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Nuenen biedt onderdak aan Oekraïense vluchtelingen
De gemeente Nuenen gaat onderdak bieden aan circa 70 Oekraïense vluchtelingen in het
leegstaande schoolgebouw aan de Vrouwkensakker. We verwachten dat er vooral vrouwen
en kinderen zullen komen. De eerste inschatting is dat het gaat om een verblijf van 3 tot 6
maanden. We willen de vluchtelingen zo snel mogelijk een warm en veilig onderkomen
bieden en streven ernaar daar in de eerste week van juni klaar voor te zijn.
Woningstichting Helpt Elkander heeft het schoolgebouw voor de opvang beschikbaar
gesteld. De gemeente gaat het pand verbouwen tot 12 semipermanente wooneenheden, elk
voor maximaal 6 personen. Daarnaast komt er een gezamenlijke keuken en sanitaire
voorzieningen.
Naast de verbouwing en inrichting van het pand moet er de komende weken nog veel meer
geregeld worden. Bijvoorbeeld hoe we de vluchtelingen op sociaal gebied snel kunnen
helpen met de inschrijving in de basisregistratie personen, leefgeld, activiteiten, onderwijs,
toegang tot zorg, enzovoort. Hoewel het een stevige opgave is, zijn we er trots op dat we dit
in onze gemeente met elkaar kunnen doen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Wij willen u graag op de hoogte houden van de laatste stand van zaken rond
de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in Nuenen. Wij brengen daarom
wekelijks een digitale nieuwsbrief uit in het Nederlands, Oekraïens en
Russisch. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
oekrainers@nuenen.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘aanmelding
nieuwsbrief’. U kunt de informatie ook lezen op de website van de gemeente:
https://www.nuenen.nl/opvang-en-hulp-oekraiense-vluchtelingen-nuenen

Wilt u helpen?
Uw hulp bij de opvang van deze vluchtelingen is zeer
welkom. Al veel vrijwilligers hebben zich enthousiast
aangemeld bij de LEV-groep, Vluchtelingenwerk en de
gemeente. Dat is geweldig! De LEV-groep verzamelt alle aanmeldingen en zij zullen de inzet
van vrijwilligers bij de opvang van de Oekraïners coördineren. Zo gauw helder is aan welke
hulp precies behoefte is en wanneer, zal iemand namens de LEV-groep contact met u
opnemen. Heeft u zich nog niet aangemeld maar wilt u ook graag helpen, dan kunt u zich
aanmelden bij het Steunpunt Vrijwilligers op tel. 040 283 16 75.
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