


Als je net in Nederland bent zorgt het COA dat je een plek 
hebt om te wonen. Je zult waarschijnlijk wel een paar keer 

moeten verhuizen. In het begin is het lastig om je weg te 
vinden, alles is nieuw en anders. Met dit boek hopen wij  

je start in Nederland wat makkelijker te maken.

THUIS IN NEDERLAND

1 Waar kom je te wonen ?
2 Iedereen naar school

3 Zorg goed voor jezelf
4 Vrije tijd: Op het centrum

5 Vrije tijd: Buiten het centrum
6 Hoe zit het nou?

7 Alles is anders
8 Huisregels

9 Veiligheid
10 Liefde en 
 Vriendschap

11 Verhuizen

12 Zwemmen

13 Stress stress stress

14 Meedoen

15 Dromen over de toekomst

































GOED om te weten

Bij de COA-infobalie kun je met 
al je vragen terecht over wonen op 
een centrum, de regels die er zijn en 
over wat je er allemaal kunt doen. 

GZA staat voor Gezondheids Centrum 
Asielzoekers. Hier kun je terecht als je 
medische klachten hebt, een afspraak met 
de dokter wilt of meer informatie wilt over je 
gezondheid of over andere medische zaken. 

Vluchtelingenwerk informeert en helpt 
volwassen bewoners als het gaat om hun 
procedure, rechten en plichten maar ook 
organiseren zij leuke informatie- 
activiteiten voor kinderen en jongeren.  
Voor meer informatie bezoek:  
www.vluchtelingenwerk.nl 

De Vrolijkheid organiseert op  
de centra leuke kunst- en muziek  
activiteiten voor kinderen, jongeren 
en hun ouders. Voor meer informatie 
bezoek: www.vrolijkheid.nl/

TeamUp organiseert op de centra leuke 
sport- en spelactiviteiten voor kinderen 
en jongeren. Voor meer informatie bezoek:  
www.warchild.nl/TeamUp

Nidos is de organisatie die de wettelijke  
voogdij heeft en de belangen behartigt van  
alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
(AMV) in Nederland. Naast je contactpersoon  
bij het Nidos kun je als AMV natuurlijk ook met  
al je vragen terecht bij je COA mentor.  
Voor meer informatie: www.nidos.nl/

 Het IOM is de internationale  
organisatie voor migratie. Kijk  
voor meer informatie op hun  
website: www.iom-nederland.nl 

Op de website van de Kindertelefoon vind je de 
pagina tell-me www.kindertelefoon.nl/tell-me/ 
Via deze pagina kun je allemaal informatie vinden 
over op een centrum wonen, je procedure, hoe in 
Nederland het onderwijs werkt, wat je als asiel-
zoeker zelf betalen moet, maar ook informatie die 
handig is voor als je in een gemeente gaat wonen.  
Je kunt ook elke dag tussen 11:00 en 21:00 gratis 
bellen met de Kindertelefoon op telefoonnummer 
0800-0432. Je hoeft dan niet te vertellen hoe  
je heet en mag al je vragen stellen. 

MyCOA.nl is de website voor 
bewoners waarop zij allerlei 
informatie kunnen terugvinden, 
vaak in hun eigen taal. Ook  
zijn er nuttige adressen in de 
omgeving van het centrum te 
vinden of handige websites  
die hen verder kunnen helpen.  
Het webadres is:  
www.coa.nl/mycoa/nl 



Dit informatieve stripalbum is gemaakt in opdracht 

van het COA, speciaal voor jonge asielzoekers. 

Met dank aan het Asiel, Migratie en Integratiefonds 

(AMIF) voor de subsidiering van het project.:
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