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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
We verwachten deze week de laatste wooneenheid in de gemeentelijke opvanglocatie aan
de Vrouwkensakker in gebruik te nemen. Er verblijven nu in totaal 36 Oekraïense
vluchtelingen.

Het leven in de opvanglocatie
Het is mooi om te zien dat de mensen die al iets langer in de opvanglocatie verblijven een
actieve rol spelen in de opvang van nieuwkomers. Zo hebben ouders en kinderen die al naar
de basisschool gaan de nieuwe ouders en kinderen meegenomen naar de school om kennis
te maken.
Nu er ook jongere kinderen in de opvanglocatie verblijven, zijn er voor hun veiligheid
traphekken geplaatst. Daarnaast zijn er rolgordijnen besteld voor de wooneenheden, die
naar verwachting over twee tot drie weken geleverd worden.
Het nieuwe, wekelijkse bewonersoverleg wordt door de bewoners goed benut om mee te
denken over het reilen en zeilen op de opvanglocatie. Zo hebben de bewoners, bijvoorbeeld,
nu zelf gekozen om de toiletten en douches te scheiden voor mannen en vrouwen. Een
behoefte die er eerder niet was maar nu de locatie voller raakt wel. Door zelf samen
afspraken te maken, pakken zij de regie over hun leven weer een beetje terug.
In elk bewonersoverleg besteden we daarnaast aandacht aan een relevant onderwerp dat te
maken heeft met het leven, wonen en werken in Nederland. Deze week is er voorlichting
gegeven over arbeids-, seksuele en criminele uitbuiting. Dit is noodzakelijk want er komt
helaas daadwerkelijk uitbuiting voor onder vluchtelingen die in Nederland wonen. We willen
zorgen dat de bewoners op de hoogte zijn van hun rechten en plichten zodat er geen
misbruik van hen wordt gemaakt door kwaadwillenden. Het is hen onder andere duidelijk
gemaakt dat bij werken in Nederland een arbeidscontract en vastgesteld loon hoort en dat zij
hun paspoort niet af moeten geven als daar om wordt gevraagd. De bewoners zijn ook
voorgesteld aan de wijkagent zodat zij weten dat zij bij een betrouwbare agent terecht
kunnen met vragen en opmerkingen.
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Omwonenden hebben misschien de afvalcontainers bij de opvanglocatie wel zien staan en
zich afgevraagd waarom het er zo veel zijn. Dat komt omdat elke wooneenheid zijn eigen
containers heeft gekregen. Er is bewust voor gekozen om niet één grote container te
plaatsen waarin al het afval ongescheiden wordt verzameld. We willen de bewoners graag
leren hoe we in Nederland afval scheiden en hebben hen uitleg gegeven zodat zij daar zelf
mee aan de slag kunnen.

Wensen
Heel veel dank voor alle reacties op onze oproepen! We merken dat naarmate de
vluchtelingen langer hier zijn, de behoefte aan een vervoersmiddel toeneemt. Fietsen voor
volwassenen zijn daarom zeer welkom. Staat er bij jou eentje stof te vangen en wil je hem
doneren aan een van de vluchtelingen, stuur dan een mailtje met een foto van de fiets naar
oekrainers@nuenen.nl.

Wil je helpen?
Wil je als vrijwilliger Oekraïense vluchtelingen begeleiden
en wegwijs maken in Nuenen. 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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