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AZC Burgum  

Nieuwbouw  

 
Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt wordt het oude azc gesloopt en wordt er een nieuw azc gebouwd in Burgum. 

Om u een beeld te geven van ons azc hebben wij deze krant voor u gemaakt.  

 

Op 27 september 2019 is de off iciële bouw  begonnen. Het nieuw e azc lijkt op een gew one w oonw ijk. Er w orden 64 w oningen 

gebouw d rond hofjes. Hier komen in de toekomst 600 bew oners te w onen. Daarnaast komen er tw ee dienstengebouw en. 

We zijn inmiddels een jaar verder en de eerste w oningen zijn opgeleverd. Een gedeelte van de bew oners w oont in een nieuw e 

w oning. De planning is dat in mei 2021 de andere bew oners hun nieuw e w oningen kunnen betrekken. 

Wij hopen dat u tot nu toe niet teveel overlast van de verbouw ing heeft ondervonden. Mocht dit w el het geval zijn, dan kunt u altijd 

contact met ons opnemen, zodat w ij kunnen proberen dit te verhelpen. 

 

Duurzaamheid 

 

“Nog voordat de overheid had besloten 

van het gas af te gaan, hadden w e bij het 

COA al de ambitie om alle 

nieuw bouw projecten gasloos te maken.  

In Burgum hebben w e daarom gekozen 

voor een w armtepomp en extra 

zonnepanelen. Op een mooie dag is het 

azc nu energieneutraal. Al blijf t die claim 

op onze locaties altijd lastig, omdat de 

w oningen veel intensiever gebruikt 

w orden dan bij een doorsnee gezin.” 
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Welkom 
op ons  

AZC 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://degrootvroomshoop.nl/bouwsystemen/nieuwbouw-op-azc-terrein-in-burgum/&psig=AOvVaw0nQk96B8Rx9ZI2hlM9aUEa&ust=1600245199347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKikhI_g6usCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 Bezoek op het AZC 
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U bent welkom als bezoeker tussen acht uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds. 

 

 
9010400343 

 

Open centrum Het nieuw e azc 

heeft een open karakter. Dit houdt in dat 

iedereen vrij is om op het terrein rond te 

lopen.  

Mocht u echter op visite w illen gaan bij 

één van de bew oners, dan moet u zich 

melden bij de receptie.  

U w ordt dan geregistreerd als bezoeker 

en krijgt een bezoekerspas.  

Deze registratie is nodig om de 

veiligheid en leefbaarheid van ons AZC 

en bew oners te w aarborgen. 

 

 

 

 

Corona In verband met het 

coronavirus hebben w ij de regel dat er 

één bezoeker per w oning op visite mag 

komen. Daarnaast vragen w ij iedere 

bezoeker een checklist in te vullen.  

Hier w orden vragen gesteld over uw  

gezondheid. Ook vragen w ij uw  

telefoonnummer. Met uw  gegevens 

gaan w ij zorgvuldig om en w ij gebruiken 

ze alleen als het nodig is. Bij 

verkoudheidsklachten raden w ij u aan 

om niet op bezoek te komen. 

 
 

De Vrolijkheid 
 

De Vrolijkheid is een netw erk van 

professionele kunstenaars en regelaars. 

Samen met vrijw illigers, kinderen en 

ouders w orden w ekelijks meer dan 100 

kunstprojecten op bijna 30 azc’s 

gerealiseerd. 

 

Ook op het AZC in Burgum zijn w e 3 

dagen in de w eek aanw ezig. In onze 

vrolijke ruimtes bieden w e inspiratie om 

eigen talenten te ontdekken en 

ontw ikkelen: ons KunstLab. Er zijn 

verschillende materialen en 

gereedschappen aanw ezig en er is altijd 

een kunstenaar in de w erkplaats die met 

de kinderen meedenkt en samenw erkt.  

 

Dans, theater, muziek, nieuwe 

media en beeldende kunst. 
 

Wil jij helpen bij onze activiteiten en deel 

w orden van een landelijk 

kunstenaarsnetw erk? Sluit je dan aan als 

vrijw illiger. Vrijw illigers zijn de motor van 

de Vrolijkheid en dus onmisbaar. 

Ben je een echte aanpakker, heb je 

aff initeit met kinderen en w il je samen 

mooie dingen maken door middel van 

kunst? Stuur dan een mail naar 

natasja.knap@vrolijkheid.nl om je aan te 

melden als vrijw illiger.  

 

 

Voor u ligt een krant die w ij in plaats van een open dag  

voor u gemaakt hebben. Wij w illen u graag als buren  

informeren over de opvang bij u in de buurt. Mijn naam  

is Miranda Bakker en ik ben sinds 2017 locatiemanager  

van de Gezinslocatie in Burgum. Daarvoor heb ik op  

meerdere AZC’s gew erkt en nu dus op de Gezinslocatie.  

De Gezinslocatie in Burgum is een onderdaklocatie voor 

gezinnen met minderjarige kinderen die geen recht meer 

hebben op opvang. Sinds 2011 is bij w et bepaald dat 

deze gezinnen niet meer op straat gezet kunnen w orden  

maar dat het COA, bed, bad en brood moet verzorgen.  

Dit betekent dat het COA samen met onze ketenpartners  

(bijv. de IND en DT&V) deze gezinnen voorbereid op een  

toekomst in land van herkomst. Ik w erk hier al jaren met  

veel plezier in het prachtige Burgum en nu met het nieuw e  

centrum is het heel f ijn om iedere ochtend het  

parkeerterrein op te rijden van de locatie.  

Zegt u nu zelf, het is toch prachtig gew orden en past perfect in deze mooie groene 

omgeving? In dit krantje kunt u meer lezen over w at w ij hier zoal doen en w anneer 

de bouw  gereed zal zijn. Ik hoop dat w ij u volgend jaar w el kunnen ontvangen op 

de locatie voor een rondleiding en dat w e er een leuke burendag van kunnen 

maken. Veel lees plezier! 

 

De locatiemanager aan het woord.. 

mailto:natasja.knap@vrolijkheid.nl


 

Nationaliteiten in ons azc 

Momenteel zijn er 29 verschillende nationaliteiten 

vertegenwoordigd op ons  

centrum. Zij zijn afkomstig uit de volgende 

landen: 

 

Pakistan Afghanistan Sierra Leone 

Nigeria     Senegal Ethiopië    

Eritrea  Irak  Kosovo 

Cuba  Egypte  Iran     

Oekraïne Srilanka Guinee 

Soedan    Armenië Burundi     

Zaïre  Venezuela Syrië 

Bangladesch    Jordanië Myanmar    

Mongolië Somalië Turkije 

Palestina Servië 

 

Op de achterzijde van deze pagina vindt u 

interviews met een aantal bewoners, met o.a. de 

Afghaanse en Sierraleoonse nationaliteit. 

 

  

Time 4 You 
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Vaak vragen mensen zich af waar onze 

bewoners vandaan komen.. 

 
 

 

  

Time4You is het project w aarmee VluchtelingenWerk zich op AZC Burgum inzet voor 

de kinderen en jongeren op het centrum. Met de enthousiaste inbreng van tw ee 

studenten van MBO Social Work, w orden bijeenkomsten georganiseerd met diverse 

activiteiten en thema’s voor kinderen van 8-12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar .  

Activiteiten die op de planning staan, zijn bijvoorbeeld: kickboksen, f lessenvoetbal, 

koekjes bakken, bingo en boomw hackers. Thema’s die besproken w orden variëren 

van kinderrechten tot carnaval, en van social-mediagebruik tot verkeersveiligheid. Wat 

bij de bijeenkomsten voorop staat is het bieden van een veilige plek, w aar de kinderen 

zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn en plezier kunnen hebben.  

 

Tijdens de lockdow n w egens Corona moesten w e helaas een tijdje stoppen met de 

fysieke bijeenkomsten. Maar om toch in contact te blijven met de kinderen ging 

Time4you online! Wekelijks w as er op maandag een Time4You journaal en voor de 

jongeren zijn er heuse Time4You vlogs uitgezonden via mycoa.nl . 

 

 

 

Door met mensen van 

verschillende culturen om 

te gaan, wordt je eigen 

blik op de horizon 

verbreed. 

Wie werken er bij het COA? 
De locatiemanager stuurt het team aan en onderhoudt 

contacten met ketenpartners en externe partijen, bijvoorbeeld 

de gemeente. Zij heeft een managementassistente die 

haar hierin ondersteunt. 

Er werken een drietal huismeesters op onze locatie die 

verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en veiligheid van 

de gebouwen en het terrein. 

De programmabegeleiders zijn samen met de 

woonbegeleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse 

begeleiding. Daarnaast organiseren en geven de 

programmabegeleiders voorlichtingen en trainingen 

bijvoorbeeld over brandveiligheid, zwemveiligheid en 

weerbaarheid. 

Bewoners kunnen bij de casemanagers terecht voor 

informatie en ondersteuning t.a.v. hun procedure en 

toekomstplannen.  
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Het verhaal van een jonge Afrikaanse vrouw. Die voor het eerst in  
Nederland kwam in 2014. Na 15 keer overgeplaatst te zijn, woont zij nu  
voor de tweede keer in Burgum. 
 
‘Ik kwam in 2014 in Italië aan, ik heb daar een paar maanden in een gevangenis  
gewoond. In Italië hebben ze geen opvangcentra zoals in Nederland. Ik ben  
doorgereisd naar Nederland en aangekomen in Ter Apel heb ik mij officiëel  
aangemeld als asielzoeker. Ik heb toen ongeveer 3 weken de gelegenheid  
gehad om te wennen aan Nederland en iets van de procedures te begrijpen.  
Daarna heb ik in verschillende azc’s gewoond en ben intussen bevallen van mijn 
eerste kindje. In één van de azc’s heb ik een heel vervelende ervaring  
meegemaakt. Mijn kindje had een soort van knikker in z ’n neusgat en het  
heeft al met al 3 maanden geduurd voordat ze die eruit hebben gehaald. Ik had  
eerst het gevoel dat ze mij niet geloofden dat er iets in zijn neus zat. Maar mijn  
gevoel over Nederland is altijd goed geweest. Vooral in Friesland heb ik me altijd  
goed gevoeld, ik voel me welkom in Nederland en zeker ook hier. Ik heb in  
verschillende azc’s gewoond, ook al eens in Burgum. Ik wilde hier terug komen,  
omdat de vader van mijn kindje in Leeuwarden woont en omdat ik mij hier heel  
goed heb gevoeld. Heel veilig ook. Dat kwam door de inwoners van Burgum,  
maar ook door het COA personeel.  
Gedurende mijn verblijf in Nederland moest ik van de DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) terug naar mijn land. Ik koos 
ervoor om het weer in Italië te proberen. Maar dat was geen succes. Ik besloot na een tijdje weer terug te gaan naar 
Nederland en heb ons toen weer aangemeld in Ter Apel. Sinds begin maart van dit jaar woon ik weer hier.  
Als je mij vraagt hoe het nu met mij gaat, zeg ik wisselend. Ik ervaar soms veel stress,  heb soms veel zorgen. Maar ik 
vind dat ik sterk moet zijn, voor mezelf en voor mijn kinderen.  
Maar ik vind ook dat ik tevreden kan zijn. Ik ervaar hier rust en veiligheid en dat is iets wat ik heel belangrijk vind.’  

 

 

Beide hebben ze met hun gezinnen op verschillende azc’s in Nederland 

gewoond. Vorig jaar zijn de twee vrouwen (zie foto) in Burgum komen 

wonen. Hier is hun vriendschap ontstaan. 

 

De vriendinnen kunnen zich goed verstaanbaar maken in het Nederlands.  
‘Burgum is een goede plek’, zegt mevrouw N. Haar vriendin knikt 

bevestigend. ‘De kinderen hebben hier veel vrienden gemaakt en doen het 

goed.’ Zo vertelt mevrouw N. dat haar  

zoontje sinds kort naar de basisschool in  

het dorp kan. En haalt haar oudste dochter 
binnenkort zwemdiploma C. Mevrouw A. 

vertelt dat haar zoontje voetbalt bij  

FC Burgum, zijn vader staat daar regelmatig  

aan de zijlijn de kinderen toe te juichen.  

Allebei zijn ze dit jaar verhuisd naar de  

nieuwe woningen op het centrum. Daar  
wonen ze samen met gezinnen die uit  

andere werelddelen komen, andere  

culturele gewoonten hebben en een andere  

taal spreken. Toch lijkt dit voor hen geen  

probleem te zijn. Op de vraag hoe zij dit  
doen, antwoorden ze dat je ‘goede afspraken  

moet maken met elkaar’. Vooral als het op  

het schoonmaken én houden van de woning  

aankomt. Dat schoonmaken is iets dat mevrouw N. niet alleen thuis doet, maar 

ook op het centrum. Zij is verantwoordelijk voor de schoonmaak in het 
activiteitengebouw. Mevrouw A. ondersteunt elke week de vrijwilligers in de 

babyopvang op de locatie. Ook op vorige locaties hebben ze altijd met plezier 

gewerkt en geholpen bij activiteiten. Zij hopen u volgend jaar te ontmoeten bij 

de activiteiten van de open dag! 

 

Q&A met meneer I. die sinds 

een aantal jaren in Burgum 

woont. 

Waar komt u vandaan? 

Ik kom uit een dorp in de bergen in 

Afghanistan. Ik w oonde tussen een berg en 

een vallei in op een boerderij. 

Mijn beroep w as boer. Ik kw eekte allerlei 

soorten fruit, onder andere w atermeloen. 

Ondanks dat er geen w ater te vinden w as in 

de bergen, w aren de w atermeloenen heerlijk 

zoet en sappig. Ook hadden w ij allerlei vee op 

het land. 

 

Wat voor beroep zou u w illen uitoefenen 

hier in Nederland? 

Ik ben daar niet erg mee bezig. Ik w il eerst 

graag afw achten of er een mogelijkheid is om 

een verblijfsvergunning te krijgen. Als dat 

duidelijk is dan kan ik verder kijken naar w at 

voor beroep ik w il uitoefenen. 

 

Wat mist u in Nederland van uw eigen 

cultuur? 

Ik mis het leven tussen de bergen met het 

mooie w eer. De omgeving gaf mij altijd een 

gevoel van rust. Op een gegeven moment 

w as er geen sprake meer van veiligheid, toen 

de Taliban het gebied onvelig maakte. 

Natuurlijk is de plek w aar ik ben opgegroeid 

mij erg dierbaar, maar veiligheid is ook 

belangrijk. 

 

Hoe heeft het coronavirus invloed op uw 

leven? 

Iedereen is w at oplettender en ook bang om 

naar buiten te gaan. Normaal gesproken vond 

ik het leuk om even het dorp in te gaan en om 

daar met de mensen een praatje te maken. 

Ook vond ik het f ijn om een w andeling te 

maken, dit doe ik nog w el maar niet zo vaak 

als voorheen. Ook zw om ik graag vanw ege 

rugklachten, maar dit kan nu ook niet meer. 

Zodra corona voorbij is zou ik het graag w eer 

w illen oppakken. 

 

Ten slotte, wat vindt u van de nieuwe 

woningen op het centrum? 

Ik vind mijn nieuw e w oning erg f ijn vergeleken 

met de oude w oningen. Het is ruimer en ziet 

er ook netter uit. Ik ben tevreden. 

 

Interviews met bewoners.. 

‘Het is fijn om iemand te hebben 

die dezelfde taal spreekt’ 



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’
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Peuterspeelzaal 
 

Groene vingers gezocht! 

Uitgave xxxx 2020 Redactie : COA Fotografie : xxx 

Wij bedanken alle medew erkers in deze uitgave voor hun bijdrage. 
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Nijntje Beweegmethode 

In de middag gaan w e aan de slag 

met bew eeg les, met de Nijntje 

bew eeg methode. Hierbij krijgen de 

kinderen na 12 w eken een echt 

bew eeg diploma. We leren onder 

andere balanceren, gooien/mikken, 

klimmen en kruipen. Elke keer bieden 

w e dit op een andere manier aan.  

 

  

Per augustus zijn w ij gestart als VVE 

locatie, de kinderen kunnen nu 4x per 

w eek de peuteropvang bezoeken. Ze 

komen 2x een ochtend van 8:30-

12:30uur en 2x een middag van 13-

17uur. De kinderen kunnen bij ons 

samen spelen, leren, ontdekken en 

zichzelf ontplooien. We bieden hierbij 

thema's aan w aarbij w e inspelen op de 

behoeftes van de kinderen, door 

bijvoorbeeld te oefenen met tanden 

poetsen, begrippen leren als groot/klein, 

voor/achter, op/onder en w e leren door 

te zingen. Als w e een ochtend 

gespeeld, geleerd en geoefend hebben 

is het tijd om gezamenlijk een boterham 

te eten! 

 

 

 

Dit is tevens w eer een moment van 

ontw ikkeling en leren voor de kinderen. 

Samen aan tafel eten, zelf brood smeren 

en kiezen w at je op je boterham 

w ilt. 

 
 

In het voorjaar willen wij van start gaan met een tuin-project. Wat zou het leuk zijn om dit met een paar buren te 

doen die ‘groene vingers’ hebben. Hebt u tijd over en lijkt het u leuk om samen met onze bewoners en personeel 

zo’n project op te starten en te begeleiden? Neem dan contact op! 

Met groet, 

 

Ilse en Ytsje 

fmnburgumwonen@coa.nl 

 


