліно Лукінеллі розчулив серця дітей, викликав посмішку на їх 
обличчях і на три години відвернув їх від війни, яку пережила Україна. 
 



 

 



 

 

 

Групова фотографія дітей та матерів України на вітальному заході в 

Гюрценіха 21 квітня 2022 року - для нас, Cultopia Foundation, справа 

близька до серця. Далі будуть інші події 
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Почесні гості: Розвіта та Еріх Бете, дякую, Хедвіг Невен Дюмон пожертвував 

2000 євро 



наш найбільший прихильник - ми говоримо ДЯКУЮ. для цієї вітальної події. 
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Наймолодшим учасником був цей кількамісячний малюк, якому довелося тікати 
з України разом із батьками та старшим братом. Другий vin залишив Хедвіг 
Невен ДюМонт нашою давньою прихильницею. 
 



 

Родзинка вітального заходу в Гюрценіх: ця танцювальна пара, яка втекла 
з України після військового нападу російського кримінального уряду 
ПУТІНА UNRECHTS з України, була прийнята до DABNCE мистецтва з 
близько 50 танцівниками дітей та молоді. У тому числі діючі чемпіони 
світу та Європи. 
 

 



 

 



 

 

 



 

Співачка KRISTYNE утворила вінець вітального заходу в Гюрценічі українськими 
народними піснями та піснею-пам'яті українцям, загиблим на війні з 24 лютого 
2022 року, серед яких понад 100 невинних дітей... 
 

Ми продовжимо наші заходи з надання невідкладної допомоги з: 
- пожертвування Україні, 
- За допомогою на державних кордонах у Польщі, Угорщині та Молдові, 
наприклад, пожертвуйте швидкопсувну їжу проти голоду та сильні знеболюючі. 
 
– Але ми особливо допоможемо дітям-біженцям і батькам у Кельні. Це буде наш 
фокус у 2022 році і, можливо, в подальшому. Ми робимо все, щоб допомогти 
цим людям, які втратили все і стали БЕЗДОМНИМИ – щоб допомогти в їх 
надзвичайній ситуації і трохи полегшити життя та дати надію та перспективу – у 
межах наших можливостей. 
Зараз ми плануємо 3,1 мільйона євро на покупку великої нерухомості в Кельні 
на правому березі Рейну, де більше 100 дітей-біженців та батьків з УКРАЇНИ 
можуть мати дах над головою. 
Додаткова інформація буде незабаром, коли це буде "в рушнику". 
ваш 
Ютта Гумпріч-Кестель і Дірк Кестель 
 

Jutta Gumprich-Kästel     &   Dirk Kästel 

Vorstandsvorsitzende           Vorstandsvorsitzender  

Kunst hilft geben für             Cultopia-Stiftung: Kunst hilft geben 

Arme und Wohnungslose 

In Köln e.V. 



www.kunst-hilft-geben.de   www.cultopia-stiftung.koeln  

Tel. 0151-42815196  

 

S P E N D ER + Unterstützer 

AMT FÜR WEITERBILDENDE FANTASIE – Manfred Damen 

BAUWENS 

Bechtle IT-Lösungen 

BETHE-Stiftung 

CULTOPIA-Stiftung – Veranstalter und Hauptspender 

Wir helfen e.V. 

Rüdiger Rammes Grünland, Lohmar 

Weitere Unterstützer: KölnKongress + Müllermusic + acts of humanity 

 

Wir bitten für weitere Hilfsaktion insbesondere in Köln um Geldspenden. 

www.cultopia-stiftung.koeln/spenden 
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