Opvang Oekraïners Nuenen - Nieuwsbrief 9
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
Verschillende bewoners van de opvanglocatie hebben sinds hun aankomst in Nederland
betaald werk gevonden. Zij ontvangen daarom nu geen leefgeld meer. Andere bewoners
staan te popelen om aan de slag te gaan. Arbeidsbemiddeling vindt plaats via Huis naar
Werk. Bemoeilijkende factor is dat zij in veel gevallen geen andere taal dan het Oekraïens
spreken.
Nu de gemeentelijke opvanglocatie in Son & Breugel ook geopend is, verdeelt
locatiemanager Mirjam de Groot haar tijd over de twee locaties. Zij is standaard twee
middagen per week in Nuenen aanwezig en houdt op één daarvan het wekelijkse
bewonersoverleg. De ochtenden vult ze flexibel in zodat ze snel kan reageren op zaken die
op een van beide locaties aandacht vragen.

Zorg(verzekering)
Vanaf 1 juli 2022 wordt zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne vergoed uit de nieuwe Regeling
Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Dit maakt het voor zorgverleners
eenvoudiger om vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne te
declareren.
Om de extra belasting voor de al drukke Nuenense huisartsenpraktijken beheersbaar te
houden, is de zorg voor de vluchtelingen verdeeld over de verschillende praktijken. Elke
vluchteling heeft een vaste huisarts toegewezen gekregen.
Voor vluchtelingen die gaan werken geldt nu een verzekeringsplicht zolang zij werken.
Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten is besloten dat werkende vluchtelingen
vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de
RMO.

Wensen
Een van de bewoners brengt dagelijks haar kleinkind te voet naar school, dat is telkens 20
minuten lopen vanaf de Vrouwkensakker. Zij zou dat graag op de fiets doen en we zijn
daarom voor haar op zoek naar een damesfiets voorzien van een kinderstoeltje voor een
kind van 5 jaar voor achterop de fiets. Heb je er een beschikbaar, stuur dan een mailtje met
een foto van de fiets naar oekrainers@nuenen.nl.
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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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