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Stuur deze nieuwsbrief gerust door!
Wil je deze nieuwsbrief elke twee weken 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
Alle kinderen gaan naar school. Daarnaast doen zij ook volop mee aan activiteiten zoals
dansles, gitaarles, voetballen en schaken. Dit soort activiteiten brengt kinderen samen en
verbindt ze met elkaar. De kinderen kunnen even alles vergeten en plezier hebben.
Eén van de kinderen (Iryna Zahirna) heeft in
Oekraïne altijd geschaakt. Een aantal weken
geleden heeft ze dat weer opgepakt. Iryna is het
schaken niet verleerd en dat heeft ze laten zien.
Afgelopen zondag deed ze mee aan een
schaakwedstijd in Eindhoven waar ze de 3e prijs
heeft gewonnen.

Verkeersles
Door Veilig Verkeer Nederland (VVN) is verkeersles gegeven aan de kinderen. Er is vooral
gesproken over veilig fietsen, omdat bijna alle kinderen met de fiets naar school gaan. Er zijn
basisonderwerpen behandeld: oversteken, richting aangeven, geen mobieltjes gebruiken
tijdens het fietsen, waar je (niet) mag fietsen, rotondes, voorrang en fietsverlichting.

Voor alle bewoners
Een dagje uit met het gezin of alleen. Alle bewoners van de opvanglocatie hebben gratis
toegangskaartjes gekregen voor het museum Vincentre in Nuenen.

Burendag
De Oekraïners hebben een typisch Nederlands fenomeen omarmd en een Oekraïens tintje
gegeven. Op zaterdag 1 oktober vierden zij Burendag. Zij hebben hun buren uitgenodigd
voor een kop koffie met iets lekkers.
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In de gemeenschappelijke ruimte werden de buren welkom geheten. Elke groep (per kamer)
had iets lekkers gemaakt. De vele schalen met zoete en hartige gerechten gaven een mooie
indruk van de Oekraïense gastvrijheid. De communicatie met de buren was geen probleem.
Met handgebaren, Engels en een Oekraïense tolk kwamen ze een heel eind!
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