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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.

Het leven in de opvanglocatie
Er zijn enkele veranderingen geweest in de opvanglocatie. Er is een gezin vertrokken naar
zelfstandige woonruimte en daarvoor in de plaats is een nieuw gezin gekomen. Er zijn ook
enkele vluchtelingen gearriveerd die onderdak hebben gekregen bij familieleden die al in de
Vrouwkesakker wonen.
De behoefte van de vluchtelingen aan begeleiding blijkt beperkt te zijn. De bewoners zijn
behoorlijk zelfredzaam en zoeken samen hun weg in hun nieuwe woonomgeving. Ze gaan er
gezamenlijk op uit om boodschappen te doen. Vier bewoners hebben dankzij door het
Muziekgebouw gedoneerde kaarten met veel plezier een concert in Eindhoven bijgewoond.
En een grote groep bewoners neemt wekelijks enthousiast deel aan de Nederlandse taalles
die wordt georganiseerd door Taalkabaal Nuenen. Ze spreken al een paar zinnen
Nederlands!

Speciaal voor de kinderen
De communicanten van parochie Heilig Kruis Nuenen hebben speelgoed ingezameld voor
de Oekraïense vluchtelingen. De bedoeling was om dat aan de kinderen te geven tijdens een
terugkomviering met de communicanten en familie in de St. Clemenskerk. Tijdens die viering
is een cheque van €2.000 overhandigd waarmee de Oekraïense kinderen kunnen
deelnemen aan de Kindervakantieweek van 22 tot en met 26 augustus. De Oekraïense
vluchtelingen waren uitgenodigd voor de
viering, maar door een misverstand
stonden zij een dag te laat bij de kerk.
Om de teleurstelling van de kinderen te
verzachten, is toen een bezoekje
gebracht aan IJssalon Italia. Zij hebben
tegen een gereduceerde prijs iedereen
voorzien van een lekker ijsje. Er wordt nu
gekeken of de Nuenense kinderen de
pakketjes die zij voor hun Oekraïense
plaatsgenootjes hebben samengesteld
alsnog persoonlijk kunnen overhandigen.
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(Vervulde) wensen
Voor de bewoner die dagelijks haar kleinkind op de fiets naar school wilde brengen is een
fiets en een kinderzitje gebracht. Alle kinderen zijn ondertussen voorzien van een fiets,
evenals veel volwassen bewoners. Nuenenaren, heel erg bedankt hiervoor! Er zijn nog
enkele volwassenen waarvoor we nog geen fiets hebben, dus fietsen zijn nog steeds zeer
welkom. We ontvangen graag een mailtje met foto van de fiets: oekrainers@nuenen.nl.

Aanpassing frequentie nieuwsbrief
Nu de fase van ingebruikname van de opvanglocatie is afgesloten en het leven daar z’n
gewone gangetje gaat, zullen we deze nieuwsbrief niet langer wekelijks uitbrengen maar
elke twee weken.
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