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Stuur deze nieuwsbrief gerust door! 
Wil je deze nieuwsbrieven in je mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje 

naar oekrainers@nuenen.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘aanmelding 

nieuwsbrief’. Je kunt de nieuwsbrieven ook lezen op onze website: 

https://www.nuenen.nl/oekrainers. 

 

Nieuwe bewoners 

Deze week hebben we 4 nieuwe vluchtelingen in de opvanglocatie aan de Vrouwkensakker 

ontvangen. Er wonen nu in totaal 17 Oekraïense vluchtelingen in het voor tijdelijke bewoning 

geschikt gemaakte voormalige schoolgebouw. We verwachten op korte termijn nog meer 

mensen, maar wanneer en hoe groot die groep zal zijn, weten we pas kort voor aankomst. 

 

Het leven in de opvanglocatie 

De Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels ingeschreven bij de gemeente en er is leefgeld 

voor hen geregeld. Ze zijn dankbaar voor de hulp die hen wordt geboden. Dankzij een 

Oekraïens sprekende vrijwilliger die al langer in Nuenen woont werden zij bij aankomst in 

hun eigen taal warm welkom geheten. Hij vertaalde ook wat locatiemanager Mirjam de Groot 

uitlegde over de opvanglocatie en de gang van zaken daar.  

De vluchtelingen zijn nu vooral bezig met het vormgeven van hun leven in hun wooneenheid 

en het verkennen van hun nieuwe woonomgeving. Ze beginnen al een beetje hun draai te 

vinden in Nuenen. Zij willen daarnaast graag werken en onderzoeken daarvoor de 

mogelijkheden. De gemeente organiseert binnenkort samen met Huis naar Werk 

(https://www.huisnaarwerk.nl/) een werkcafé voor de Oekraïners, zodat potentiële 

werkgevers en werknemers op een zorgvuldige manier met elkaar in contact kunnen komen. 

We organiseren ook een informatieavond over mensenhandel en uitbuiting omdat we willen 

voorkomen dat deze groep daar slachtoffer van wordt tijdens hun verblijf hier. 

 

Ontspanning 

Met Pinksteren heeft Restaurant De Kruik een barbecue georganiseerd voor de bewoners. 

Dat was een mooie gelegenheid om allemaal samen buiten te eten en elkaar wat beter te 

leren kennen. Het zorgde voor gezelligheid en ontspanning in een zware tijd en dat werd erg 

gewaardeerd.  
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Fietsen gevraagd voor schoolgaande kinderen 

De kinderen die in de opvanglocatie wonen gaan binnenkort allemaal in Nuenen naar de 

basisschool. We hebben behoefte aan fietsen voor zowel de kinderen 

als voor een ouder die meefietst naar school. Staat er bij jou in de 

schuur of berging een bruikbare, veilige fiets stof te vangen? We zijn op 

zoek naar een damesfiets, een fiets voor een meisje van 9 jaar oud en 

twee jongensfietsen voor een 9- en een 13-jarige. Als je een fiets 

beschikbaar wilt stellen, stuur dan even een mailtje naar 

oekrainers@nuenen.nl. We nemen dan snel contact met je op zodat de kinderen op hun 

eerste schooldag fijn op de fiets kunnen! 

 

Wensen 

Na de catering die voor de eerste dagen was geregeld staan de bewoners in de startblokken 

om zelf te koken. De keuken in de Vrouwkensakker bevat alle basisbehoeften maar is zeer 

sober ingericht. De bewoners hebben aangegeven dat zij graag een combimagnetron, een 

blender en een staafmixer zouden willen hebben. Als je er toevallig eentje hebt die je niet 

meer gebruikt en zou willen afstaan voor onze nieuwe dorpsbewoners, laat dat dan alsjeblieft 

weten via oekrainers@nuenen.nl.  

Heel veel dank aan degenen die hebben gereageerd op de oproep voor tuinmeubels in de 

vorige nieuwsbrief! 

 

Wil je helpen? 

Er is nog altijd behoefte aan vrijwilligers die de Oekraïense 

vluchtelingen willen begeleiden en wegwijs maken in 

Nuenen. Iets voor jou? Meld je dan aan bij het Steunpunt 

Vrijwilligers van de LEV-groep via telefoonnummer 040 283 16 75. Iemand zal namens de 

LEV-groep contact met je opnemen om de wensen en mogelijkheden te bespreken.  
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