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Beste buren , 
 
Graag hadden wij u ook dit jaar weer willen verwelkomen op het 
AZC tijdens onze jaarlijkse open dag. Helaas is de realiteit anders en 
kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten.  
 
Dit jaar een krant waarin we u graag meenemen in verhalen van 
bewoners, medewerkers en ketenpartners waar wij op locatie mee 
samenwerken. 
 
We zijn erg trots op de bijdragen van onze bewoners. Mensen met 
talenten die zich met veel plezier in onze buurt en samenleving 
inzetten. 
We hopen dat u zich door het lezen van de krant betrokken voelt bij 
het leven op ons AZC. 
 
Veel leesplezier! 
 
Vriendelijke groet, 
Management AZC Hoogeveen 
 
Graag ontvangen we van u een reactie of de krant van toegevoegde 
waarde is geweest. U kunt dit doorgeven aan: 
Karinstrijker@coa.nl of Rikwilting@coa.nl 
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Recept uit 
Iran. 
Hai, ik ben Ashkan en kom uit Iran. 
Ik vind het supergaaf om mijn 
kookkunsten met jullie te delen. 
 
Wrongel en aubergine is een Iraans 
gerecht en wordt gegeten met 
brood. 

 

5 Aubergines 

1 grote ui 

½ kop curd (wrongel) dit kan je kopen bij 

een Turkse, Iraanse of Arabische winkel 

2 teentjes knoflook 

3 takjes gedroogde munt 

1 theelepel kurkuma 

1 kop walnoten 

olijfolie 

zout (zo nodig) 

zwarte peper (zo nodig) 

 

Werkwijze: 

Schil de aubergine en leg het in een kom. 

Bak de ui 5 minuten op een laag vuur 

goudbruin en voeg de kurkuma, zout en 

peper toe.  

Voeg het uienmengsel toe aan de 

aubergine en bak dit samen 2 minuten. 

Dan de munt, wrongel en de walnoten 

toevoegen samen met een half glas water. 

Na 10 minuten is het klaar om te eten. 

 

 

 

 

 

DIT ZIJN WIJ ALLEMAAL!!     
 
 

M E N K F E I T A G E N 

S  E K K L E N V A N A E 

N R I I M E N S E N Z K 

B U M N E R U T L U C O 

E D E D D E E R W E R K 

W E R E L D B U R G E R 

O C S R S C H O L I N G 

N O N E T H C A W E J L 

E R G N I D I E L P O K 

R P D O C U M E N T E N 

S D V E R G U N N I N G 

A C T I V I T E I T E N 
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Eten / Kamers / Kinderen / Kleurrijk / Koken / Mensen / 
Negatief / Opleiding / Procedure / Scholing / Vergunning / 
Wachten / Wereldburger 
 
Oplossing 
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Een greep uit het leven van 
Esmeralda uit El Salvador 
 Helaas hebben niet alle mensen de 

gewoonte om schoon te maken. Dat zie je 
b.v. in deze ruimte. We blijven wel positief, 
want door alleen het negatieve te horen, 
worden we denk ik allemaal moe.  
 
Wanneer het tijd is om te douchen, 
worden vele kinderen en volwassenen 
zangers. In de vrouwendouche is het heel 
grappig, dat wanneer de jongens en 
meisjes douchen, de kleine meisjes naar 
een groep kinderliedjes in het Nederlands 
omdat ze heel goed en snel Nederlands 
leren. De douche van de kleintjes kan niet 
eindigen als ze niet alle schoolliedjes 
zingen die Meester hen heeft geleerd. 
 
En op die momenten realiseren we ons dat 
de kinderen op school, thuis of op het AZC 
uiteindelijk geen onderscheid maken en 
gelukkig zijn in het AZC 

 
 
 

Je moet naar van alles op zoek gaan en positief blijven, hoe moeilijk een 
situatie ook is. In een AZC moeten we de keuken, douche, etc. delen. Dat is 
wennen, maar de meest memorabele momenten doen zich voor in die 
ruimtes in het AZC.  
 
Ik kan je vertellen dat in die keukens die we delen in het AZC en bij het 
bereiden van het diner een combinatie is van geuren, kruiden, recepten, 
voedseluitwisseling, zoals elke dag een kookles, iedereen bereidt zijn eten, 
volgens hun cultuur en tradities van hun land van herkomst en dus op een 
manier die we ons herinneren en doorgeven aan anderen, een deel van 
onze cultuur en het land dat we moesten achterlaten. Er zijn tijden dat de 
AZC-keuken lijkt op een typische INTERNATIONALE MASTER CHEF, met 
echte Chefs.  
Een andere grote uitdaging zijn de gedeelde douches. Een uitdaging voor 
degenen onder ons die gezamenlijke douches gebruiken, maar ook een 
grote uitdaging voor degenen die de douches schoonmaken. 
 
 
 

De meest memorabele momenten 

doen zich voor in de openbare 

ruimtes in het AZC 

 
  

Mijn naam is Esmeralda 
Rodríguez, ik ben 
ongeveer vijf maanden in 
het AZC , samen met mijn 
gezin, mijn man en twee 
kinderen, een 13-jarige 
jongen en een 4-jarig 
meisje, bij aankomst in 
het AZC moesten we aan 
veel dingen wennen, dit is 
niet altijd gemakkelijk. 
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De Nederlanders kennen 3 maaltijden : 
 
Ontbijt : 
Het traditionele ontbijt in de Nederlandse 
keuken bestaat meestal uit brood of pap.  
 
Het brood kan worden belegd met  kaas, 
vleeswaren , jam, pindakaas, 
chocoladevlokken of hagelslag.  
Naast of in plaats van brood wordt ook pap 
van graanvlokken, muesli of cornflakes met 
yoghurt of melk gegeten. 
  
Lunch / middageten : 
Ook bij de lunch staat meestal brood met 
een keuze uit velerlei beleg op het menu 
soms vergezeld van soep, salade of 
gebakken ei . 
  
Diner/avondeten : 
De hier beschreven hoofdgerechten, met 
namen stampotten, papsoorten, 
aardappelen, 
bonen, roggebrood en pannenkoek, werden 
lange tijd algemeen gegeten in Nederlandse 
gezinnen. 

In het Midden-Oosten eten mensen in het algemeen ook drie maaltijden  
en is de lunch de hoofdmaaltijd. 
 
In Syrië eten ze bijvoorbeeld "Kibbeh" als lunch. 
In Syrie zijn veel traditionele maaltijden en we kozen de "Kibbeh". 
Kibbeh is een maaltijd  populair in Syrië . 
Di wordt meestal gekookt met lamsvlees, uien en burgul en als bijgerecht soep. 
Er zijn verschillende soorten Kibbeh. Gefrituurd, gegrild en in een tray.  
Het wordt meestal geserveerd op bruiloften, tijdens de Eid, of wanneer belangrijke gasten arriveren. 
In Yemen is "Zurbian" een traditionele maaltijd.  
Zurbian is een hele populaire maaltijd in Jemen . 
Het wordt meestal gemaakt met lamsvlees, rijst en aardappelen, 
 Er zijn ook recepten met kip in plaats van lamsvlees. 
Zurbian smaakt niet alleen heerlijk, het is ook erg leuk om naar te kijken: het contrast tussen de gewone witte 
rijst en de basmatirijst, 
De heldergele kleur van de saffraan getinte rijst en de bleke roodachtige kleur van de met stoofpot bedekte 
rijst. 
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Esmeralda is ook vrijwilliger bij de 
kinderspeelplaats bij het AZC. Ze 
vertelt: 
 
De tweede ervaring, ik zag een 
bericht van het COA, dat ze tijdens 
de vakantie middagje activiteiten 
wilden doen voor kinderen van het 
AZC van Hoogeveen, in de speeltuin 
en dat we de jongens en meisjes die 
mee wilden doen konden 
aanmelden, Ik ging naar het COA, om 
in te schrijven. COA vertelde me bij 
aankomst, dat ze de deelname van 
twee volwassenen nodig hadden om 
toezicht te houden op de kinderen 
en ik vertelde hen dat als ik kon 
meedoen, ik op de dag dat het COA 
zou beginnen, pannenkoekjes 
klaarmaak voor alle kinderen van het 
AZC, ze gaven me een sleutel van 
een klein pakhuis waar het speelgoed 
en de spelletjes naar de speeltuin 
moesten worden gebracht, we 
spraken met het COA af dat we deze 
activiteit met de kinderen zouden 
gaan doen tijdens de schoolvakantie 
vanaf één uur 's middags tot drie uur 
’s middags. Ik heb dat met heel veel 
plezier gedaan en bedank COA en 
Jeroen dat ik dit mocht doen. 
 
 
 

Esmeralda was vrijwilliger bij de 
Zomercursus. Een “Natuur” 
gerelateerde zomercursus. De 
cursus was voor kinderen van de 
gemeente Hoogeveen. Dit was in 
een park vlakbij het centrum. Het 
Steenbergerpark. Ik weet niet 
meer hoeveel dagen dat waren, 
maar dat is niet het belangrijkste. 
Hoe deze jongens en meisjes van 
jongs af aan hun interesse tonen 
in het behoud van de natuur, de 
effecten ervan. Aan het begin van 
de cursus, toen de ouders de 
kinderen brachten, waren ze heel 
serieus met mij op de dagen van 
de activiteiten, met de jongens en 
meisjes die ze me vertelden over 
hun vakantie, hun grootouders, 
hun school, hun huisdieren, ook 
de ouders lachten me al toe.  Ze 
zeiden dat het een goede ervaring 
was. Een van de kinderen 
vertelde me aan het eind van de 
zomercursus, dat hij graag wilde 
dat ik bij hem ging wonen om 
verder te spelen. 
Ze hadden hem thuis uitgelegd 
dat dat niet kon. Ik heb dat 
natuurlijk ook gezegd, want ik heb 
ook een jongen en een meisje 
thuis van dezelfde leeftijd. 
 

We spraken af, dat we in de volgende 
zomercursus op elkaar zouden gaan 
wachten. Ik hoop iedereen van de 
zomercursus volgend jaar weer te zien. 
Zeer ondersteunende mensen die me 
toestonden deel te nemen en met hen 
deze geweldige ervaring te delen. 

 

Een van de kinderen 
vertelde me aan het 
eind van de 
zomercursus, dat hij 
graag wilde dat ik bij 
hem ging wonen om 
verder te spelen. 
Ze hadden hem thuis 
uitgelegd dat dat niet 
kon 



 

 

Je eigen  
ruimte vinden 
 
 
Je eigen ruimte vinden is soms best moeilijk in de grote wereld.  
Vooral als je behoort tot de minderheidsgroepen. Constant het gevoel hebben 
dat je faalt en afgekeurd wordt. Toch navigeer ik met veel onzekerheden door 
het leven. Ik ben Sherwyn en dit is wie ik ben. 
 

 

Toen ik mezelf begon te begrijpen 
en mijn eigen identiteit aannam, 
waren de dingen waarvan ik dacht 
dat ze normaal waren niet meer zo 
normaal voor mij. Ik raakte in 
verwarring over mijn leven en mijn 
seksuele geaardheid. 

 
Dat was een moeilijke periode. 
Mijn emoties en gevoelens niet 
kunnen accepteren. Ik deed wat 
de meeste mensen doen. Eigen 
gevoelens en gedachten negeren. 
Meegaan met wat de samenleving 
zegt wat normaal is. Dus dat heb 
ik jarenlang gedaan. In die tijd 
kreeg ik mijn kinderen,  ben ik 
getrouwd en leefde een leven die 
de samenleving accepteerde en 
normaal was. 

 
Naarmate het leven vorderde 
kreeg ik steeds meer vragen… 
 
Ik vraag mezelf: ben je echt blij 
met je leven? Is dit wie je bent? Er 
ontbrak iets. Ik wist niet wat het 
was. Maar ik weet dat ik niet blij 
was met wie ik was. Dat leidde tot 
enkele ontwrichtende situaties in 
mijn leven. En maakte alles en 
iedereen om me heen ongelukkig.  
Ik had al kinderen voordat ik 
trouwde. Toen ik mijn laatste 
zoon kreeg, ging het in de 
thuisomgeving niet goed. 
Mijn ex vrouw kon in het 
buitenland studeren en ik bleef 
achter met mijn zoon.  
Halverwege de 20 had ik al 2 
huwelijken achter de rug en 3 
zoons rijker. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder op pagina 8 

Toen ik in Trinidad was, bekleedde ik een aantal banen.  Bij de overheid, 
het bedrijfsleven en de media. Media en journalistiek was mijn passie. Ik 
heb bij een paar radiostations gewerkt. Ook als communicatiespecialist 
voor enkele overheidsinstanties en ministers. Dit gaf me de kans om te 
reizen en tijdens mijn carrière veel mensen te ontmoeten. 
 
Ik genoot het meest van mijn positie als presentator van een talkshow 
op de radio. Het gaf me de mogelijkheid om in contact te komen met 
mensen over het hele land en de wereld. Ik kon veel onderwerpen 
bespreken en de dialoog en het gesprek leiden. Het werk dat ik deed was 
belangrijk, omdat ik de mensen hielp op de hoogte te houden van 
nationale kwesties. Maar sta me toe een stap terug te doen terwijl ik dit 
alles in context plaats. Terwijl ik van het leven genoot en veel geweldige 
kansen in mijn leven had. Dan vraag je je waarschijnlijk af: Wat bracht je 
er dan toe om dat allemaal te verlaten en als vluchteling naar Nederland 
te komen. Het lijkt erop dat je alles had ”. "En er gingen veel dingen goed 
voor je". - Wel, ja! Het lijkt misschien zo. En dat was heel lang ook 
zo….tot…. 
 
Ik groeide op in een gezin met 2 jongens en 4 meiden. Ik was de jongste 
en had een speciale band met mijn broer. We voetbalden graag en hij 
was heel erg goed. Mijn interesse lag meer bij de media en politiek. 
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Ik kom van een tweelingeiland in het zuiden van de Caraïben, Trinidad 
&Tobago. Een kleine gemeenschap, ongeveer 20 minuten van de hoofdstad 
“Port of Spain”. Ik had een leuk en spannend leven. Voor mij was Carnaval 
geweldig. Dit is een nationaal festival dat 1x per jaar gehouden wordt. Dit is 
twee maanden feesten, shows, live concerten en eindigt met een groot 
Carnaval. Dit is een dansparade van verklede mensen. Heel gaaf. Dit moet je 
meemaken om een volledig beeld te krijgen. 
 

                      



 

 

Het nieuwe leven van Diego uit El Salvador 

 
Een paar dagen na aankomst bij AZC 
Hoogeveen kwamen 
vertegenwoordigers van het COA bij 
ons huisje en gaven mij en mijn zus 
een brief om naar school te gaan. Ik 
was heel blij dat ik weer naar school 
kon. Ik miste mijn school en vrienden 
uit mijn land van herkomst waarvan ik 
geen afscheid kon nemen.  
 
Hoewel ik ook nervositeit voelde door 
nieuwe mensen en een andere taal te 
leren (ze zeggen moeilijk maar niets is 
moeilijk als we het voorstellen) had ik 
er veel zin in. We maakten een 
afspraak met de directeur van de 
school waar ik naar toe zou gaan, we 
gingen de stad Hoogeveen leren 
kennen en met z’n vieren, mijn 
ouders en 4-jarig zusje, zijn we de 
route gelopen omdat we nog geen 
fiets hadden.  
 

Mijn naam is Diego Gamez, ik ben 13 jaar oud en kom uit El Salvador, 
Midden-Amerika. In de maand mei van dit jaar kwam ik, samen met mijn 
ouders en zus, naar dit AZC in Hoogeveen.  
Ik had in eerste instantie een klein beetje angst want de plek leek zo groot 
en donker, zo veel mensen die een andere taal spraken dan de mijne; 
Spaans.  
 
Eenmaal aangekomen in Hoogeveen hoorde ik iemand in het Engels zeggen 
dat het vroeger een gevangenis was, maar ik heb geleerd dat je "Een boek 
niet op zijn kaft moet beoordelen" en AZC Hoogeveen lijkt mij een geweldig 
boek met levensverhalen van veel mensen. 
 
Gezinnen, alleenstaanden, gescheiden gezinnen, die allemaal een pagina 
van dat boek beschrijven. Nadat het COA ons de kamer had toegewezen 
dacht ik ‘'hoe kunnen we allemaal in zo'n kleine ruimte gaan wonen?’'. Ik zei 
maar niets om mijn ouders niet ongerust te maken, ze hadden al genoeg 
zorgen. De eerste dagen durfde ik de kamer niet uit, maar beetje bij beetje 
begon ik de plek te kennen, de verschillende keukens, alle speelruimtes, de 
wasruimte en alle andere ruimtes in het centrum die op dat moment 
gesloten waren vanwege de Corona-pandemie. In de kamer houden we ons 
zoveel mogelijk aan de nieuwe regel, wij houden alles netjes en maken 
schoon. Ook al is het maar een kleine ruimte, samen met het gezin kunnen 
wij voorzien in onze mogelijkheden en maken wij er het beste van en het is 
‘’ons huisje’’. 
 

Ik miste mijn school en vrienden 

uit mijn land van herkomst 

waarvan ik geen afscheid kon 

nemen.  
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Op de dag van de afspraak kwamen we een half uur eerder dan gepland op de school aan, maar daar legde 
een jonge leraar ons uit dat er een ander adres was in een bijgebouw van de school waar we heen moesten 
en dat het ongeveer 40 minuten lopen was. Ik was bang dat ik te laat zou zijn op de afspraak en we begonnen 
te lopen. We hadden ongeveer 25 meter gelopen toen deze jonge leraar ons inhaalde en zei ‘'ik ga jullie 
meenemen omdat de route erg verwarrend is als je deze niet kent’'. Hij nam ons mee in zijn auto en we 
kamen net op tijd aan. Dit was anders niet gelukt. Ik weet niet hoe we het zouden hebben gedaan zonder 
deze leraar. We bedankten hem heel erg voor zijn hulp, mijn ouders zeggen altijd dat God engelen op ons pad 
zet en die dag was deze jonge leraar onze engel.       (Lees verder op pagina 8) 
 
 



 

 

Mijn zus vermoedde iets.. 

 

Ik had Anton meegenomen naar ons 
familiepension aan het strand. Mijn zus 
uit de VS was er ook.  

Ze zag direct de verliefdheid in mijn 
ogen en vertelde over haar 
homovrienden.  

Ze zei: Ik hou van je bro..wat er ook 
gebeurt en jouw leven is jouw leven. 
Als deze man je gelukkig maakt, laat dit 
leven dan niet stoppen. Ze was de 
eerste die het wist en gaf me de moed 
om door te gaan. Het was de eerste 
man in mijn leven en een rots in de 
branding. Dit is wat ware liefde met je 
kan doen.  

Anton en ik zijn al jaren uit elkaar, 
maar zijn nog steeds hartsvrienden. 
  
In mijn leven heb ik geweldige dingen 
in liefde gezien. Ik heb pijn, verloren, 
gebroken en hopeloos gevoeld. Het 
leven heeft me gedacht eerst dingen te 
begrijpen voordat je tot een conclusie 
komt. Houd een open geest. Gebruik 
het volgens uw moraal en waarden 
niet om anderen te beoordelen. Maar 
help ze het te begrijpen. Misschien zou 
ik op een dag jullie allemaal meer 
vertellen over wat er daarna gebeurde, 
waar ik nu ben. En hoe ik de toekomst 
zie. Voor nu. Ik hoop dat jij of iemand 
jezelf in mijn coming out-verhaal heeft 
kunnen vinden. 
 
Door: Sherwyn Williams, uit Trinidad 
en Tobago, 40 jaar. 

 
 
 

 

Sherwyn gaat verder…… 
 
Ik kreeg mijn eerste baan als communicatiemedewerker bij het kabinet van 
het parlementslid voor mijn regio. Tijdens die baan ben ik met mijn zoon 
alleen naar een nieuw huis verhuisd. Mijn nu ex-vrouw en ik waren al  
officieel gescheiden. Dus ik was vrijgezel en alleenstaande vader. 
 
De reis door mijn leven kreeg een andere wending toen ik ging stappen met 
een aantal vrienden. Een man zei dat ik mijn telefoon op de bar had laten 
liggen. Ik keek op en er gebeurde iets tussen ons. Ik wist alleen niet 
wat…..Een vlam sloeg over en toen veranderde alles 
Aan het eind van de avond sprak hij me aan en nodigde me uit om nog wat 
te drinken. Zijn naam was  Anton, Ik zei dat ik een zoon had en de oppas 
moest aflossen en niet wist of ik kon komen. We wisselden 
telefoonnummers uit. 
 
De dagen daarna verliepen gewoon. Ik ging het weekend naar mijn moeder 
en voetballen met vrienden.  
 
Maar toch bleef het gebeuren in mijn hoofd hangen…… 
Ik smste hem dat ik het niet had gered om te komen de vorige avond. 
Hij reageerde direct met: 
 “Je bent zo knap, we zouden eens moeten gaan chillen. 
Ik reageerde: Ja dat moeten we zeker eens doen. 
 
Diezelfde avond ben ik naar hem toegegaan. Er waren meerdere vrienden 
van hem en zijn kamergenoot. Dit was de eerste keer dat ik in contact kwam 
met een homo groep. Ik werd ermee geconfronteerd dat ik mezelf moest 
accepteren als homo. Mijn hoofd tolde van de vragen. Ik had geen idee en 
voelde me verward. Anton toonde begrip en ik voelde me veilig om mijn 
gevoelens met hem te delen. De weken erna hadden we alleen telefonisch 
contact.  
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Die avond veranderde 
alles….. 
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De afspraak zou bestaan uit het leren 
kennen van het rooster, de regels, de 
faciliteiten. De leraren gaven me een klein 
examen. De directeur was erg aardig en 
begripvol. Hij zou met pensioen gaan, 
maar start weer in een andere baan. 
Jammer, want ik hoop hem ooit weer te 
begroeten. Ik ben twee weken eerder naar 
school gegaan om het  schooljaar af te 
maken, dus ik ging voor een korte tijd. Nu 
beginnen we aan het nieuwe schooljaar.  
Ik hoop dat alles goed gaat en dat ze de 
school niet voor lange periodes hoeven te 
sluiten, maar dat hangt af van Corona. 
Laten we allemaal hopen dat er geen 
tweede golf komt. 

Ik wil je vertellen over mijn school: Mijn leraren en mijn 
klasgenoten komen uit Syrië, Afghanistan, Afrika, Turkije 
en geen van hen spreekt Spaans.  
 
Eerst voelde ik me daardoor benadeeld, maar nu is het 
een uitdaging, want communiceren is alleen mogelijk via 
het kleine Nederlands dat ik heb geleerd.  
 
De leraren zijn heel bijzonder. Op een dag dat we gingen 
fietsen naar de stad (ik heb nu een fiets) met alle 
klasgenoten en alle leraren was het leuk.  
Ze gaven ons de steun en het vertrouwen dat we kunnen 
bereiken wat we willen doen.  
 
Als ik 's ochtends en' s middags de straat op ga en bij de 
verkeerslichten ontmoet ik groepen studenten van mijn 
leeftijd die naar school gaan.  
Sommigen praten, lachen, zingen of luisteren naar 
muziek, je kunt er vreugde en rust in zien. Ik hoop in de 
verre toekomst bij hen op de normale school te zitten als 
ik Nederlands heb geleerd, zodat ik met ze kan praten en 
kan lachen. Ik weet dat er nog een lange weg te gaan is en 
dat het afhangt van een asielprocedure.  
Mijn ouders vertellen me altijd dat ik dat niet moet doen, 
daar aan denken.  
Denk maar na over de leuke dingen en het leren van 
Nederlands en studeren en niet over de asielprocedure, 
dat zijn onze dingen en problemen voor volwassenen. Dat 
probeer ik te doen.   
 

Als ik  's ochtends en  ' s middags de 
straat op ga en bij de verkeerslichten 
ontmoet ik groepen studenten van mijn 
leeftijd die naar school gaan.  
Sommigen praten, lachen, zingen of 
luisteren naar muziek, je kunt er 
vreugde en rust in zien. Ik hoop in de 
verre toekomst bij hen op de normale 
school te zitten als ik Nederlands heb 
geleerd, zodat ik met ze kan praten en 
kan lachen. 



 

 

 
  

In gesprek met de Ketenmariniers voor de 
6 Noordelijke Provincies, Henk Wolthof en 
Cor de Lange 

 Ketenmariniers, gekscherend ook wel 
“Oliemannetjes” genoemd bestrijden de 
overlast waar dat kan en waar zij denken 
dat dat kan. Zij doen dit in opdracht van 
de Staatssecretaris. Henk Wolthof (links) 
is vanuit het COA gedetacheerd en Cor de 
Lange(rechts) vanuit de politie. 
 
Ik vroeg de Ketenmariniers hoe deze 
functie eigenlijk tot stand is gekomen.   
Henk: De overlast op de locaties nam erg 
toe en zowel de medewerkers als de 
bewoners voelden zich hierdoor steeds 
onveiliger. 
 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid 
heeft in die periode besloten om  
maatregelen te nemen om de overlast 
inzichtelijk te maken en terug te dringen, 
Hiervoor zijn Ketenregisseurs aangesteld. 
 
De opdracht van de Ketenregisseurs was: 
Zoek grenzen op en ga er overheen en 
accepteer geen nee zonder een beter 
alternatief. 
De naam Ketenregisseur werd al snel 
omgedoopt tot Ketenmariniers. Minister  
Harbers had goede resultaten geboekt in 
de stad Rotterdam  door de inzet van 
Stadsmariniers en heeft de  
naamsverandering bij het Kamerdebat 
gewijzigd. 
 
Het aantal overlastgevers is een fractie 
van het aantal bewoners in de opvang van 
het COA. We hebben een zwarte lijst 
samengesteld, de zogenaamde ‘top X-
lijst’. Het aantal mensen op deze lijst is 
1% van het aantal bewoners bij het COA 
en schommelt steeds tussen de 250 tot 
300 individuen. Het zijn veelplegers die 
meer dan vijf keer in aanraking zijn 
geweest met justitie of bij incidenten met 
bijvoorbeeld personeel of andere 
bewoners betrokken zijn geweest 
incidenten.” 

Maar ook als iemand bij één groter 
incident betrokken is geweest; 
uiteraard komen ook zij dan op deze 
lijst. Belangrijk feit is dat een heel 
kleine groep verantwoordelijk is voor 
de helft van alle incidenten. 
Deze kleine groep heeft er voor 
gezorgd, dat er een smet ligt op 
asielzoekers, aldus Cor. 
 
De Ketenmariniers richten zich vooral 
op dit kleine groepje overlastgevers. 
Ook richten de Ketenmariniers zich 
op de ketenpartners om met elkaar te 
verbinden en samen op een hoger 
niveau te komen en aan de voorkant 
de overlast in te perken. Het gaat 
vooral om vluchtelingen uit veilige 
landen. Sinds 2019 is er al zicht op 
een kleine daling.   
 
De komst van de HTL heeft er voor 
gezorgd dat er bijna geen incidenten 
meer buiten de poort plaatsvinden. 
Henk is in die tijd ook nauw betrokken 
geweest bij de komst van HTL in 
Hoogeveen. Dit in een hele goede 
samenwerking met Burgemeester 
Loohuis. De Burgemeester heeft met 
de komst van de HTL een heel goed 
besluit genomen. Hij heeft als een van 
de weinige Burgemeesters zijn nek 
durven uitsteken.  
Mede door deze opvanglocatie draagt 
Hoogeveen bij aan het “grip krijgen 
op de overlastgevers”. 
Sinds kort is de standplaats van de 
Ketenmariniers Hoogeveen.  
 
Nog een stap in de goede richting is 
de opening van een “Spoor 2 locatie”. 
 
Lees hierover verder op pagina  

De opdracht van de 
Ketenmariniers 
was:  
Zoek grenzen op en 
ga er overheen  
en accepteer geen 
nee zonder een 
beter alternatief. 
 

September 2020 
 Pag. 10 



 

 

 Feestdagen: Mannen geven vrouwen geen kusjes. Dat mag niet. Heeft te maken met 

normen en waarden.  

Gewoon kusje op hoofd voor oma’s opa’s...... kinderen kusje geven is normaal 

In Nederland mag dat niet zomaar in het centrum. Dat is even wennen voor ze. 

 Heel veel volwassenen kunnen niet echt goed zwemmen... vooral de vrouwen kunnen ook 

niet zwemmen. Ze mogen geen bikini in openbaar publiek. 

 Mensen zijn bang van honden en katten 

 Mensen zijn er niet mee opgegroeid om blikjes en bekers in de prullenbak te gooien.  

 Geloof is niet afhankelijk van gedrag... gedrag is afhankelijk van cultuur 

 Ze willen wel graag westers worden, maar ze weten niet hoe het moet. Bijvoorbeeld: hij 

gaat naar de disco of veel alcohol drinken hij heeft de beelden alleen via filmpjes geleerd. 

zoals mooie dames, luxe leven maar in feite moet iedereen weren anders leven is ook 

moeilijk 

 Hen slapen ook overdag 

 

 
  

Mogen we even iemand aan 
u voorstellen? 
 
Dit is Ali. Ali leeft al een 
tijdje in Nederland en is als 
het ware al helemaal 
verwesterd. Hij kan ons dan 
ook haarfijn uitleggen wat 
de verschillen zijn tussen de 
Nederlanders en de 
bewoners van een 
asielzoekerscentrum.  
 
Ali zeg het volgende….Weet 
je Karin..Hun weten niet 
alles van de normen en 
waarden van Nederland. Zij 
kennen die niet. We kunnen 
hen wel helpen door niet 
direct boos te worden, 
maar uit te leggen wat ze 
beter anders kunnen doen. 
Hun adviseren 
 
Ali heeft ook wat 
voorbeelden van 
verschillen. Die hebben we 
verzameld en een aantal 
verschillen hebben we 
hiernaast beschreven. 
 
Altijd leuk om van elkaar te 
leren. 

 Seks zonder huwelijk is immoreel 
gedrag. 

 Hun vinden heel leuk om met 
mensen te kletsen. Ze willen dat heel 
graag zo als bij hun koffie te drinken,  
maar zij durven niet te vragen. Dit 
heeft ook met de taal te maken. 

 geen varken vlees eten dus bij 
horeca ook voorzichtig zijn bij hun 
kinderen. 

 gluren naar de vrouwen is precies 
zoals je kijkt naar een mooie Ferrari, 
dus je hoeft niet bang te zijn... gluren 
heeft te maken met, dat ze willen 
jullie graag benaderen of kennis 
maken. 

 Waarschuwing voor overtredingen 
van bewoners van azc kun je gewoon 
adviezen geven. Worden ze blijer van 
dan boos gedrag.  

 Meeste vrouwen kunnen niet goed 
fietsen. Misschien moeten de 
automobilisten een beetje 
voorzichtig zijn 

 Mais plukken of appels en peren. Dit 
zien zij niet als stelen. Dat mag in 
hun land. Wees een beetje aardig en 
vertel ze dat dat hier niet mag. 

 Openbaar vervoer vinden ze lastig. 
Zie je dat iemand dit lastig vindt, 
help dan even i.p.v. boos te worden. 
 

 

Ze willen wel 
graag Westers 
worden, maar 
weten niet zo 
goed hoe dat 

moet! 
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LHBTI Café azc Hoogeveen geeft doelgroep meer 
zelfvertrouwen. Interview met Jeroen Pomper. 
 
Een aantal weken geleden was het Prideweek in Nelerland. Maar ook buiten 
deze week willen we als COA aandacht besteden aan het thema LHBTI. Deze 
week aan het woord collega Jeroen Pomper, woonbegeleider en 
aandachtsfucntionaris LHBTI op het azc in Hoogeveen en één van de 
initiatiefnemers van het LHBTI Café daar. 
 
Jeroen Pomper: “Het asielzoekerscentrum (azc) Hoogeveen opende begin 
2015 haar deuren. Een bonte mix van bewoners met diverse nationaliteiten, 
achtergronden en herkomst vulde al snel het hele centrum. Alleenstaande 
mannen, vrouwen maar ook gezinnen. Mondjesmaat kwamen er ook homo’s 
en lesbiennes binnen; daar werd toen nog relatief weinig specifieke aandacht 
aan geschonken. Dat kwam mede doordat deze -toen nog hele kleine- groep 
eigenlijk ook nog niet echt om specifieke aandacht vroeg.” 

“Pas drie jaar later, we zijn inmiddels in de zomer van 2018 beland, kwamen 
er opeens relatief veel homo’s en lesbiennes binnen. En ook transgenders. 
Ineens was deze kleine, onopvallende doch kwetsbare, groep ook voor ons 
veel zichtbaarder. 

En dan hebben we het niet alleen over 
de acceptatie onder de bewoners, ook 
COA-medewerkers waren toen niet 
altijd gewend hoe ze hier als 
begeleider mee om moesten gaan en 
hadden er in de praktijk van alledag  
daardoor soms ook nog wat moeite 
mee.” 
 
Het was dus tijd voor verandering. Een 
aantal mensen uit de LHBTI-doelgroep 
gaven op dat moment aan zich niet 
altijd  veilig te voelen op het azc. Ze 
wilden graag dat er meer, serieuze en 
gerichte aandacht en belangstelling 
voor hen werd getoond. Ook op 
andere azc’s worstelde men praktisch 
gezien met de LHBTI-groep 
 
Daarom werden er vanaf dat moment 
aandacht functionarissen LHBTI 
aangesteld, werd er extern contact 
gelegd met diverse belangengroepen 
(waaronder het COC), en was er meer 
en gerichte aandacht voor deze groep 
Wij zijn hier toen voortvarend en 
concreet mee aan de slag gegaan. Er is 
een LHBTI-café opgericht: om de week 
op dinsdagavond komen LHBTI’ers en 
COA-medewerkers bij elkaar om -
onder het genot van een hapje en een 
drankje- een leuke en zinvolle avond te 
hebben. Van een praatje tot een 
dragqueen night. 
LHBTI-groep doet er toe, is zichtbaar 
en ze willen dat -steeds meer- vol trots 
ook aan andere bewoners en collega’s 
laten zien.” 
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Vanaf dat moment 
wisten wij: we moeten 
hier iets mee; deze 
groep heeft specifieke 
en gerichte aandacht 
nodig. Op de vlucht 
voor acceptatie in hun 
eigen land, belandden 
ze in een azc waar deze 
acceptatie bij een deel 
van de bewoners helaas 
soms nog ver te zoeken 
is. 
 

o Dat er per dag ongeveer 100 
mensen werken in het AZC? 
 

o Dat er dagelijks ongeveer 130 
bewoners klussen uitvoeren 
in en om het AZC?  
 

o Dat er heel veel mensen 
vrijwilligerswerk doen in 
Hoogeveen? 
 
 
 

Wist je: 
o Dat er 49 nationaliteiten in het 

AZC Hoogeveen wonen? 
 

o Dat er op dit moment een 
kleine 700 mensen in het AZC 
wonen? 
 

o Dat we 210 kamers hebben? 
 

o Dat er 60 wasmachines en 60 
drogers staan? 
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Spoor 2 locaties 

 
In afgescheiden delen van locaties 
Budel en Ter Apel worden vanaf deze 
week nieuwe spoor 2 asielzoekers 
versoberd opgevangen. Vier vragen 
en antwoorden hierover. 
 
---------------------------------------------- 
 
1. Welke bewoners gaan we in deze 
versoberde opvangvorm opvangen?  
 
Het gaat om een deel van de nieuwe 
bewoners van wie de asielaanvraag 
door de IND in spoor 2 wordt 
behandeld. Onder spoor 2 vallen 
vooral asielzoekers uit veilige landen 
van herkomst en mensen met een 
asielstatus van een ander land. Zij 
maken weinig kans op asiel in 
Nederland. Deze groep is op dit 
moment relatief vaker in beeld als 
overlastgever. Daarom zal deze 
opvangvorm naar verwachting 
bijdragen aan een betere beheersing 
van eventuele overlastproblematiek. 
 
Alleen nieuwe bewoners gaan naar 
deze nieuwe opvangvorm. Het aantal 
wordt beheerst opgebouwd, 
aanvankelijk tot 30 per locatie. De 
huidige spoor 2 bewoners blijven op 
hun huidige locatie. Kwetsbare spoor 
2 asielzoekers worden niet geplaatst 
in deze nieuwe opvangvorm. Denk 
aan alleenstaande vrouwen, 
gezinnen met minderjarige kinderen 
jonger dan 16 jaar en lhbti’ers (zover 
bij ketenpartners bekend). Zij vallen 
gedurende hun verblijf in de opvang 
wel onder hetzelfde sobere 
verstrekkingen- en 
voorzieningenniveau. 
 

 
2. Hoe gaat deze opvangvorm eruit 
zien? 
 
Deze opvangvorm is soberder waarbij 
in de dagelijkse begeleiding een 
stevige nadruk ligt op toezicht, zodat 
bewoners beschikbaar zijn voor hun 
asiel- en terugkeerprocedure. 
Hierdoor wordt Nederland naar 
verwachting minder aantrekkelijk 
voor deze groep. Bewoners krijgen 
geen eet- en leefgeld, maar 
verstrekkingen in natura. Er is een 
stevig team dat op korte termijn 
aangevuld gaat worden met DJI-
personeel. Ook is er een relatief hoge 
bezetting op de werkvloer. De 
opvang bevindt zich op 
afgeschermde delen van het terrein. 
Bewoners worden bij binnenkomst 
en bij het naar buitengaan altijd 
gecontroleerd. Er geldt dagelijkse 
inhuisregistratie, zodat bewoners 
beschikbaar zijn voor hun asiel- en 
terugkeerprocedure. 
 
3. Waarom is niet gekozen voor een 
andere locatie voor deze opvang? 
 
Voor de realisatie van een aparte 
opvanglocatie elders is naast een 
geschikte locatie ook bestuurlijk 
draagvlak bij een gemeente nodig. 
Op dit moment is deze combinatie 
nog niet gevonden. Bij wijze van 
tussenoplossing is ervoor gekozen 
om de opvang van deze doelgroep op 
deze locaties te versoberen en beter 
beheersbaar te maken. Het COA richt 
zich nu allereerst op het realiseren 
van deze tussenoplossing. Met de 
opgedane ervaring ontstaan in de 
toekomst mogelijk kansen om alsnog 
elders een locatie voor deze 
doelgroep te openen. 

4. Hoe lang blijven deze 
locaties in gebruik? 
 
De doelstelling van deze 
nieuwe manier van 
opvangen is om 
procedures van deze 
groep sneller af te 
handelen door efficiënte  
keten samenwerking. Dat 
in combinatie met de 
versoberde opvang 
maakt Nederland naar 
verwachting minder 
aantrekkelijk voor deze 
groep. Het ziet ernaar uit 
dat deze opvangvormen 
minimaal voor een jaar 
open zullen zijn en dat de 
instroom en omvang van 
deze groep na verloop 
van tijd afneemt. Vanaf 
de start monitoren we 
hoe het COA samen met 
ketenpartners als de IND 
en de Dienst Terugkeer 
en Vertrek kan blijven 
anticiperen om het 
gewenste resultaat te 
bereiken. 
 
 

 



 

 

Razzouk: 

1- wees niet egoïstisch naar uw persoonlijke behoeften, maar geef er om 

andere helpen  

2-.  Verander de dagelijkse routine. 

3-.  Gevoel van psychische comfort. 

4-  Mijn eigen vaardigheden ontwikkelen  

5- Aanpassen aan verschillende persoonlijkheden en omstandigheden  

5-.  Ten slotte is er een motief voor een ontmoeting in verband met de   

aanwezigheid van mij in dit land dat ons veiligheid geeft 
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Hallo, mijn naam is Razzouk, ik ben vorig jaar gekomen en heb mijn land 
verlaten vanwege de oorlog, en nu woon ik in Hoogeveen in Nederland. 
Wat de wereld vandaag de dag doormaakt door de Corona-crisis, die deel 
uitmaakt van een angstaanjagende toekomstige nachtmerrie, doet ons 
nadenken over het soort leven dat we op deze planeet willen leven. 
 
Op persoonlijk niveau bevond ik me aan het begin van de pandemie van het 
Corona-virus, ik voelde me angstig, verward, verdrietig en doodsbang dat de 
ziekte op mij zou worden overgedragen, dus ik ging mijn kamer binnen en ging 
permanent weg van mensen en sloot de deur en verduisterde de kamer met 
gordijnen en bleef ongeveer een maand in deze psychologische toestand 
totdat ik het stadium van depressie en frustratie bereikte 

ik voelde me 
angstig, verward, 

verdrietig en 
doodsbang dat de 
ziekte op mij zou 

worden 

overgedragen 



 

 

Recreatieruimte 
in het AZC 
 
Binnen azc Hoogeveen beschikken wij over een grote 
recreatieruimte. Daar komen onze bewoners samen om te 
kletsen, te schaken, te tafeltennissen of een potje 
tafelvoetbal te spelen. 
 
Naast deze activiteiten/spelmogelijkheden hebben we een 
podium en een groot scherm om bijvoorbeeld voetbal te 
kijken, m.b.v. een beamer. Ja, bewoners zijn 
geïnteresseerd in het Nederlandse voetbal. 

Na actief bezig geweest te zijn, kan er lekker gekletst 
worden onder het genot van een kopje koffie, thee of 
een frisdrank. Deze is tegen een kleine vergoeding te 
verkrijgen bij de bar. 
 
Door de uitbraak van de C-19, hebben we in eerste 
instantie moeten besluiten om de recreatieruimte te 
sluiten totdat er duidelijkheid kwam vanuit de RIVM over 
hoeveel mensen er in een ruimte bijeen mochten 
komen.  
Bewoners kwamen steeds vragen wanneer de 
Recreatieruimte weer open ging. De verveling sloeg toe 
en de contacten moesten weer worden aangehaald.  
 
En gelukkig vanaf 27 juli mochten we weer open. Zij het 
met een maximum van 24 bewoners plus 3 beheerders 
in de ruimte. We hebben inschrijflijsten voor drie maal 2 
uurtjes toegang tot de recreatie. 
 
De zaal wordt beheerd door bewoners die werkzaam zijn 
in de zelfwerkzaamheid. Zij zorgen ervoor dat alles 
binnen de ruimte netjes verloopt en, in deze Coronatijd, 
zien zij erop toe dat een ieder zich houdt aan de 
Coronaregels. ( Handen wassen voor je naar de recreatie 
komt en bij binnenkomst dat handen ontsmet worden.  
 
Ook dient iedereen een formulier in te vullen waarin zij 
verklaren dat zij geen ziekte verschijnselen hebben.)  
De beheerders dragen een geel hesje met daarop de 
boodschap om 1,5 meter afstand te houden. 
Het is mooi om te zien dat in de recreatieruimte 
bewoners vanuit verschillende landen en religies samen 
een potje tafeltennissen of poolbiljart spelen.  
 

 

 

 

De sfeer is altijd goed in de 
Recreatie.  
Het wordt zeer gewaardeerd 
als wij als coa medewerkers de 
ruimte bezoeken. Als snel 
worden we uitgenodigd om 
een potje tafeltennis te spelen 
of om even een kop koffie te 
drinken en dan lekker kletsen. 

 

September 2020 

      Pagina 15 

 

 
  



 

 

Een positief leven leven. Hoe doe je dat? 

Daarna ben ik begonnen met 

psychodrama-workshops en het 

uiten van emoties door middel van 

theater, en de resultaten waren 

supergoed.  

Ik heb geleerd dat het waar is. Het 

meest voorval dat je krijgt, is 

wanneer je iemand gelukkig maakt of 

positief denkt in het leven.  

 

Toen begon ik yoga te beoefenen. en 

het was een mooie, positieve 

natuurlijke manier om me open te 

stellen en mezelf van binnenuit te 

genezen en in 2018 besloot ik het in 

India te studeren. Ik ging de lokale 

yoga leren van de mensen zelf. En 

nadat ik naar Nepal ging om de 

Bhoedistische meditatie "vippassana" 

te leren. Het was een ander 

veranderingspunt voor mij, aangezien 

ik met mijn interne emoties kan 

omgaan en mezelf wil leren kennen. 
 

Lang geleden . Terug in Egypte. Ik zat in de kerk. Ik hoorde de priester 
spreken over positief zijn. Ik voelde het als mijn massa. Om positief te leven 
en iedereen om me heen gelukkig of positief te maken. In 2011 ben ik 
begonnen met clownerie en toen ik ontdekte dat mensen gelukkig zijn en 
nuttig voor mijn gemeenschap, ben ik het blijven doen en ben ik nooit 
gestopt. 

Mijn droom is dat ik altijd anderen kan 
helpen in mijn leven en ook in mijn carrière. 
 

Door al die jaren focus ik me altijd op haw ik zal nuttig zijn om anderen te helpen, zelfs 

met een glimlach of om ze te horen of om een workshop te doen om hun pijn los te 

laten, want dat is ook helend voor mij. 

In 2019 werd ik blootgesteld aan fysieke laster op basis van mijn seksualiteit van mijn 

familie en bedreigingen van de nationale veiligheid en weigering van de gemeenschap 

om me heen. Als ik homoseksueel ben en omdat ik andere lgbt-gemeenschappen hielp 

om zichzelf te accepteren. 

Ik moest het land verlaten voordat het te laat werd en ik beland in de ‘prison’ of dood. 

 

Ik kwam naar nederland op zoek naar zekerheid. En ik was verrast hoe mensenlevens 

hier echt belangrijk zijn. Ik was zo blij om daarbij te helpen. En ik was blij om de coa 

mijn hulp te bieden via theater of via yoga workshops. Ik ben dankbaar dat zij het 

daarmee eens waren en ik ben dankbaar dat ik anderen zoveel mogelijk help. Zelfs om 

anderen te horen die op een dag kunnen veranderen. Het is een uitdaging om in een 

voormalige gevangenis te wonen, maar ik geloof dat we het samen als mens kunnen 

redden. Mijn droom is dat ik altijd anderen kan helpen in mijn leven en ook in mijn 

carrière. 
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De maand Ramadan is de 
negende maand in de 
hijrikalender die na de maand 
Sha’ban komt. Voor 
Nederlandse begrippen is dit de 
9e maand in de Islamitische 
kalender. 
 
In deze periode wordt er, 
gedurende 30 dagen, voor 
zonsondergang en voor 
zonsopgang niet gegeten en 
gedronken. Ook vindt er geen 
geslachtsgemeenschap plaats in 
deze periode. 
 
De Ramadan wordt in de 
Islamitische landen ook 
geassocieerd met veel religieuze 
rituelen als: Tarawih-gebeden en 
L’tikaaf in de laatste 10 dagen. 
 

Er zijn veel andere gebruiken en 
tradities. Zoals het uitnodigen van 
anderen om het vasten te verbreken 
en het opzetten van Iftar-tafels. Ook 
zijn er veel erfgoed kenmerken die bij 
deze maand horen. Zoals lantaarns, 
versieringen en een Ramadankanon. 
Ook het personage van Al-Misharati 
en de verteller.  
 
Naast een maand van bezinning is 
ramadan een maand waarin extra 
aandacht geschonken wordt aan 
verdraagzaamheid, vrijgevigheid, 
liefdadigheid en samenhorigheid. De 
Ramadan wordt afgesloten met het 
“Suikerfeest”. Dit feest wordt vaak 
met vrienden en familie gevierd.  
 
Tekst: Hadil 

Wist u….? 
 
Dat kinderen tot 
12 jaar niet 
verplicht zijn te 
vasten? 
 
Dat ook 
zwangeren niet 
verplicht zijn om 
te vasten? 
 
Dat het geld dat 
wordt gespaard 
in deze periode 
wordt 
geschonken aan 
de armen? 
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Het werk 
van IND 
Vreemdelingen die niet veilig 
zijn in eigen land. Hoog
gekwalific

e

erde  kenni swe rkers 

die de Nederlandse economie 

komen versterken. Of gezins

leden die elkaar weer in de 
armen kunnen sluiten. Wat ze 

met elkaar gemeen hebben?  
Zij zijn allemaal klant van de 
IND. De IND beslist op alle  
verblijfsaanvragen van men
sen die naar Nederland willen 

komen. Maar ook op natura
lisatieverzoeken van mensen 

die graag Nederlander 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.  

VluchtelingenWerk Nederland

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.

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’

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 werkwijze, 

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.
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U -als wijkbewoner van De Weide en 
Erflanden– heeft haar misschien wel eens 
gezien of gesproken. Dat kan ook bijna niet 
anders, want ze draagt uw wijk al jarenlang 
een warm hart toe. Wij stellen u graag voor 
aan Saskia Weiland, uw wijkagent. 
 
Wie ben je? 
Ik ben Saskia Weiland en werk al 43 jaar bij de 
politie. Ik ben heel direct en resultaatgericht 
en houd er van dat gemaakte afspraken ook 
worden nagekomen.  
 
Voor welke organisatie werk je? 
Ik ben wijkagent en werk inmiddels 13 jaar in 
De Weide en Erflanden en vanaf de oprichting 
in 2014 ook van het AZC.  
 
Wat doet een wijkagent? 
Als wijkagent ben ik vooral veel op straat te 
vinden. Het is belangrijk om de buurt goed te 
kennen. Alles wat met handhaving en 
veiligheid heeft te maken behoort tot mijn 
takenpakket. Ook allerlei vormen van overlast 
horen daar bij.  
 
Wat vind je het leukste aan je werk? 
Werken met mensen. Dat is een belangrijke 
eigenschap om dit werk goed te kunnen doen. 
Bij handhaving denken mensen al snel aan 
bekeuringen en waarschuwingen en dat hoort 
er ook bij, maar het is belangrijk om altijd met 
positieve insteek met elkaar in gesprek te 
blijven.  
 
In welke wijk of gebieden werk je? 
In De Weide en Erflanden dus. Ik werk daar 
samen met andere werkers in dezelfde 
gebieden. Zoals ik al zei speelt een groot deel 
van mijn werk zich buiten af.  
 

Wat is volgens jou de kracht samenwerking met andere 
organisaties? 
De samenwerking met andere werkers in de wijk is erg nuttig. 
Daardoor weet je elkaar snel te vinden om mensen te kunnen 
helpen of om probleemsituaties op te lossen. We doen het 
samen, alleen kun je veel minder bereiken. 
 
Waar kunnen mensen jou vinden? 
Iedereen kan bellen met algemeen telefoonnummer 0900-
8844 om een bericht voor mij achter te laten. Omdat ik 
wekelijks overleg heb met de opbouwwerker en 
wijkbeheerder kunnen mensen ook daar terecht met 
meldingen of vragen. 
Wij hebben dan samen spreekuur, op de woensdagen van 11 
tot 12 uur in het gebouw de Weideblik. 
Ook kun je mij mailen: saskia.weiland@politie.nl  
 
Waar liggen de kansen en uitdagingen? 
Ik vind dat ons wijkteam het goed doet en ook behoorlijk 
goed bekend is in de wijk en met de wijk. We hebben samen 
een breed netwerk om mensen te ondersteunen en dat biedt 
veel kansen voor ons als team en voor bewoners.  
 
Wat betekent voor jou ‘leefbaarheid’? 
Dat mensen met plezier wonen en leven in hun wijk, buurt of 
straat en dat ze zich er thuis voelen.  
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Onze Wereld 

In het AZC in Hoogeveen wonen 49 
nationaliteiten. De wereld is nog steeds 
heftig in beweging en opvang voor 
vluchtelingen is belangrijk. 

Wetenswaardigheden? 

 Er wonen 31 kinderen onder de 4 
jaarin het Azc 
 

 Er gaan 137 kinderen naar de 
scholen in Hoogeveen. 
 

 We hebben een overeenkomst  
met “t Kienholt, de Weidebloem,  
Wolfsbos en ‘t Roelof van Echten 
College. 
 

 Er heel regulier overleggen 
plaatsvinden tussen de Gemeente, 
het zogeheten “Openbare Orde 
Overleg”.  
Er met omliggende scholen gepraat 
wordt tijdens het onderwijsoverleg.  
2 x per jaar hebben we het 
omwonendenoverleg. 
 

Daarnaast hebben ook nog het 
Multidisciplinair overleg en, indien nodig, 
zorgoverleg. 
 

 Nieuwe bewoners krijgen een 
linnenpakket met daarin: 1 kussen, 
2 witte lakens, 2 witte kussenslopen, 
2 dekens (bruin of blauw), 2 
theedoeken en 2 handdoeken. 
 

 We hebben 110 brandblussers 
 

 Er zijn ongeveer 700 lockers in 
gebruik  
 

 Er worden maandelijks 175 lakens 
gestreken 
 

 We heben 23 nooduitgangen  
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Safe Haven 
Dark days i have seen Longer than 
the eucalyptus trees. 
I sat under sobbing and grunting 
Wounded,bruised and abused. 
The inner voice that said you are 
worth it. 
Has become silent So quiet like a 
grave . 
This is what i have become. 
They say you don't live. 
Until you starting living. 
Can someone show me how? 
Am not sure i understand Well i will 
just leave 
 
As humans we are unique I thought 
i was the only one Until i met forty-
seven different people from the 
furthest corners of the world But 
here we speak the same language 
strugggles, pain, tears and shame 
Still haunted by the vicious hell and 
high waters of the past and silently 
we scream.  
Safe Haven . 
 
Inside these blue and white walls 
Future so beautiful like a starry 
night But yet so bleak above and 
beyond us It stays mysterious and 
unpredictable. 
Tea cups and coffee stains. the cold 
has already gone, Flowers bud , 
flowers bloom Heatwaves , leaves 
turned brown Trees shade and 
repeat.  
Safe Haven 
 
Expectations of future happiness 
Burning desires of permanent 
freedom and protection is the fire 
that drives my soul Like the end of 
the tunnelthere is always light Like 
the sunrise in the morning i will 
shine , my wings renewed like that 
of an Eagle, i will fly because in you i 
have found my  
Safe Haven. 
 
 

Veilige Haven 
Donkere dagen die ik heb gezien 
Langer dan de eucalyptusbomen. 
Ik zat onder snikken en grommen 
Gewond, gekneusd en mishandeld. 
De innerlijke stem die zei dat je het 
waard bent. 
Is stil geworden Zo stil als een graf. 
Dit is wat ik ben geworden. 
Ze zeggen dat je niet leeft. 
Tot je gaat leven. 
Kan iemand me laten zien hoe? 
Ik weet niet zeker of ik het begrijp 
Nou, ik ga gewoon weg 
 
 Als mensen zijn we uniek Ik dacht 
dat ik de enige was Tot ik 
zevenenveertig ontmoette 
verschillende mensen uit de verste 
uithoeken van de wereld Maar hier 
spreken we dezelfde taal strijd, pijn, 
tranen en schaamte Nog steeds 
achtervolgd door de wrede hel en 
het hoge water van het verleden en 
stilletjes schreeuwen we  
Veilige haven . 
 
Binnen deze blauwe en witte muren 
Toekomst zo mooi als een 
sterrennacht Maar toch zo bleek, 
boven en buiten ons Het blijft 
mysterieus en onvoorspelbaar. 
Theekopjes en koffievlekken. 
de kou is al weg, Bloemenknop, 
bloemen bloeien Hittegolven, 
bladeren werden bruin Bomen 
schaduw en herhaal  
Veilige haven 
 
Verwachtingen van toekomstig 
geluk Brandende verlangens van 
blijvend vrijheid en bescherming is 
het vuur dat mijn ziel drijft Zoals het 
einde van de tunnel er is altijd licht 
Zoals de zonsopgang in de ochtend 
ik zal stralen, mijn vleugels 
vernieuwd zoals die van een 
adelaar, ik zal vliegen omdat ik in 
jou heb gevonden mijn 
Veilige haven. 
 

By Sibusiso Gumpo 
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Geen klus maar wel gezellig kletsen? 
VrijwilligersHoogeveen heeft een lijstje met AZC-
bewoners die graag wekelijks met Hoogeveners 
willen kletsen! 
Ben je nieuwsgierig naar een andere cultuur?  
Of wil je wel eens van iemand zelf horen hoe hij/zij 
het leven in een AZC ervaart? Reageer dan op de 
vacature “Kletscontact” in de 
vrijwilligersvacaturebank. 
 
Wij bieden 
 Een ‘sociale kletsactiviteit’ met een interessant 
persoon afkomstig uit een ander land. Een 
overzicht met bewoners uit het AZC die graag 
willen ‘kletsen’. 6 Gesprekken die je zelf als 
kletsmaatjes kunt inplannen. Na 6 weken kun je 
stoppen, doorgaan en/of kennismaken met een 
andere AZC bewoner. 
Leg contact met enthousiaste mensen van 
VrijwilligersHoogeveen voor al je vragen en advies. 
 
Iris is kletscontact van Kira (32) uit Iran  
Gisteravond heb ik contact opgenomen met Kira, 
we hebben bijna uur gebeld! Het was een leuke 
kennismaking en ik heb met haar afgesproken dat 
we volgende week dinsdag of don-derdag weer 
even bellen. Ik heb haar verteld dat ze me 
tussentijds een appje mag sturen met vragen en 
dat ze opschrijft wat ze in het volgende gesprek wil 
bespreken.  
Voor mij voelt het goed. Het was leuk om haar te 
ontmoeten en ik heb het idee dat ze veel wil (en 
kan) leren. Ik vond het bijzonder om zo van iemand 
te horen hoe het leven is in een azc. Dit deed meer 
met me dan ik eerst had verwacht. Heel fijn dat ik 
op deze manier ie-mand kan helpen en tijd kan 
besteden wanneer mij dat past. Ik ben benieuwd 
naar onze volgende gesprekken…. 
 

      

 

Aan de Slag Hoogeveen organiseert vrijwilligerswerk 
voor bewoners van het AZC.  
Voor al die actieve en enthousiaste mensen zijn wij 
voortdurend op zoek naar klussen zoals: -  
 
Opruimwerkzaamheden, archiveren,  
materialen tellen, schoonmaken, onderhouden 
terrein; onkruid verwijderen,  
bomen en struiken snoeien, schoffelen, harken, 
bloembakken onderhouden etc. accommodatie: 
schoonmaken, verven, dakgoten afval verwijderen, 
ramen wassen - helpen bij bestraten, 
graafwerkzaamheden - timmer- en 
renovatiewerkzaamheden, schuren en verven - 
assisteren bij najaarsactiviteiten - flyeren - 
wandelen Kortom: klussen die eenvoudig 
uitvoerbaar zijn en waarbij kennis van de 
Nederlandse taal niet noodzakelijk is (er is er altijd 
wel een bewoner bij die of Nederlands of Engels 
praat en vertaalt voor anderen). Klussen die in 
samenwerking verricht worden met vrijwilligers van 
uw organisatie of buurtbewoners en geschikt zijn 
voor groepjes van 2-6 personen. 
Een klus kan eenmalig zijn, maar ook wekelijks 
terugkerend. 
 
Op dit moment gaan er wekelijks groepjes 
bewoners naar IVN in het Steenbergerpark, 
Woonzorgcentrum De Westerkim, Speeltuin 
Tamboerlaan, Zorgboerderij De Boterhoek, 
Voetbalvereniging HZVV en de Bibliotheek. Deze 
organisaties zijn zeer bereid om ervarin-gen te 
delen. Uiteraard worden ook de coronarichtlijnen 
toegepast. 
 
Bewoners van het AZC willen dolgraag de handen 
uit de mouwen steken, vinden het fijn om even het 
AZC uit te zijn en worden blij van waardering voor 
hun inzet, vooral als ze die van een Hoogeveense 
medebewoner ontvangen. 
Aan de Slag Hoogeveen is mede mogelijk dankzij 
financiering uit het Europese Unie fonds.  
Kijk voor een impressie van werkzaamheden en 
betrokken organisaties op onze Facebook-pagina 
Aan de Slag Hoogeveen. 
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Uitgave 25 september 2020 Redactie: Bewoners van het AZC in Hoogeveen,  

COA medewerkers, Rik Wilting, Evelien ten Hoonte, Maarten Udding en Karin Strijker.  
Eindredactie: Karin Strijker Fotografie: Bewoners en COA medewerkers 

Wij bedanken alle medewerkers en bewoners in deze uitgave voor hun bijdrage. 

Traditional Uygur dish by Reyila 

 
Uyghur Lamp Polo is a very popular authentic traditional dish among Uyghurs that is served on special 
days, such as  Eid festivals, Weddings, Funerals ect.  
 
300g Lamb shoulder 
It is best to use the fatty parts, such as the legs, shoulders; leaner parts such as the loin are not suitable 
for making this dish. 
100g white/yellow onion  
200g carrots  
100g vegetable oil  
1/2 teaspoon cumin seeds 
1 ¼ teaspoon salt 
1 bulb of garlic   
300g rice, preferably short grain, as the flavor is better. 
 

1. Cut the lamb into pieces as how you prefer ( big pieces or small). Slice the onion and the carrots. 
Wash the rice nicely and keep it aside. 

2. Preheat the stove and pour the oil into a deep saucepan. Heat the oil for one minute. Place the 
lamb into the pot and cook for five minutes to 10 minutes, till you see them turning to brownish 
color. Add the onion in the pan until golden. Add the carrots and garic and continue cooking for 
three to five minutes, stirring at intervals. Add the cumin, stir and continue cooking for two 
minutes.  

3. Pour the cold water into the pot and bring to the boil. Once boiling, add the salt.  
4. Pour the rice into the pot and let rice boil along with the water for at least 5 minutes till you see it 

starts bubbling. Then transfer the pot to the smallest heat plate on the stovetop and cook on low 
for 20 minutes.  
That is it. I’m sure you love this 

 
 

 

 

 


