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Beleid op het AZC rondom Corona  
Het AZC is een omgeving waar veel mensen wonen, dicht op 

elkaar. Daarom reden te meer natuurlijk dat richtlijnen en 

voorschriften strikt nageleefd dienen te worden om 

ieders gezondheid te kunnen waarborgen. Deze 

voorschriften worden veelvuldig onder de bewoners verspreid, 

informatie wordt gedeeld. Voorlichting hierover vindt zorgvuldig 

plaats, ook hangen er op het terrein posters waarin met 

pictogrammen telkens weer de belangrijkste gedragsregels 

worden benadrukt: handen wassen, 1,5m afstand bewaren, 

hoesten in de holte van de elleboog, zo min mogelijk contact 

hebben met anderen!  Er ligt een locatiedraaiboek klaar dat 

aangepast wordt bij elke verandering of aanscherping die van 

toepassing is op onze situatie. Het hele beleid en alle 

maatregelen opsommen zou op deze plek te ver gaan. Om toch 

een beeld te geven, vindt u hieronder een aantal belangrijke 

onderdelen van het AZC die tijdelijk veranderen of vervallen door 

de genomen maatregelen. Ze hebben een grote impact op de 

dagelijkse gang van zaken. In twee categorieën ingedeeld: die 

van het COA-personeel en die van de bewoners. 

Voor het personeel geldt, dat ieder die zich bevindt in een van de 

risicogroepen, thuis blijft zolang dat mogelijk is. Op de locatie is 

een minimale bezetting vastgesteld; dit om (gelijktijdige) uitval 

van personeel te voorkomen. 

Er is alleen strikt noodzakelijk contact met de bewoners, geen 

kamerbezoeken, niet met groepjes noch individueel. Om dit op te 

vangen, lopen medewerkers tijdens hun diensten rondes over het 

terrein. Dit om de vragen van bewoners te beantwoorden en de 

sfeer te monitoren. 

Bij noodzakelijk contact, handschoenen gebruiken. Te allen tijde 

1,5m afstand houden van elkaar. Iedere medewerker werkt op 

zijn eigen werkplek, maximaal 2 personen per kantoor. 

Voor de bewoners is er beleid op verschillende gebieden: 

op de locatie zelf zijn er géén bezoekers meer toegestaan, ook 

geen vrijwilligers. Op de kamers mogen bewoners ook niet meer 

samenkomen met meer dan 3 personen, en dan alleen als er  

 

1,5m afstand in acht genomen kan worden (geldt niet voor 

gezinnen), geen samenscholing. Regelmatig de handen 

zorgvuldig wassen.  

Bewoners worden hierop aangesproken. Bij inzet van een 

ambulance, zal onderzoek zoveel mogelijk in de ambulance 

plaatsvinden. Daar wordt besloten of vervoer naar een ziekenhuis 

noodzakelijk is. 

De scholen zijn gesloten. School heeft de leerlingen klappers 

geleverd waarin ze op locatie huiswerk maken. Deze worden op 

de maandagen opgehaald en nieuwe lesstof wordt uitgereikt. 

Alle activiteiten zijn gestopt, daarmee ook faciliteiten. De infobalie 

is daar een van, bewoners zijn gewend hier vragen van allerlei 

aard te kunnen stellen op vaste momenten. Als alternatief lopen 

medewerkers rond op het terrein en staan bewoners te woord op 

gepaste afstand van minimaal 1,5m.  Alle algemene ruimtes zijn 

gesloten. 

Alle overige diensten liggen ook stil, zoals de IND, 

Vluchtelingenwerk, de tandarts. Onze bewoners zijn afkomstig uit 

vele landen en spreken niet allemaal Engels. Niettemin wordt 

iedereen ten volle geïnformeerd over de corona-crisis, omdat wij 

bewoners waar nodig, voorlichten in hun eigen taal door middel 

van tolken. Duidelijke communicatie staat voorop! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COA Overloon Nieuwsbrief 

 
COA Overloon Nieuwsbrief 
Voor u ligt de negende nieuwsbrief van AZC Overloon. Normaal gesproken informeren wij u over recente ontwikkelingen op ons 

centrum. Dat zal nu ook zo zijn, maar natuurlijk staat de dagelijkse gang van het leven op ons AZC, zoals in het hele land, de 

hele wereld, in het teken van het corona-virus. De AZC’s volgen nauwgezet de richtlijnen van het RIVM, in deze nieuwsbrief leest 

u hierover meer. Een bewoner vertelt over hoe de dagen nu verlopen in deze tijd van het corona-virus en hoe hij en zijn vrouw dit 

ervaren. We zetten weer een ‘’Bewoner in het zonnetje’, waarin bewoners van het AZC Overloon aan het woord zijn over hun 

activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat. Ook vanuit AMV is er nieuws; daar wordt ijverig samengewerkt 

om een huisklimaat te creëren. Natuurlijk ziet u weer een actueel overzicht van de cijfers en landen van herkomst van onze 

bewoners. We hopen dat u de nieuwsbrief waardeert en wensen u veel leesplezier toe. Heeft u opmerkingen of vragen, mail ze 

gerust naar overloon@coa.nl.  

Wij wensen u ondanks alles een fijne Pasen. Blijf gezond!  

 

   ambulae      

mailto:overloon@coa.nl
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AMV Nieuws 
Vanuit het AMV-team zal ik, Laura, de komende 

periode diverse stukken schrijven over de gang van 

zaken rondom onze Alleenstaande Minderjarige 

Vluchtelingen.’ 

Extra klusjes om bezig te blijven 

Ook op het AZC is het van belang om zorgvuldig om 

te gaan met de maatregelen rondom het 

coronavirus. Alle medewerkers zetten zich hier dan 

ook voor in. Ook bewoners en jongeren van het 

AMV zijn goed voorgelicht en worden van iedere 

nieuwe maatregel ook weer op de hoogte gebracht. 

Daarnaast vervallen een aantal zaken zoals 

groepsactiviteiten en wordt het sociale contact zo 

veel mogelijk beperkt. Dit betekent terug naar de 

basis en gelukkig werken de (jonge) bewoners hier 

ook aan mee.  

Voor de jongeren van het AMV betekent deze 

situatie ook geen school en geen activiteiten meer. 

Hierdoor vallen hun afleiding en dagelijkse routine 

grotendeels weg. Daarom hebben mentoren ervoor 

gezorgd dat er extra werk te doen is voor de jonge 

bewoners. Er worden standaard al werkzaamheden 

aangeboden, zoals schoonmaken, voor jongeren 

om de gehele week uit te voeren volgens 

instructies, waarmee ze een extra zakcentje kunnen 

verdienen. Er is nu voor gekozen om in deze 

moeilijke periode meer jongeren werk aan te bieden 

dan voorheen kon. Dit doen we, zodat een gezond 

dag- en nachtritme wordt gestimuleerd en 

dagbesteding aangeboden wordt. Voorheen konden 

er maximaal 5 jongeren tegelijk werken, waar dat er 

nu in totaal 15 zijn. Samen zorgen we voor een 

schone woonomgeving en doen klusjes die anders 

bleven liggen. De jongeren zijn vooralsnog 

gemotiveerd en dit project loopt goed, wat mooi is 

om te zien. Uiteraard worden bij de uitvoering van 

de klussen met meer mensen, de corona-regels 

zorgvuldig gehandhaafd zoals het bewaren van een 

afstand van 1,5 meter van elkaar! 
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Bewoners in het zonnetje 
In de vorige nieuwsbrief zijn we gestart met dit onderwerp 

‘’Bewoners in het zonnetje’’, waar we telkens een bewoner 

ontmoeten en aan het woord laten. Een bewoner, die een 

positieve bijdrage levert aan ons AZC in Overloon; het betreft 

veelal vrijwilligerswerk in de vorm van hulp bieden bij situaties 

van alledag. Denk aan fungeren als tolk maar ook assisteren bij 

het invullen van papierwerk dat niet wordt begrepen. Er zijn 

analfabete bewoners voor wie het moeilijk is om alles te kunnen 

begrijpen en dan is het heel fijn om iemand te hebben die hun 

moedertaal spreekt en het kan verduidelijken. 

De bewoner met wie ik nu spreek, is de 35-jarige Ahmed 

Zaghloul. Voordat ik het gesprek weergeef, is het van belang te 

vermelden dat het plaatsvond op 9 maart jl. toen de voorschriften 

en daarmee de beperkingen vanwege de corona-situatie nog niet 

van kracht waren. Inmiddels ligt het gros van de activiteiten stil, 

ook voor Ahmed, afkomstig uit Syrië en lichtend voorbeeld van 

een bewoner die liefst nooit stilzit. Het verhaal geeft dus de 

‘’normale’’ situatie weer. Ahmed is in Nederland sinds 5 maanden 

en voordat ik verderga, wil  ik kwijt dat hij opvàllend goed 

Nederlands spreekt! Want niet alleen vanwege deze korte 

periode, maar ook gegeven het feit dat hij nog geen officiële 

lessen heeft mogen volgen omdat hij in de zogenaamde pre-pol-

fase zit. Dat betekent dat zijn procedure nog niet is gestart, en 

dan dit al kunnen, wauw! Wat een taalbeheersing al, maar het is 

dan ook een man met een talenknobbel. Hij is docent Frans van 

huis uit, en startte het gesprek in deze taal. Zijn uitspraak is 

geweldig, niet te onderscheiden van een Fransman pur sang. Ik 

kan best beoordelen wat hij zegt en de manier waarop, omdat ik 

zelf ook docent Frans ben. Maar naast hem verkoos ik toch het 

gesprek in het Nederlands te laten plaatsvinden…naast Engels 

natuurlijk, want zó groot kan zijn woordenschat ook weer niet zijn. 

En ook het Engels gebruikt hij vlekkeloos. Het liefst zou Ahmed 

weer lesgeven, maar dat kan niet. Hij wacht, zijn vrouw Zamzam 

(afkomstig uit Jemen) en hun twee jonge zoontjes wonen nog in 

Istanboel samen met de ouders van Ahmed. Op 10 oktober jl. is 

de jongste geboren, Ahmeds geduld wordt dus dubbel op de 

proef gesteld. Maar deze man wacht niet af, hij blijft druk bezig, 

helpt waar hij kan op het AZC Overloon. In het Open Leercentrum 

is hij beheerder, bijna elke dag is hij hier te vinden. De 

maandagmiddag is gereserveerd voor de bibliotheek van het 

AZC. Ahmed assisteert de twee vrijwilligers, Mini en Ben, met wie 

hij het goed kan vinden. Ze doen er spelletjes, waarbij de 

Nederlandse taal voorop staat, spelenderwijs verwerven 

bewoners de taal. Spreekvaardigheid is belangrijk, maar meer 

nog hun manier van communiceren. De sfeer is aangenaam, er 

wordt veel gelachen en de groep heeft altijd een gezellige 

middag, waar koffie, thee en koekjes nooit ontbreken. Ook buiten 

het AZC is Ahmed bezig met taalverwerving. Twee keer per  

 

 

 

week, op dinsdag en donderdag is hij te vinden in het Taalcafé in 

Venray. En, oh ja, fitness, elke dag, houdt hem in beweging. 

Al deze activiteiten liggen in deze tijd stil; dat geldt ook voor de 

procedures die moeten leiden tot een verblijfsvergunning (zie 

elders in deze nieuwsbrief). Om een vergunning hoeft Ahmed 

zich niet druk te maken: hij is uit Syrië, zijn vrouw uit Jemen, twee 

onveilige landen, de vraag is alleen wanneer? Het zal gezien het 

coronavirus, allemaal zeer vertraagd worden. Daarmee de 

ontmoeting met zijn vrouw en twee zoontjes; Zamzam, die hij 

ontmoette in Sana, hoofdstad van Jemen waar ze beiden 

werkzaam waren aan het Institut Francais, ze vertrokken aan het 

begin van de oorlog. Zamzam die net als hij, is afgestudeerd in 

de Franse Taal- en Letterkunde, samen zouden ze zo graag hier 

een bestaan op willen bouwen. In zijn woorden: ‘’We besloten om 

samen een nieuwe bladzijde te openen.’’ 

Daags na het interview stuurde hij nog een aanvulling in het 

Frans. Hij had niet compleet genoeg kunnen uitdrukken wat hij 

wilde, daarom een toevoeging. Dat hij in het OLC werkt en daar 

een goed contact heeft met de vrijwilligers die lesgeven aan de 

bewoners die (nog) geen verblijfsvergunning hebben. Hij wil deze 

docenten bedanken; zij zijn heel sympathiek, bevoorraden hem 

met Nederlandse boeken, kranten en ja, zelfs woordenboeken. 

Iedereen moedigt hem aan om door te gaan op deze weg. 

Ahmed ondervindt veel medewerking; hij ontmoet vooral 

Nederlandse mensen die vriendelijk en gecultiveerd zijn. 

Medebewoners weten hem te vinden in het OLC waar ze komen 

met allerlei hulpvragen. Erg mooi vindt hij het, als mensen zelfs 

komen met een vraag om uitleg van een regel uit de Nederlandse 

grammatica! Hij vindt het heerlijk, hij was ten slotte meer dan 10 

jaar werkzaam als docent en vertaler in zijn vaderland. 

Hij wil zijn verhaal graag eindigen met: ‘’Ik geloof dat ik goed heb 

gedaan naar Nederland te komen om mijn hoop te realiseren, 

samen met mijn kleine familie.’’  
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Corona en social distancing voor bewoners van het AZC 
 
We leven allemaal in een vreemde, onzekere tijd. Het woord ‘’bizar’’ is eigenlijk wel van toepassing; we houden 

afstand van elkaar, gaan niet bij elkaar op bezoek, blijven zoveel mogelijk thuis, werken vanuit huis. Het is stil 

op de wegen. 

Hoe zou dat zijn in een asielzoekerscentrum, met weinig uitvalsbeweging op een kamer? We vroegen het aan 

Shehab, een van onze bewoners die samen met zijn vrouw Nehal en baby Adam van 6 maanden al geruime tijd 

in AZC Overloon woont. Shehab woonde altijd enthousiast de lessen Nederlands bij als cursist in de groep 

hoogopgeleiden, met een regelmaat van drie maal per week. Drie dagdelen was hij te vinden in het leslokaal en 

van de ene op de andere dag lag alles stil. Als je leeft in een situatie van voortdurende ‘’wachtstand’’ en een 

groot deel van je vaste activiteiten valt plotseling volledig weg, dan maakt dat een enorm verschil. Er ontstaat 

een leegte die je niet makkelijk en snel weer vult. 

Shehab en Nehal komen uit Jemen en hebben het nodige meegemaakt in de jaren die achter hen liggen. En dan 

nu deze grote crisis, van een heel andere oorsprong en ook in ons veilige land. Wat doet dat met hun gevoel? 

Ik heb Shehab gevraagd iets te schrijven over hoe hij deze periode ervaart (persoonlijk interviewen is er niet 

meer bij). U zult merken dat hij een vrij nuchtere kijk geeft op de situatie: 
Het Corona virus heeft het leven in bijna elke wereld volledig veranderd. Voor mij zal ik samenvatten hoe ons 

quarantaine gaat. 

- Ik had veel plannen, de belangrijkste was het verkrijgen van een huis en ondertekening eind maart, dat werd 

uitgesteld nadat de gemeente had contact opgenomen met mij vanwege de omstandigheden met Corona. 

- In het moment van constant in de kamer zitten, besteed ik mijn tijd tussen het leren van de Nederlandse taal 

en de hele tijd bij het gezin zitten en bijdragen aan het helpen van mensen in Jemen om het bewustzijn over de 

ziekte te verspreiden. 

- We proberen films te kijken ondanks het zeer trage internet in AZC, vooral in deze omstandigheid  

- We sporten niet altijd, behalve wandelen naar de supermarkt, dus we verwachten een gewichtstoename. 

- We proberen een normaal leven te leiden met voorzichtigheid en preventie, vooral omdat we ons in een groot 

complex met veel mensen bevinden en de gevolgen van de ziekte hier ernstig kunnen zijn, vooral in sanitaire 

voorzieningen. 

- Vaak vonden we geen babymelk in de supermarkt, dus we vrezen dat de verspreiding van de ziekte zal leiden 

tot een gebrek aan basisdingen. 

Maar we hebben allemaal vertrouwen in de capaciteiten van dit land en in het bewustzijn van iedereen die in 

Nederland woont. Dat geeft vertrouwen en maakt ons kalmer. 

Zijn vrouw Nehal voegt hieraan toe: 

Als ik de keuken gebruik, probeer ik hem altijd te steriliseren en schoon te maken, besteed altijd tijd aan het 

reinigen van vloeren en oppervlakken. 

- We spelen graag met Adam altijd (hun zoontje van 6 maanden). 

- Ik probeer soms online te leren. 

Ik hoop dat deze crisis snel zal eindigen. 
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In de voorjaarsvakantie zijn de 
kinderen van 4 tot 12 jaar op het AZC 
in het zonnetje gezet door de Kiwanis-
vereniging van Venray. 

Alle kinderen in die leeftijdsgroep kregen een leuke verrassing 
overhandigd.   
Het cadeau werd met een grote glimlach op het gezicht in 
ontvangst genomen door de kinderen. 
Blij verrast dat ook zij niet vergeten worden in de grote mensen 
wereld. 
Hartelijk dank aan Kiwanis-vereniging 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  

 

 

 

Vanuit de “Vrolijkheid” is er wederom een mooie kunstzinnige 

activiteit georganiseerd voor de kinderen op het AZC. 

Op donderdag 27 februari jl. is er een mooi plastic opblaasbaar 

kunstwerk in elkaar gezet. Door middel van een compressor werd 

er lucht in het kunstwerk geblazen en konden de kinderen zien 

hoe een berg plastic veranderde in een waar kunstobject. Het is 

mooi om te zien dat de kinderen die op het AZC verblijven hun 

gedachten kunnen verzetten door met kunstzinnige dingen aan 

de slag te gaan. De kinderen hebben echt genoten die middag. 

Een grote dank gaat uit naar team “Vrolijkheid” 

    

 

  

   

 

 
  

 

 

      

8 maart 2020 was de Internationale 
Vrouwendag, met als thema “Vrijheid”. Zo ook op het AZC Overloon 
waar alle vrouwen van 18 jaar en ouder werden getrakteerd op een 
mooie roos uit handen van de Turkse stichting Sema. 
Het gebaar van de stichting werd zeer gewaardeerd door de vrouwen. 
Zij waren blij verrast door deze geste.  
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Van huis naar thuis 
Na een onrustige periode met incidenten in en rondom het AZC, 

is het geen geheim dat aan zowel de medewerkers als de 

jongeren te merken is dat dit de nodige energie heeft gekost. Nu 

de meest onrustige periode voorbij lijkt te zijn, zet het AMV-team 

zich in om samen te herstellen en te investeren in het creëren 

van een warme, huiselijke omgeving. ‘Van huis naar thuis’ is het 

streven. Hier worden kleine stapjes in gezet, zoals het 

aanschaffen van een nieuwe televisie en het organiseren van 

verschillende activiteiten met de focus op het verbinden. 

Daarnaast worden nieuwe banken en planten aangeschaft.  

Als klap op de vuurpijl wordt er door stichting de Vrolijkheid en de 

jongeren samen in de algemene ruimte, waar jongeren (en 

mentoren) vaker gezellig samen zijn, een grote muurschildering 

gemaakt. Een dergelijke schildering is eerder ook in de 

recreatieruimte gemaakt.  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

In de tijd van het coronavirus wordt bovenstaand project van de 

muurschildering met een groep helaas, maar vanzelfsprekend, 

uitgesteld. Voor alle bewoners en medewerkers op het AZC is de 

veiligheid en gezondheid op dit moment het belangrijkst. We 

zullen het project op een later tijdstip, wanneer de situatie dat 

weer toelaat, zeker oppakken. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

     Cijfers en feiten 
 
Het aantal bewoners van het centrum op 07-04-

2020 

 

 

 AZC  AMV 

Mannen 246 Mannen   

< 18 

22 

Vrouwen 104 Vrouwen 

< 18 

1  

Kinderen 112   

otaal              462                            23 

 

   Top drie van nationaliteiten: 

               

AZC                                                        

               

AMV 

 

1   Syrië  

(126)                              

 1  Marokko 

(6) 

 

2  Eritrea     

(52)  

 2  Syrië       

(6) 

 

3 Iran  (65)  3  Eritrea (6)  

 

 

 

 

 


