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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 

De bewoners zijn behoorlijk zelfredzaam en zoeken samen de weg in hun nieuwe 
woonomgeving. Om de saamhorigheid te bevorderen hebben ze afgelopen zaterdag een 
barbecue met en voor elkaar georganiseerd. De bewoners hebben nu ook de mogelijkheid 
om samen tv te kijken. Sinds vorige week hangt er in de gemeenschappelijke ruimte een 
grote televisie. 
 
In de eerste week van augustus staat er een presentatie gepland vanuit de Saasen Groep 
om de bewoners te informeren en bewust te maken van mogelijke gevaren en wat te doen in 
geval van calamiteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een kleine of grote brand of een 
valpartij van de trap. Een ongeluk zit in een klein hoekje en je weet maar nooit wat er kan 
gebeuren.  
 
Het schilderscollectief Atelier Nuenen heeft aangeboden om aan de bewoners vrijwillig 
teken- en schilderlessen te geven. De bewoners die hier belangstelling voor hebben starten 
volgende week woensdag.  
 
Er is ook een evenementenkalender opgesteld. De evenementen die gedurende de 
zomerperiode in Nuenen worden gehouden zijn hierin vermeld. Op deze wijze zijn de 
bewoners  bijvoorbeeld op de hoogte gebracht over het Bloem en Tuin evenement op 
landgoed Gulbergen in Nuenen. Alle bewoners hebben daarvoor ook toegangskaartjes 
gekregen.  
 

Speciaal voor de kinderen 

Het ingezamelde speelgoed door de communicanten van parochie Heilig Kruis Nuenen is 

afgelopen woensdag overhandigd aan de jongste bewoners van de Vrouwkesakker.  

Van Stichting Leergeld kregen de bewoners een waardebon om een lekker ijsje te kunnen 

halen bij de ijssalon. 

Tijdens de kindervakantieweek van 22 tot en met 26 augustus worden er allerlei leuke 

activiteiten georganiseerd voor de kinderen van Nuenen en omstreken. Alle kinderen van de 

opvanglocatie die in aanmerking komen doen mee met de kindervakantieweek. De kinderen 

houden er hopelijk nieuwe vriendschappen en contacten aan over. 
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Wensen 

Heel veel dank voor alle reacties op onze oproepen! Er zijn nog enkele volwassenen 

waarvoor we nog geen fiets hebben, dus fietsen zijn nog steeds 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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