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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 opvanglocatie heeft vier nieuwe Oekraïense vluchtelingen kunnen huisvesten doordat 

een bewoner verhuisd is naar een andere kamer. Het gaat om een gezin met schoolgaande 

kinderen. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen in Nuenen. 

Op de opvanglocatie is een kalender opgehangen met daarop alle evenementen die in 

Nuenen worden georganiseerd. De bewoners weten zo wat er te doen is en kunnen 

deelnemen aan evenementen die hen aanspreken. 

 

De bewoners hebben een gezamenlijke barbecue gehouden, een fijn ontspanningsmoment 

in nog altijd onzekere tijden. Afgelopen week is Atelier Nuenen gestart met schilder- en 

tekenlessen voor de bewoners. De belangstelling hiervoor was groot. Dankzij donaties zijn er 

wandelroutes door Nuenen beschikbaar gesteld aan de bewoners zodat ze weer eens een 

ander deel van onze gemeente kunnen ontdekken.  

Op initiatief van de Lions Club 

hebben de bewoners toegangskaar-

ten en een consumptiebon voor 

Bloem en Tuin gekregen. Daar is 

gretig gebruik van gemaakt en de 

reacties na het bezoek aan Bloem en 

Tuin waren zeer positief. Als kers op 

de taart zijn er vanuit Bloem en Tuin 

na afloop van de beurs bloemen en 

planten afgeleverd om de 

buitenruimte van de opvanglocatie te 

verfraaien. Al deze mooie initiatieven worden zeer gewaardeerd! 

 

De Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd doen mee aan de kindervakantieweek van 

22 tot en met 26 augustus. Het belooft een ontzettend leuke en gezellige week te worden 

met allerlei activiteiten! 

 

Activiteiten ook toegankelijk voor Oekraïense vluchtelingen in Nuenense 
gastgezinnen  
Op de opvanglocatie aan de Vrouwkensakker organiseren organisaties en verenigingen uit 
de gemeente Nuenen regelmatig activiteiten voor de bewoners. Onder Oekraïense 
vluchtelingen die bij gastgezinnen wonen leeft de behoefte om landgenoten te ontmoeten.  
Daarom willen we de activiteiten graag voor hen openstellen. Verblijf je bij een gastgezin en 
wil je meedoen aan activiteiten en de bewoners van Vrouwkensakker ontmoeten? Neem dan 
even contact op met de locatiemanager. Zie de gegevens verderop in deze nieuwsbrief. 
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Bewijs van verblijf 

Oekraïense vluchtelingen hebben vanaf 1 september een sticker in hun paspoort nodig 

waarmee ze kunnen aantonen dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Zie voor 

informatie: https://ind.nl/nl/oekraine-afspraak-ophalen-bewijs-van-verblijf. Voor de bewoners 

van de gemeentelijke opvanglocatie in Nuenen is een groepsafspraak gemaakt bij de 

immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Bosch. 

 

Wijzigingen doorgeven 

Ontvang je leefgeld en heb je een vraag of wil je iets doorgeven aan de gemeente, 

bijvoorbeeld dat je gaat verhuizen of een baan hebt? Mail dan naar 

adminsoza@dienstdommelvallei.nl. Vermeld in de mail je naam, je geboortedatum en de 

startdatum van je werk. 

 

Werk 

Op maandag 1 augustus heeft APS Personeelservices persoonlijke gesprekken gehouden 
met alle bewoners die nog geen werk hebben om te kijken wat hun mogelijkheden zijn voor 
werk. 

 

Huisdieren uit Oekraïne 

Vanwege de situatie zijn de regels voor het reizen van vluchtelingen met huisdieren vanuit 
Oekraïne en Rusland tijdelijk versoepeld. Deze versoepeling geldt alleen voor huisdieren die 
samen met hun oorspronkelijke eigenaar zijn gevlucht en vanuit Oekraïne en Rusland naar 
Europa reizen. Omdat in Oekraïne en Rusland hondsdolheid (rabiës) voorkomt, is het van 
groot belang dat de dieren zo snel mogelijk door een dierenarts worden gezien. Dit geldt 
voor huisdieren in de gemeentelijke én de particuliere opvang. 
www.hulpvoordierenuitoekraine.nl 
 

Vakantie en tijdelijke vervanging locatiemanager 

Locatiemanager Mirjam de Groot is van 8 tot en met 28 augustus met vakantie. Haar 

werkzaamheden worden tijdelijk waargenomen door Petri Haenen. Zij is bereikbaar op tel. 06 

14 90 68 10 en via petri.haenen@levgroep.nl. 

 

Wensen 

Een van de inwoners heeft een lieve poes die graag een krabpaal wil. Groot of klein, maakt 

niet uit. Wie heeft er nog een krabpaal staan die deze poes mag hebben? 

 

Voor het nieuwe gezin hebben we behoefte aan 4 fietsen voor volwassenen. Heb je er een in 

de aanbieding, stuur dan een mailtje met een foto van de fiets naar oekrainers@nuenen.nl. 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt vanwege de vakantie over drie weken, op vrijdag 26 

augustus.  
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