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Stuur deze nieuwsbrief gerust door!
Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je hem graag zelf
ontvangen? Stuur dan een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Vermeld in de
onderwerpregel ‘aanmelding nieuwsbrief’. Eerdere edities van de nieuwsbrief
en handige informatie voor reeds in Nederland verblijvende Oekraïense
vluchtelingen zijn terug te lezen op https://www.nuenen.nl/opvang-en-hulpoekraiense-vluchtelingen-nuenen.

Opvanglocatie bijna gereed
Deze week hebben vrijwilligers samen met
medewerkers van de gemeente het meubilair voor de
woonruimtes in elkaar gezet. Het ging om maar liefst 24
stapelbedden, 24 eenpersoonsbedden, 72 kastjes, 12
tafels, 72 stoelen en 12 tv-meubels. De keuken is
voorzien van apparatuur, dus de bewoners kunnen zelf
koken, maar voor de eerste dagen is catering geregeld.
Er staan ook wasmachines en -drogers klaar voor
gebruik.

Locatiemanager
Op 30 mei start de locatiemanager. Die zal verantwoordelijk zijn voor zowel de opvanglocatie
in Nuenen als die in Son & Breugel. De locatiemanager treedt in dienst van de LEV-groep en
zal de eerste dagen benutten om afspraken te maken met de verschillende
samenwerkingspartners en om alles op locatie gereed te maken voor de komst van de
eerste groep vluchtelingen. Denk hierbij aan het coördineren van de inzet van vrijwilligers en
het opzetten van spreekuren voor de bewoners met relevante instanties.

Verwachte aankomstdatum eerste vluchtelingen
Nu de opvanglocatie aan de Vrouwkensakker zo goed als klaar is, hebben we de locatie bij
de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost aangemeld voor gemeentelijke opvang van
Oekraïners. De vluchtelingen die we in Nuenen opvangen, komen vanuit de kortdurende
opvang in het Microlab in Eindhoven. We verwachten op 2 juni de eerste mensen in Nuenen
te kunnen ontvangen. Het zal daarbij niet meteen gaan om de maximaal mogelijke bezetting
van circa 70 personen, maar om een kleinere groep van 20 tot 25 personen. Dit doen we
bewust omdat we de vluchtelingen goed willen kunnen begeleiden bij aankomst.

Wil je helpen?
Wil je als vrijwilliger Oekraïense vluchtelingen begeleiden
en wegwijs maken in hun nieuwe omgeving? Meld je dan
aan bij het Steunpunt Vrijwilligers van de LEV-groep via
telefoonnummer 040 283 16 75. Zo gauw duidelijk is aan welke hulp precies behoefte is en
wanneer, zal iemand namens de LEV-groep contact met je opnemen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Nuenen
oekrainers@nuenen.nl

