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Welkom in Azc 
Sweikhuizen! 
 

Ieder jaar organiseren het COA, IND, 

DT&V en VluchtelingenWerk 

Nederland een Open Azc dag tijdens 

nationale Burendag. 

Asielzoekerscentra openen dan hun 

deuren. Vanwege het coronavirus 

kan dat dit jaar helaas niet. Dat 

vinden wij heel jammer! 

 

Daarom doen w e het dit jaar op deze 

manier; een krantje, zodat u toch inzicht 

krijgt in het leven van onze bew oners. 

 

In dit krantje vindt u meer informatie over 

onze ketenpartners, de instanties w aar 

onze bew oners tijdens hun verblijf  in het 

Azc mee te maken krijgen en het leven 

in Azc Sw eikhuizen. 

 

Vanaf 26 septermber is op 

w ww.azcinbeeld.nl de gelijkgenaamde 

film te zien. 

De medew erkders en bew oners van Azc 

Sw eikhuizen w ensen u veel leesplezier! 

 

Geschiedenis locatie 
De eerste steen w erd gelegd op 13 

oktober 1923. Op de vooravond van 

Kerstmis 1924 w as het klooster klaar en 

op 10 februari 1925 volgde de plechtige 

inzegening. Pater Cramer w as de 

bouw heer en de eerste superior, Eduard 

Cuypers de architect.  

 

In 1942 w erd het complex 

gebombardeerd, w aarna het in 1946 w erd 

herbouw d. Uit archeologisch onderzoek is 
gebleken dat op deze plek een Romeinse 

villa heeft gestaan uit de 2e eeuw .  

 

Per 1 september 1968 stopten de 

Jezuïeten met het retraitew erk in 

Spaubeek en  in 1969 hebben zij het 

klooster verlaten.  

 

Sinds 1987 w ordt het gebouw  gebruikt als 

Azc. Azc Sw eikhuizen  behoort tot de 

eerste 4 Azc’s van Nederland.   

Sinds december 2018 is Azc Sw eikhuizen 

w eer geopend 
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Hallo allemaal, 

 

Ik heet Fey za. Ik kom uit Turkije en ik ben docent Engels. Ik ben al 9 maanden in Nederland en ik w oon in 

AZC Sw eikhuizen samen met mijn man. Sinds w e hier kw amen, zijn w e altijd blij, omdat Nederlanders zijn 

erg aardig en behulpzaam.  

 
Ik v ind nieuw e talen leren leuk. Nederlands is my  derde taal. We hebben een lange w eg om Nederlands te 

leren en w e doen onze best v oor dat. Hier in onze AZC hebben v rijw illiger docenten Nederlandse les 

geleerd. We begonnen de lessen v oor Cov id19, maar  w e pauzeerden door de Corona. Onze beste 

lerares, Marjan, begon de les nog een keer v oor ons. :) Elke les drinken w e thee of coffee, soms eten w e 

taart. Ze is heel v riendelijk and aardig. We praten ook ov er onze w eek, dat helpt beter ons om de 

dagelijkse taal te leren. We hebben samen een goede tijd en ze geef ons les met v erschillende 

oefeningen. Mijn man en ik hebben onze eigen kletsmatjes. Elke w eek kletsen w e. Mijn kletsmatje heet 

Ev ely n. We w erd v riendinnen. Dat is grappig maar als ik met haar praten, ik ben trots op mezelf. :)) 

 

Aangezien hier klein is, kent iedereen bijna elkaar.  We kletsen samen, drinken thee en eten dingen. 

Soms spelen w e v olley bal. Vorige maand hadden w e elke w eek activ iteiten alleen met de v rouw en hier en 
dat maakte onze v riendschap beter. Nu heb ik heel v eel v rienden hier. De medew erkers v an het COA en 

de bew akers zijn zo lief. Als ze hebben tijd, soms praten w e met hen.  

 

We hopen dat w e beter Nederlandse taal kunnen leren en behulpzaam w orden v oor dit land. We houden 

v an Nederland 

 

Met v riendelijke groet, 

Fey za  

 

http://www.azcinbeeld.nl/
https://plein-intranet.coa.local/zelf-regelen/Beeldbank/MC_20190822_278.jpg


 

Bewoners die willen 
werken; hoe werkt dat? 
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Bewoners in het Azc hebben 
over het algemeen weinig 
dagbesteding. Om de tijd om te 
krijgen kunnen zij zich 
aanmelden voor klusjes binnen 
het Azc en daarmee meteen een 
klein zakcentje bij te kunnen 
verdienen; Zelfwerkzaamheid. 
 

Dit betreft het poetsen van de gangen 

en trappenhuizen, sanitair en de 

keukens. Denk hierbij echter ook aan 

de beheerders van de kledingw inkel, de 

f ietsw erkplaats, de computerruimtes  

en de recreatiezaal. 

 

Om de bew oners hierin tegenmoet te 

komen, kunnen zij een kleine vergoeding 

verdienen en spaart het ons een hoop 

externe instanties. 

 

Ook zijn er een aantal bew oners die 

vrijw illigersw erk buiten het Azc doen. 

Denk hierbij aan w erken bij een 

tw eedehandsw inkel, kersenplukken bij de 

boer enzovoorts. 

 

Belangrijk om te w eten is dat deze bew oners 

niet betaald mogen w orden; zodra zij 

betaling ontvangen, w ordt dit verrekend met 

het w eekgeld dat zij ontvangen. 

 
 

Veiligheid in 
het Azc 
Sinds de jaren 90 is Trigion 

Beveiliging niet meer weg te 

denken binnen het COA; wij 

waken dag en nacht over de 

veiligheid de bewoners en het 

COA personeel. 

Overdag is de beveiliging bezig met 

receptie w erkzaamheden, zoals het 

aannemen en doorverbinden van 

telefoontjes, post uitgave en het te w oord 

staan van bew oners en bezoekers 

(hostmanship). In de avond en nacht 

w orden er rondes gelopen omhet gebouw   

te controleren, kijken of kinderen op tijd 

naar de kamer gaan, de rust te bew aren 

in de nacht, of er ergens nog een 

kamersleutel nog op het slot zit, het op 

tijd ontdekken van mankementen die snel 

hersteld kunnen w orden en voornamelijk 

de bew oners een veilig gevoel geven, het 

gevoel dat er over hen gew aakt w ord. 

In al die jaren hebben er veel 

veranderingen plaats gevonden. Zo w eet 

ik nog heel goed dat, in de tijd dat er nog 

gebruik w erd gemaakt van VHS banden, 

de kinderen bij de beveiliging kinderfilms 

mochten uitzoeken. Deze w erden dan in 

de video recorder gestopt en op alle 

kamers konden de bew oners dan 

genieten van de gekozen kinderfilm. Door 

de jaren heen heb ik veel bew oners in 

Azc Sw eikhuizen mogen begroeten, 

maar ook veel bew oners mogen 

uitzw aaien die elders in het land geplaats 

w erden.  

Ik kan zeggen dat ik al die jaren en nu 

nog steeds met plezier kom w erken 

binnen het COA en dat geen dag ooit het 

zelfde is .  

 

M.Sweelssen, Trigion Beveiliging 



 

Hoe zit dat met zorg in een Azc? 
Daarnaast maakt een POH-GGZ ook 

deel uit van het team voor de psychische 

problematiek. 

 

Buiten de openingstijden van GZA op 

locatie, kunnen bew oners bellen naar de 

Praktijklijn. Dit is te vergelijken met een 

Huisartsenpost. De Praktijklijn heeft 

inzage in alle dossiers. Zij kunnen 

bepalen w elke hulp de patiënt op dat 

moment nodig heeft.  

 

De hulpvragen variëren nogal. Van een 

eenvoudig verkoudheidje tot ernstige 

psychische problematiek. 

 

Bew oners zijn verzekerd tegen basis-

ziektekosten. Voor de tandarts alleen 
voor noodhulp. 

 

Zelfzorgmedicatie w ordt in sommige 

gevallen verstrekt. Denk aan 

Paracetamol, een hoestdrankje etc. De 

middelen die u bij de supermarkt kunt 

kopen. 

 

Dat is afhankelijk in w elke fase van de 

asielprocedure bew oners zitten. Als 

bew oners leefgeld ontvangen vervalt het 

recht op gratis zelfzorgmedicatie. 

 

Het GZA heeft goede contacten met de 

ziekenhuizen, verloskundigen, GGD/JGZ, 

scholen en COA. 

 

 

GZA (Gezondheidszorg 

Asielzoekers) verzorgt de 

huisartsenzorg binnen alle AZC ’s 

in Nederland. De zorg is 

vergelijkbaar met een reguliere 

huisartsenpraktijk, met een paar 

verschillen: de patiënten praten 

nauwelijks of geen Nederlands. 

Bijna alle consulten worden met 

een anonieme, telefonische tolk 

gedaan. De cultuur waaruit zij 

komen is vaak verschillend. De 

ziekte-beleving is ook anders dan 

bij Nederlanders en velen hebben 

een zorg-achterstand. 

 

Fiets 
kapot? 
Dan 
repareren 
we die 
toch 
gewoon! 

In Azc Sw eikhuizen w onen veel gezinnen 

met schoolgaande kinderen. Veel van 

deze kinderen gaan met de f iets naar 

school. De volw assenen maken gebruik 

van een f iets om hun boodschappen te 

halen of er gew oon lekker op uit te gaan. 

Zo krijgen ze ook hun dalijkse portie 

bew eging. 

 

Om al die f ietsen op orde te houden, is er  

ruimte gemaakt voor een f ietsw erkplaats. 

Hier w erkt bew oner Hamid. Hij zorgt 

ervoor dat de f ietsen in orde blijven. Ook 

zorgt hij ervoor dat f ietsen die w ij als 

donatie ontvangen, w orden nagekeken. 

Eventuele mankementen repareert hij, 

w aarna bew oners deze f ietsen kunnen 

gebruiken. 

 

Wilt u een fiets doneren? Mail naar 

azcsweikhuizen@coa.nl 
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De hulpvragen w orden door de 

assistente ontvangen. Zij bepaalt 

door middel van triage, in overleg 

met de patiënt, of een consult nodig 

is bij de praktijkverpleegkundige, die 

ook op locatie aanw ezig is. Het 

merendeel van de patiënten kan zo 

al geholpen w orden. De complexere 

hulpvragen w orden door de huisarts 

afgehandeld. Deze is meestal fysiek 

niet aanw ezig, maar ontvangt de 

patiënt in zijn eigen praktijk. De 

huisarts bekijkt dagelijks de 

consulten van de assistente en 

verpleegkundige en vult eventueel 

aan.  
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Azc Sweikhuizen en Voetbalvereniging 

Spaubeek: een mooie combinatie! 

 

 Ook al ligt het gebouw officieel 

net buiten de dorpsgrenzen, het 

Azc (voor de wat oudere lezers 

ook wel bekend als ‘het 

retraitehuis’) is voor de inwoners 

van Spaubeek al decennialang 

een bekend gezicht. De band 

tussen het AZC en de 

voetbalvereniging is echter pas 

sinds een aantal jaar intensiever 

geworden. 

De reden daarvoor is vrij simpel: 

voorheen konden in voetbal 

geïnteresseerde bewoners van 

het Azc kiezen uit meerdere 

verenigingen in de directe 

omgeving. Zo hadden Puth, 

Schinnen en in een iets verder 

verleden ook Sweikhuizen hun 

eigen voetbalclub. Door diverse 

omstandigheden (zoals een 

fusie) heeft alleen Spaubeek 

sinds 2016 nog een eigen 

voetbalvereniging binnen de 

dorpskern. Daarmee is het 

sportcomplex aan de 

Schoolstraat dus ook het dichtst 

bijgelegen voetbalveld voor de 

bewoners van het Azc geworden.  

 

 Met name sinds de heropening 

van het asielzoekerscentrum in 

2013 is de samenwerking met 

de voetbalvereniging 

intensiever geworden. Overleg 

tussen vereniging en de 

contactpersonen van het COA 

verloopt altijd op een positieve 

manier en met wederzijds 

respect voor elkaars 

standpunten. Voornamelijk bij 

de jeugdafdeling zijn er sinds 

die periode altijd meerdere 

spelers van het Azc actief 

geweest en dat is op het 

moment van schrijven 

(september 2020) nog steeds 

het geval. 

De samenwerking zorgt voor 

een duidelijke win-win situatie. 

De vereniging is natuurlijk blij 

met de enthousiaste en 

fanatieke spelers en de 

kinderen zelf kunnen hun 

favoriete hobby uitvoeren, 

integreren zo op een 

natuurlijke wijze in de 

Nederlandse cultuur en leren 

via de sport ook sneller de taal. 

 Het komt echter ook wel eens 

voor dat families vrij abrupt uit 

Sweikhuizen naar een andere 

locatie of woonplaats moeten 

vertrekken. Dat zorgt voor de 

betrokken kinderen en hun 

teamgenoten geregeld voor een 

brok in de keel waarbij uiteraard 

ook wel eens een traantje wordt 

gelaten… 

We mogen concluderen dat de 

samenwerking van beide kanten 

als zeer positief wordt ervaren 

en we hopen als 

voetbalvereniging dan ook dat 

deze nog jaren voort mag duren! 

Bestuur VV Spaubeek 

 

Wilt u onze bewoners een 

stapje verder helpen? Voor 

onze bewoners zijn wij op 

zoek naar voetbalschoenen. 

Wilt u een paar doneren? 

Stuur dan een e-mail naar 

azcsweikhuizen@coa.nl 



 

Hoe krijgen bewoners 
hun tijd om? Nou.. zo! 
Het leven in het Azc is natuurlijk anders dan wij gewend zijn. 
Om het toch zo veel mogelijk ”normaal” te laten lijken, zijn er 

binnen Azc Sweikhuizen een aantal mogelijkheden voor 
ontspanning voor onze bewoners.  

 

Chillruimte 

Daarnaast is er een chillruimte. Hier staat 

een grote TV en een PlayStation en X-

box. Bew oners kunnen hier bijvoorbeeld 

Netflix kijken en videospellen spelen. In 

de ruimte staan een aantal banken, 

w aardoor dit ook de perfecte ruimte is 

voor verjaardagen en feestjes, hoew el dit 

nu uiteraard niet mogelijk is door Corona. 

 

Recreatiezaal 

De recreatiezaal is een veelzijdige ruimte, 

w aar zow el jong als oud veel plezier aan 

beleven. Zo staan er in de ruimte een 

pingpong-tafel, een biljarttafel, 

tafelvoetbal, sjoelbakken en een 

AirHockey. Ook activiteiten w orden hier, 

buiten Corona, georganisseerd. Op dit 

moment is de recreatiezaal alleen open 

voor bew oners tot 18 jaar. 

 

Buiten 

Uiteraard is er buiten ook genoeg te 

beleven. Zo staan er verschillende 

speeltoestellen voor de kinderen, een 

houten paviljoen en een aantal 

zelfgemaakte picnic tafels. 

Daarnaast is er ook een volleybal veld en 

een voetbal/basketbalveldje. 

 
Peuterspeelzaal 

Voor de allerjongsten is er een 

peuterspeelzaal gerealiseerd. Hierin 

kunnen de kleinste bew oners hun energie 

kw ijt. De speelzaal is gevuld met allerlei 

speelgoed en w ordt beheerd door 

bew oners. Op die manier hebben de 

ouders tijd voor zichzelf, de 

boodschappen of het huishouden. 

 

Shoppen? Dat doen wij 
gewoon in het Azc! 

Omdat de bew oners bijna geen 

inkomsten hebben, is de 

aanschaf van nieuw e kleding 

natuurlijk niet altijd mogelijk. Om 

onze bew oners toch van (nieuw e) 

kleding te kunnen voorzien, 

hebben w ij een kledingw inkel 

ingericht. Deze w ordt beheerd 

door bew oners, zoals is te zien op 

de foto hier rechts. 

Wilt u kleding doneren? Mail 

naar azcsweikhuizen@coa.nl 
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Open Leercentrum 

Niet alle bew oners beschikken over een eigen computer. Om die reden is er een Open 

Leer Centrum (OLC), ook w el de computerruimte. Er zijn tw ee varianten; het OLC voor 

volw assenen, w aar zij zaken kunnen opzoeken en kunnen uitprinten en het Kinder 

OLC. Hier staan computers w aar kinderen spelletjes kunnen spelen, f ilmpjes kunnen 

kijken, huisw erk maken in Corona tijd en noem maar op. Het kinder OLC staat onder 

toezicht van een volw assen bew oner. 

 

 
 
  



Het werk 
van IND 
Vreemdelingen die niet  

veilig zijn in eigen land.  

Hooggekwalific

e

erde kennis-

werkersdiedeNederlandse

economiekomenversterken. 

Ofgezinsledendieelkaarweer

indearmenkunnensluiten.

Wat ze met elkaar gemeen  

hebben? Zij zijn allemaal klant 

vandeIND.DeINDbeslistop

alleverblijfsaanvragenvan

mensendienaarNederland

willenkomen.Maarookop

naturalisatieverzoekenvan

mensendiegraagNederlander

willen worden. 

De IND is verantwoordelijk voor 

zorgvuldige toelating, maar ook 

voor een effectieve en permanente 

handhaving. In onze afwegingen 

hebben we oog voor rechtmatig-

heid, rechtvaardigheid én voor de 

menselijke maat. Onze mede-

werkers  werken vanuit een besef 

dat onze beslissingen een grote 

impact hebben op het persoonlijke 

leven van mensen. 

Met ons werk leveren wij een bij-

drage aan een veilige samenleving 

en aan een economisch welvarend 

Nederland.  

VluchtelingenWerkNederland

We ondersteunen vluchtelingen bij 

het opbouwen van een nieuw bestaan  

in Nederland. Met een fijnmazig  

netwerk van locaties, medewerkers en 

12.500 vrijwilligers in het hele land is  

VluchtelingenWerk de enige organisatie  

in Nederland die vluchtelingen in  

alle stadia van hun verblijf  bijstaat.  

VluchtelingenWerk is actief  in alle  

asielzoekerscentra en in 77% van de  

gemeenten. We geven voorlichting over  

de asielprocedure en begeleiden  

vluchtelingen in de gemeenten zodat  

zij zich zelfstandig kunnen redden in  

de Nederlandse maatschappij. Ook  

voeren we projecten uit die zic h richten 

op werk, financiële zelfredzaamheid, 

vluchtelingkinderen, draagvlak en ter ug-

keer en geven we inburgerings cursussen. 

 

Voor meer informatie over ons werk  

ga naar www.vluchtelingenwerk.nl.

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt 

voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. We zetten ons in voor 

een rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare positie 

verkeren. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun 

seksuele geaardheid, afkomst of religie.

Wat doet de 
Dienst Terug-
keer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek 

(DT&V) regisseert het daadwerke-

lijk vertrek van vreemdelingen die 

geen recht hebben op verblijf  in 

Nederland. 

Als professionele uitvoerder van het 

terugkeerbeleid van de regering 

neemt de DT&V het initiatief  om het 

vertrek zorgvuldig, waardig en zo 

snel als mogelijk te laten verlopen, 

in goede samenwerking met alle 

betrokken overheidsdiensten en 

maatschappelijke organisaties.

De DT&V staat daarbij voor een 

transparante en humane wer kwijze, 

met respect voor de vreemdeling . 

Zo levert de DT&V een bijdrage aan 

de veiligheid, het maatschappelijk 

evenwicht en aan het draagvlak voor 

het Nederlandse toelatingsbeleid.

Voor meer informatie over ons werk 

ga naar www.dtenv.nl.

Wil je meer lezen en 

zien over het werk 

van de IND? Scan 

dan de QR-code 

met je telefoon!

‘We geven 
voorlichting 
over de  
asielprocedure 
en begeleiden  
vluchtelingen’

 

 

  
September 2020 

 



 

Waar gaan wij naar school? 
 

Onze eigen Azc bibliotheek; 

Helpt u ons? 

Uitgave 1 2020 Redactie : COA Sw eikhuizen Fotografie : COA, Google 

Wij bedanken alle medew erkers in deze uitgave voor hun bijdrage. 
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Alle kinderen tussen 4 en 16 jaar die 

nieuw  binnen komen op ons centrum, 

krijgen een intake gesprek op de 

basisschool of middelbare school. We 

streven ernaar om de kinderen zo snel 

mogelijk naar school te laten gaan. De 

jonge kinderen gaan met de schoolbus 

naar basisschool Petrus Canisius in 

Puth. De kinderen w orden elke dag 

uitgezw aaid door de ouders. De oudere 

kinderen f ietsen elke dag samen naar 

het Da Capo College in Geleen. Het 

gaatspeciaal taalonderw ijs; Eeste 

opvang anderstaligen (EOA) 

 

Ook gaan tw ee kinderen w ekelijks naar  

Roots&Boots. Waar reguliere 

basisscholen stoppen,  

neemt Roots&Boots kinderen graag 

mee naar nieuw  te ontdekken w erelden 

binnen en buiten henzelf. Het is een 

kleinschalig kindercentrum,  w aar 

kinderen individuele aandacht krijgen. 

 

Het is ongelofelijk om te zien hoe snel 

kinderen de Nederlandse taal oppikken 

en ze het zichzelf eigen maken. De 

kinderen gaan elke dag met veel plezier 

naar school toe. Ook voor de ouders is 

het f ijn om even w at tijd voor zichzelf te 

hebben w anneer de kinderen naar 

school toe gaan.  
 

Bew oners van ons centrum kunnen binnenkort boeken bij ons lenen in onze eigen 

bibliotheek. Dit zal hen helpen met het leren van de Nederlandse en Engelse taal. 

Deze bibliotheek zal door bew oners w orden beheerd. In een bibliotheek horen 

natuurlijk boeken.. er is echter nog voldoende ruimte om te vullen.  

Wilt u ons helpen door boeken te doneren? Heel graag! Stuur dan een e -mail 

naar azcsweikhuizen@coa.nl 

 


