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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. 

 

 

Open huis opvanglocatie goed bezocht 

Ontvangers van deze nieuwsbrief, mensen die 

zich als vrijwilliger hebben aangemeld bij de LEV, 

gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van 

de pers hebben op uitnodiging woensdagavond 

een bezoek gebracht aan de opvanglocatie aan de 

Vrouwkensakker. Zij konden zien hoe de locatie er 

uitziet aan de vooravond van de komst van de 

vluchtelingen die er hun intrek nemen en vragen 

stellen over hoe de opvang is georganiseerd. Ook 

was er gelegenheid om kennis te maken met de 

locatiemanager. Vele bezoekers gaven aan graag iets te willen betekenen voor de 

vluchtelingen. Het overheersende gevoel na het open huis was dat we er in Nuenen klaar 

voor zijn om samen de vluchtelingen goed op te vangen. Dank aan alle betrokkenen bij de 

realisatie! 

       

 

Locatiemanager 

Mirjam de Groot is de locatiemanager voor de 

opvanglocaties in Nuenen en Son & Breugel. Mirjam zal 

zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken op de 

Vrouwkensakker en is eerste aanspreekpunt voor de 

vluchtelingen die daar verblijven. Zij heeft haar eerste 

dagen benut om, samen met de gemeente en 

samenwerkingspartners, alles op locatie in te regelen 

voor de komst van de vluchtelingen.  
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Eerste Oekraïense vluchtelingen zijn gearriveerd 

Op donderdag 2 juni is de eerste groep Oekraïense vluchtelingen in Nuenen aangekomen. 

De groep bestaat uit 13 personen. Zij verbleven eerder in de kortdurende opvang in 

Eindhoven. De vluchtelingen zijn welkom geheten door de locatiemanager, medewerkers 

van de gemeente en vrijwilligers. Als gebaar van welkom is elke kamer voorzien van een 

gevulde koelkast. En een gezellig plantje, met dank aan Bloemkwekerij ’t Schuurke. 

We willen de vluchtelingen nu in alle rust laten bijkomen van hun ervaringen in Oekraïne en 

hun vlucht uit hun vertrouwde omgeving. We hopen dat zij zich gedurende de tijd die zij hier 

doorbrengen in Nuenen thuis gaan voelen. 

 

Tuinmeubels gevraagd 

Bij de opvanglocatie is behoefte aan tuinmeubilair zodat de bewoners comfortabel buiten 
kunnen zitten als het Nederlandse weer het toelaat. Heb je net tuinmeubilair dat je zou willen 
doneren aan de opvanglocatie, stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Graag met 
een foto van de tuinmeubels, zodat we goed kunnen inschatten of het bruikbaar is voor de 
locatie. We maken dan graag een afspraak met je om het af te leveren of op te halen. Het is 
niet de bedoeling dat spullen ongevraagd naar de opvanglocatie worden gebracht. 
 

Wil je helpen? 

Wil je als vrijwilliger de 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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