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NeuLand نويالند حديقة  ي 
�ف للعمل  ندعوك 

)NeuLand(؟ نويالند  ما هي 
وسط  ي  

�ف تقع  بيئية  جماعية   حديقة  هي  نويالند 
التعلم  وأيضا  يشارك  ان  الجميع  يستطيع  المدينة. 

مليئة  صناديق خششبية  توجد   . ف المحيط�ي من 
فاكهة  و  داخلها خضار  تزرع  أن  تستطيع  اب  بال�رت

 . وأزهار  وأعشاب 
 

NeuLand؟ ي 
�ف الجماعية  الزراعة  تجري  كيف 

الرغبة  عند  أقسام.  عدة  إىل  الحديقة  ستوزع 
الواحد  والقسم  دارته  الإ قسما  تستلم  أن  تستطيع 

إىل  أربع  من  غالبا  يتألف 
النصف  صناديق.  ست 
للزراعة  مخصص  االأول 

النصف  و  رغبتك  بحسب 
الجماعي،  للصالح  االآخر 

يستفيد  أن  يستطيع  ح�رت 
جميعا  سنقوم  الجميع. 

واحدة  مرة  بالسقاية 
عىل  نعمل  و  أسبوعيا 

من  و  الحديقة.   تجميل 
نأكل  و  نطبخ  الآخر  ف  ح�ي

السقاية  أثناء  و  سوية 
وهناك   . الكل  يساعد 

الزراعية  االأدوات  فيه  تجد  المستلزمات  مستودع 
بيئية.  حديقة  الأننا  الكيماويات  عن  ي 

نستغ�ف الالزمة. 
بكل  يدلونك  آخرون  مزارعات  و  مزارعون  يوجد 
هناك  سيكون  االأمور.  تسي�ي  كيفية  عىل  رسور 

ورشات  و  لقاء  و  تعريف 
االأشهر  أثناء  و  عمل 

من  غالبا  يوجد  الصيفية 
تسأله.  أن  تستطيع 

داخل  الزراعة   لماذا 
الصناديق؟

صالحة   غ�ي  االأرض  الأن 
االنتقال  نستطيع  ح�رت  و 

اللزوم  وقت  بسهولة 
حديقتنا  تستطيع  ال  ثانياَ. 

هنا  تبقى  أن  تلك  الجماعية 
مكان  إىل  ننتقل  أن  ف  سن�ي بعد  سنضطر  و  باستمرار 

البناء. الأعمال  يبقى  والموقع  آخر 
 

القدوم؟ أستطيع  م�ىت 
بعد   5 إىل   2 الساعة  من  سبت  كل  و   ، وقت  أي  ي 

�ف
بالطبع  هو  و  الجماعي.  العمل  موعد  يكون  الظهر 
العمل  و  لطفاء  أناس  عىل  للتعرف  مناسب  موعد 

معهم.
 

التكلفة؟
التابعة  نويالند  جمعية  ستتكفل  تكاليف.  توجد  ال 

الدخل  ذوي  عىل  تب  ت�رت ي 
ال�رت بالتكاليف  لكولن 

العمل. عن  ف  العاطل�ي أو  الصغ�ي 

كلنا مع بعض و مع الآخرين!

ي الحديقة البيئية
شاركنا بالعمل �ف

برعاية
Willkommenskultur Köln


