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Stuur deze nieuwsbrief gerust door!
Dit is alweer de tweede nieuwsbrief over de opvang van Oekraïense
vluchtelingen in Nuenen. Kent u mensen die misschien ook geïnteresseerd
zijn in deze wekelijkse nieuwsbrief? Stuur hem dan gerust door zodat zij zich
ook kunnen aanmelden voor komende nieuwsbrieven. Dat kan door een
mailtje te sturen naar oekrainers@nuenen.nl. Vermeld in de onderwerpregel
‘aanmelding nieuwsbrief’.

Werkzaamheden aan opvanglocatie
Om het voormalige schoolgebouw aan de Vrouwkensakker geschikt te maken voor
bewoning is er afgelopen week een brandmeldinstallatie geïnstalleerd. Ook zijn de
noodverlichting en verwarming gecontroleerd. Alles werkt nu weer naar behoren.

Inrichting voor de nieuwe bewoners
Op 11 mei heeft IKEA een volle vrachtauto met materialen afgeleverd om de ruimtes mee in
te richten. We zijn erg blij dat we alle benodigde spullen snel hebben ontvangen. We gaan
nu alles in elkaar zetten en de ruimte klaarmaken voor ontvangst van de vluchtelingen die
hier een tijdelijk thuis krijgen.
In het gebouw komen 12 wooneenheden voor elk zes personen. Elke wooneenheid krijgt
twee stapelbedden en twee eenpersoonsbedden, een eettafel met zes stoelen, een koelkast
en een televisie. Ook een wasrek en wasmand, beddengoed, servies en handdoeken
behoren tot de standaardinventaris van elke wooneenheid. Elke bewoner krijgt daarnaast
een eigen afsluitbaar kastje om persoonlijke spullen in op te bergen.
In de voormalige aula creëren we een gezamenlijke verblijfruimte. Daar plaatsen we ook een
keuken met 5 keukenblokken met kookplaten, spoelbakken en kookbenodigdheden zoals
pannen. Het gebouw wordt volgende week voorzien van zeven douche-units.
Het schoolplein willen we voorzien van een aantal
speeltoestellen en/of picknicktafels zodat we daar een fijne en
gezellige buitenruimte van kunnen maken.

Vacature Locatiemanager
De werving van een locatiemanager voor de opvanglocatie is in volle gang. We brengen
graag de vacature onder uw aandacht en nodigen geschikte kandidaten uit om te solliciteren!
https://algemeen.levgroep.nl/vacature.asp?src=personele&hoe=info&sleutel=20858
Reageren kan nog tot en met 15 mei. De selectiegesprekken zijn gepland op
woensdagochtend 18 mei.
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Wilt u helpen?
We kunnen nog hulp gebruiken van vrijwilligers die de
vluchtelingen willen begeleiden en wegwijs willen maken in
hun nieuwe omgeving. Wilt u helpen? Dan kunt u zich
aanmelden bij het Steunpunt Vrijwilligers van de LEV-groep via telefoonnummer
040 283 16 75. De LEV-groep verzamelt alle aanmeldingen en coördineert de inzet van de
vrijwilligers. Zo gauw duidelijk is aan welke hulp precies behoefte is en wanneer, zal iemand
namens de LEV-groep contact met u opnemen.
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