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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 

Niemand weet hoe lang de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog duurt. De 

bewoners van de opvanglocatie leven in onzekerheid, maar proberen er het beste 

van te maken. Oekraïners zijn Nederland dankbaar voor de mogelijkheid om hier te 

verblijven tijdens de oorlog. Ze voelen zich welkom en willen meer  weten  over 

Nederlandse tradities. 

Halloween 

In Nederland wordt steeds meer aandacht aan het Halloweenfeest besteed. De 

bewoners hebben voor het eerst Halloween in Nederland gevierd. De kinderen 

werden zo griezelig mogelijk gemaakt. Eenmaal verkleed en geschminkt als hun 

favoriete griezel begon ’s avonds het feest. De kinderen, maar ook ouderen hebben 

het erg naar hun zin gehad.  

    

Sinterklaas 

Op 5 december viert bijna heel Nederland Sinterklaas. En wij hebben een brief 

gekregen van Sinterklaas!  

Sinterklaas wil in het weekend van 26/27 november een bezoek brengen aan de 

bewoners van de opvanglocatie. Ze kijken er erg naar uit om te beleven  hoe wij hier 

Sinterklaas vieren.  

Maar wist je dat St. Nicolaas ook in Oekraïne komt? Dat weten niet veel mensen 

maar deze goedheiligman, Sviaty Mykolai /de heilige Nicholas, komt naar Oekraïne 

op 6 december of de 19e in de Orthodoxe Juliaanse kalender. 
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Kinderen voeren toneelstukken op in school en vertellen Nicholas verhalen. “The 

Saint” bezoekt plaatselijke kerken en de kinderen krijgen cadeautjes. Gekleed als 

een Byzantijnse bisschop wordt de goedheilige vaak vergezeld door engelen ( en 

niet door Pieten zoals bij ons in Nederland).  

Wensen 

Na Sinterklaas staat het kerstfeest alweer voor de deur en beginnen  de 

voorbereidingen voor kerst. Ook voor de bewoners willen wij het gezellig maken met 

een kerstboom in de gemeenschappelijke ruimte. We zijn nog op zoek naar 

kerstspullen om de kerstboom mee te versieren zoals: lampjes, slingers en 

kerstballen. Heb je thuis nog spullen die je zou willen doneren aan de opvanglocatie, 

stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Graag met toelichting over de 

spullen, zodat we kunnen inschatten hoeveel spullen er al zijn en waar nog behoefte 

naar is. We maken dan graag een afspraak met je. Het is niet de bedoeling dat 

spullen ongevraagd naar de opvanglocatie worden gebracht. 
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