Nieuwsbrief 9
Gratis Yoga les
Iedere vrijdagochtend om 09:00 wordt er gratis Yoga gegeven voor Oekraïners. Wil je meer
informatie of jezelf aanmelden? Neem dan contact op met: churakova.k@gmail.com or via
WhatsApp +31628954285. Wil je hier graag aan meedoen, maar komt het tijdstip niet uit? Neem dan
ook contact op.
Oeverwallaan 130 (Buurthuis De Yp)
Den Haag

Presentatie JGZ (Jeugd Gezondheid) Wijkcentrum Delft Noord
Op maandag 27 juni om 10:00 komt geeft het JGZ (Jeugd Gezondheid) een presentatie. Dit is het
consultatiebureau voor kind en jeugd en zijn er om je te ondersteunen. Je kunt hier terecht voor je
(medische) vragen of advies over de opvoeding, ontwikkeling en verzorging van je kind.
Brasserskade 77
Delft

Gratis naar de bioscoop
Pathé draait maandag 27 juni om 16:30 uur een gratis film. Oekraïners kunnen gratis naar de film
Tom en Jerry, de Oekraïens gesproken versie. Vanaf 16:00 uur kunnen Oekraïners hun ticket ophalen
bij de kassa.
Vesteplein 5
Delft

Kunnen Oekraïense vluchtelingen uitreizen naar Oekraïne en daarna weer terugkeren naar
Nederland?
Inwoners van niet EEA-landen mogen binnen een periode van 180 dagen in totaal niet langer dan 90
dagen zonder visum in de Schengenlanden verblijven. Dit kan problemen opleveren voor Oekraïense
burgers die voor korte tijd naar Oekraïne gaan en daarna weer terug naar Nederland willen. Zij
kunnen op de terugreis naar Nederland tegengehouden worden aan de grens van een van de
Schengenlanden. Vanaf heden kunnen Oekraïense burgers die nu in Nederland verblijven bij de IND
een sticker in hun paspoort krijgen. Daarmee kunnen ze ongehinderd terugreizen naar Nederland.
Om deze sticker te ontvangen moeten de Oekraïense burgers een afspraak maken bij de IND.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen in Nederland een bedrijf starten?
Oekraïense vluchtelingen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden in Nederland inschrijven als
ondernemer/bedrijf. De website van de Kamer van Koophandel (KvK) geeft hierover informatie aan
vluchtelingen uit Oekraïne: https://www.kvk.nl/english/starting-a-business-in-thenetherlands/ukrainian-refugee-registration-at-kvk/
Let op: om een bedrijf in te schrijven in de KvK hebben Oekraïense vluchtelingen een
tewerkstellingsvergunning nodig. De voorwaarden om deze vergunning te krijgen zijn streng. Voor
bepaalde sectoren wordt er geen tewerkstellingsvergunning afgegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de bouw, horeca, landbouw en persoonlijke dienstverlening.

