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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 beschikbare wooneenheden zijn op dit moment in gebruik. Vanwege de
samenstelling van de gezinnen, worden niet alle beschikbare bedden benut. Enkele
wooneenheden zullen daarom heringedeeld worden. Deze ruimtes worden gesplitst
in twee kleinere ruimtes door middel van een scheidingswand met een deur. Op deze
manier heeft elk gezin (groot of klein) een eigen kamer.
Niet alle gezinnen in de opvanglocatie zijn compleet, omdat veel mannen in Oekraïne
zijn achtergebleven. Na maanden is het eerste Oekraïense gezin in Nuenen
herenigd. Na een onzekere tijd betekent gezinshereniging voor gevluchte
gezinsleden vooral blijdschap en opluchting. Het hebben van familie om je heen biedt
rust en is daarnaast een bron van steun.
Verkeersles
Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft naast de eerder gegeven theorieles nu ook
twee praktijklessen verzorgd voor de bewoners. Er is gekeken of de kennis en
verkeersregels ook in de praktijk worden gebracht. Ze hebben levendige, realistische
en actieve verkeerssituaties geoefend.
Een veilige fiets is de basis om deel te kunnen nemen aan het verkeer, daarom zijn
alle fietsen ook op veiligheid gecontroleerd.
Nederlandse taalles
Het is nog onduidelijk hoelang de bewoners van de Vrouwkensakker in Nederland
zullen verblijven. In de tussentijd proberen zij er het beste van te maken. Met de
oorlog in het achterhoofd willen ze onze taal leren. Omdat de meeste bewoners
overdag werken heeft een vrijwilligster aangeboden om iedere zaterdagochtend
Nederlandse taalles op locatie te geven. De bewoners zijn erg enthousiast en
gemotiveerd. Er zijn al 12 volwassenen die zich hiervoor hebben aangemeld.
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Ontmoeting met Oekraïners
In de Regenboogkerk waren alle inwoners van de Vrouwkensakker uitgenodigd voor
een viering. Deze dienst werd gehouden om Nuenenaren en Oekraïners de kans te
geven elkaar te ontmoeten. De Oekraïense Maryana Golovchenko, een
professionele zangeres die in Nederland woont, zong tijdens de dienst een aantal
liederen. Op het scherm in de kerk werden tegelijkertijd foto’s getoond van de
Oekraïense (bekende) gebouwen en natuur. De Oekraïense kinderen zongen vanaf
het altaar het volkslied. Het was een emotionele en indrukwekkende dienst. De
bewoners stelden het erg op prijs dat dit allemaal voor hen geregeld was.
Na afloop was er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. De aanwezige tolken
hielpen bij het voeren van de gesprekken. Er waren zelfgemaakte Oekraïense hapjes
meegebracht. De kerk had een bedrag,- ter beschikking gesteld voor de aankopen
om de hapjes te maken. In overleg met elkaar hebben de bewoners aan de
Vrouwkensakker het bedrag in het offermandje gedaan. Wat een mooi gebaar!
Levende Adventskalender
Vanuit de verschillende kerken in Nuenen, in samenwerking met LEV-groep, wordt er
dit jaar een ‘Levende Adventskalender’ gemaakt. Voor elke dag in de adventstijd is er
een adres waar iedereen welkom is op een ochtend of middag voor een kopje
koffie/thee en een praatje. Er is geen thema, de gesprekken lopen zoals het gaat. De
laagdrempelige ontmoeting staat voorop. Iedereen is welkom.
Op zaterdag 3 december staat de opvanglocatie aan de Vrouwkensakker op de
Levende Adventskalender. Tussen 14:00 en 15:30 uur stellen zij hun opvanglocatie
open voor een kopje koffie/ thee. Zij willen graag hun sociale contacten uitbreiden,
meer leren van de Nederlandse cultuur en in contact komen met Nuenenaren.
Halloween
In Nederland wordt steeds meer aandacht aan het Halloweenfeest besteed. De
bewoners willen graag kennis maken met de verschillende festiviteiten die we in
Nederland vieren, zo ook het Halloweenfeest. In het weekend van Halloween gaan
ze pompoenen uithollen, versieren en voor de kinderen een Halloweenspeurtocht
maken met griezelige opdrachten.
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