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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 

Zoals eerder gemeld zouden enkele wooneenheden heringedeeld worden. De 

herindeling van de wooneenheden is inmiddels gereed. Deze ruimtes zijn gesplitst in 

twee kleinere ruimtes door middel van een scheidingswand met een deur. Op dit 

moment heeft elk gezin (groot of klein) een eigen kamer.  

Sinterklaasfeest 

De datum is bekend! Sinterklaas en zijn Pieten komen zondag 27 november een 

bezoek brengen aan de bewoners van de opvanglocatie.  

Ze hebben een verrassing en nodigen alle Oekraïense kinderen, kleinkinderen, 

broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en natuurlijk ook mama’s, papa’s, opa’s en oma’s 

die in Nuenen, Gerwen en Nederwetten verblijven uit om feest te vieren. In de bijlage 

vind je de uitnodiging met meer informatie over het feest. 

Levende Adventskalender 

Het is bijna zover. Op zaterdag 3 december staat de opvanglocatie aan de 
Vrouwkensakker op de Levende Adventskalender. Tussen 14:00 en 15:30 uur stellen 
de bewoners 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. Aanmelden kan door een appje te sturen naar Mirjam de 
Groot via 06 40 65 46 31. In de bijlage vind je de flyer hiervan. 
 

Energie besparen 

De vanzelfsprekendheid waarmee we energie gebruiken is veranderd. Gas en 

elektriciteit zijn duurder geworden. Nederland moet minder afhankelijk worden van 

gas uit Rusland. En we proberen klimaatverandering tegen te gaan. Om al deze 

redenen is het belangrijk dat we meer energie besparen. In de opvanglocatie hebben 

de bewoners hier meer informatie over gekregen. Ook daar zetten ze ook de knop 

om en gaan ze bewuster met energie om. 

Wensen 

We zijn nog steeds 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 uiterlijk vóór 3 december 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 
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graag een afspraak met je. Het is niet de bedoeling dat spullen ongevraagd naar de 

opvanglocatie worden gebracht. 

 

mailto:oekrainers@nuenen.nl

