
 

Nummer 2/November 2021 
 
Voor u ligt de 2e nieuwsbrief over de noodopvang in Heumensoord. 

 

Noodopvang 
De Gemeenten Heumen en Nijmegen vangen op verzoek van Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maximaal 1000 Afghaanse evacués op 
in Heumensoord. Begin september zijn de eerste tijdelijke bewoners 
gearriveerd.  

 

 

Nieuws: Bewoners Heumensoord vertrekken uiterlijk in 
januari 2022 
Bij de start van de opvang voor evacués is afgesproken dat deze opvang 
uiterlijk 1 januari 2022 gaat sluiten. Het COA heeft deze week aan de beide 
gemeenten Heumen en Nijmegen iets meer tijd gevraagd de afbouw van 
Heumensoord te organiseren en hier ook een deel van 2022 voor te 
benutten. De gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dat betekent dat 
uiterlijk 31 januari de laatste bewoners vertrokken zullen zijn. Nijmegen blijft 
met het COA in gesprek over de opvang van evacués. 

 

 

Hulp van verenigingen uit de buurt 
Een aantal verenigingen biedt de volwassenen en kinderen van 
Heumensoord activiteiten aan. Zo zijn er bijvoorbeeld voetbaltrainingen op 
de sportvelden van Voetbalvereniging Union. Er is wekelijks een 
schaakmiddag, Scouting is actief en er is regelmatig live muziek met dank 
aan De Lindenberg.  
 
Sportservice Nijmegen helpt vanuit hun ervaring ook andere verenigingen 
die willen helpen. Op deze manier kunnen bewoners van Heumensoord 
steeds meer ondernemen en raken ze steeds meer bekend met de 
omgeving. 
 
Benieuwd wat er allemaal te doen is? Bekijk dan hier de update van 
Bindkracht10. 



 

 

 

Wilt u zelf iets doen? 
Vrijwilligerswerk voor Heumensoord 
wordt geregeld door Bindkracht10. 
Wilt u zelf contact met een bewoner 
van Heumensoord? Dit kan 
voor bijvoorbeeld voor een kop 
koffie, samen koken, een stukje 
wandelen of sporten. Meld u dan 
aan voor de Meet&Greet 
Heumensoord. Hier leest u ook meer 
over de voorwaarden. 
  

 

 

Hebt u een idee voor een activiteit en u kunt dit ook aanbieden? Dan ook 
kunt u contact opnemen met Bindkracht10. 

 

Scouting regio ZON 
Scouting Regio ZON (zuid-oost Nederland) verzorgt iedere zondagmiddag 
een spelmiddag voor de kinderen. 15 vrijwilligers van Scouting bieden 



 

spelletjes aan die makkelijk uit te leggen zijn en waar iedereen aan mee kan 
doen. Denk aan: mikado, ringwerpen, touwtje springen, steltlopen en 
knutselen.  
Scouting regio ZON zoekt nog vrijwilligers die willen helpen tijdens de 
activiteiten in december. Via deze link komt u bij het overzicht van de 
activiteiten en kunt u een mail sturen. 

 

 

Feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek 
Zaterdagavond 6 november was in Bibliotheek Marienburg een bijeenkomst 
voor mensen van Heumensoord en hier waren 60 gasten. “Ze voelden zich 
erg welkom en voor het eerst in lange tijd onbekommerd” vertelt de 
Nijmeegse mede-organisator Hassin Niazi. Het werd een avond vol 
Afghaanse muziek, poëzie en eten. In de ochtend konden Afghaanse 
kinderen creatieve workshops volgen, zoals cupcakes versieren en stop-
motion filmpjes maken. Hassin: “De zestig aanwezige Afghanen waren erg 
dankbaar voor deze avond. Ze voelden zich echt even thuis.” Meer 
lezen: Feestelijk welkom. Zie hieronder een foto van deze avond. 



  

 

Pop-up bieb 
Bibliotheek Gelderland Zuid verzorgt ook een pop-up bieb in Heumensoord. 
Hier kunnen bewoners terecht voor bijvoorbeeld taalboeken, 
(beeld)woordenboeken, Engelse romans en prentenboeken. De collectie is 
samengesteld door de Bibliotheek Gelderland Zuid en Boekhandel Dekker 
v.d. Vegt aangevuld met een groot aantal gedoneerde boeken. 
 
In de tijdelijke bieb in de noodopvang zijn ook een paar keer per week 
zogenaamde Taaluurtjes. Dan kunnen bewoners en vrijwilligers samen 
oefenen met Nederlands praten. 

 

Spullen doneren voor bewoners van Heumensoord 
Het Rode Kruis zamelde kleding in voor bewoners Heumensoord. Op dit 
moment is het aanbod zo groot dat er (tijdelijk) een stop is op het aanleveren 
van spullen. 



 

 
Wilt u toch direct spullen overdragen aan iemand op Heumensoord? Dat kan 
via de facebookgroep van Yalla Foundation. Post uw aanbod en kijk of 
iemand reageert die er behoefte aan heeft. Als dat zo is, kunt u afspreken 
met elkaar.  
 
Let op: laat uw donatie niet onbeheerd achter in het bos. 

 

 

Meer Informatie 
Op de website van gemeente Nijmegen over de opvang vindt u een 
overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de opvang, 
wijkbijeenkomsten, vrijwilligerswerk en meer. 
 
Met vragen kunt u terecht bij het wekelijkse inloopmoment van Bindkracht10 
op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur bij Buur. 

 

 

Aanmelden 
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor het ontvangen van de 
volgende Heumensoord Update. U ontvangt de nieuwsbrief niet vaker dan 
eens per maand, tot de noodopvang stopt. Klik op de knop. 

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief 

 

  

 

 

 

 



 


