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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 19 nieuwe bewoners hun intrek genomen in de gemeentelijke 

opvanglocatie aan de Vrouwkensakker. Er wonen nu in totaal 36 Oekraïense vluchtelingen. 

Op één na zijn nu alle beschikbare wooneenheden in gebruik. Vanwege de samenstelling 

van de gezinnen die opvang behoeven, worden niet alle beschikbare bedden in de 

wooneenheden benut. De Veiligheidsregio bepaalt de toewijzing van de beschikbare ruimtes 

aan de vluchtelingen, de gemeente heeft daar geen rol in. 

Het leven in de opvanglocatie 

Voor de nieuwkomers geldt dat zij de komende dagen worden ingeschreven bij de gemeente 

en het eerste leefgeld zullen ontvangen. Zij komen terecht in een omgeving die al wat meer 

structuur kent dan toen de eerste groepen aankwamen. We hopen dat zij mede daardoor 

snel hun draai vinden en zich thuis zullen voelen in Nuenen.  

Deze week heeft een eerste bewonersoverleg plaatsgevonden. Vanaf nu is er wekelijks zo’n 

overleg tussen locatiemanager Mirjam de Groot en de Oekraïense bewoners. Daar is een 

tolk bij aanwezig en er sluit ook telkens iemand van de gemeente bij aan. Het overleg is 

bedoeld om onderling afspraken te maken over de gang van zaken in de opvanglocatie en 

om de behoeften van de vluchtelingen te inventariseren. Op basis daarvan stelt de 

locatiemanager een activiteitenkalender op. Vrijwilligers kunnen dan aangeven welke 

activiteiten zij willen begeleiden. We komen hier in volgende nieuwsbrieven op terug. 

 

Vervulde wensen 

Heel veel dank aan degenen die hebben gereageerd op de oproepen in de vorige 

nieuwsbrief.  Inmiddels hebben we een damesfiets, een staafmixer, blender en divers 

tuinmeubilair aangeboden gekregen. Mocht je nog geen reactie hebben gehad op je aanbod, 

dan volgt dat snel. 

Toen we met Van Zelst is overleg waren over de aanschaf van een koffiemachine ter 

vervanging van het tijdelijke huurapparaat in de algemene ruimte van de opvanglocatie, 

boden ze de machine gratis aan, inclusief 2 koffiekannen en een voorraad koffie, melk, 

suiker, lepels en bekers. Een fantastisch gebaar! 

Bij de opening van de opvanglocatie was het nog niet gelukt om alle lockers gereed te 

hebben. Twee heren, we mogen ze gerust lockerexperts noemen, hebben die deze week 

alsnog in elkaar gezet. Precies op tijd voor de aankomst van de nieuwe bewoners. Hartelijk 

dank daarvoor! 
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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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