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Stuur deze nieuwsbrief gerust door!
Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je hem graag zelf
ontvangen? Stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Vermeld in de
onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. Eerdere edities van de nieuwsbrief
en handige informatie voor reeds in Nederland verblijvende Oekraïense
vluchtelingen kun je teruglezen op https://www.nuenen.nl/opvang-en-hulpoekraiense-vluchtelingen-nuenen.

Werkzaamheden opvanglocatie
Voor de opvanglocatie aan de Vrouwkensakker is de benodigde omgevingsvergunning
aangevraagd en de vereiste melding brandveilig gebruik gedaan. Voor de beveiliging van de
locatie na opening zijn we in gesprek met een beveiligingsbedrijf.
De voormalige school krijgt momenteel een schoonmaakbeurt. Daarnaast wordt het gebouw
binnenkort voorzien van een internetaansluiting zodat de vluchtelingen die hier komen
wonen contact kunnen onderhouden met vrienden en familie. Begin volgende week plaatsen
we alle meubels in de woonruimtes. We bereiden ook een welkomstpakket voor, met daarin
allerlei nuttige informatie over verzekeringen, zorg, scholen, de omgeving enzovoort. Ook
zorgen we voor een aardigheidje bij aankomst. We verwachten begin juni de eerste
vluchtelingen te kunnen ontvangen.

Leefgeld
Oekraïense vluchtelingen kunnen leefgeld aanvragen met het aanvraagformulier dat wordt
uitgereikt bij inschrijving in het Basisregister Personen (BRP). Die inschrijving vindt plaats op
de opvanglocatie. Heb je een aanvraagformulier nodig? Dat kun je aanvragen via
adminsoza@dienstdommelvallei.nl.
Ontvang je leefgeld van de gemeente? Nu ontvang je de betaling nog per week maar dit
wordt binnenkort een betaling per maand. Het bedrag blijft ongeveer hetzelfde. Deze
verandering komt doordat er nu een landelijke richtlijn is die we gaan volgen. Ontvang je
leefgeld en heb je een baan? Je hebt dan geen recht meer op leefgeld. Geef dit meteen door
aan de gemeente. Gezinsleden zonder baan krijgen nog wel leefgeld.

Wil je helpen?
Wil je als vrijwilliger vluchtelingen begeleiden en wegwijs
maken in hun nieuwe omgeving? Meld je dan aan bij het
Steunpunt Vrijwilligers van de LEV-groep via telefoonnummer 040 283 16 75. Zo gauw duidelijk is aan welke hulp precies behoefte is en wanneer,
zal iemand namens de LEV-groep contact met je opnemen.
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