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AZC Middelburg 

2020 is een 
bijzonder jaar 
2020 is wel een erg bijzonder jaar, dit 

geldt natuurlijk voor iedereen, maar 

voor een AZC als dit van Middelburg is 

het in meerdere opzichten. De euforie 

dat we nog 5 jaar open mochten 

blijven maakte al gauw plaats voor 

zorgen om bewoners en medewerkers 

ivm Corona. 

 

In het AZC w onen momenteel 304 

bew oners. De jongste bew oner is enkele 

maanden en de oudste bew oner is 71j. 

Hoe houden w e Corona buiten dat w as 

de grote zorg in het begin van de crisis. 

De situatie veranderde met de dag en de 

maatregelen net zo. We hebben in het 

begin dan ook erg drastische 

maatregelen genomen die je een aantal 

maanden geleden niet voor mogelijk had 

gehouden (daarover verder meer).  

 

Verhoogde instroom 

De laatste maanden zien we een 

verhoogde instroom landelijk. 

Momenteel tellen we iets meer dan 

27000 asielzoekers. 

Het hele migratieproces heeft een aantal 

w eken stil gelegen, grenzen w aren dicht 

en bew oners vluchtelingen konden geen 

kant op. Sinds aan aantal maanden zijn 

de grenzen w eer open en kunnen 

uitgeprocedeerde asielzoekers w eer naar 

land van herkomst of naar Dublinland. De 

laatste w eken zien w e ook een stijging 

van asielaanvragen. Met de sluiting van 

een aantal grote locaties (Weert red.) 

geeft dit extra druk op de locaties. In 

Zeeland is het COA nog steeds op zoek 

naar een extra locatie. 

 

Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer onze deuren openen tijdens burendag. 
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Inburgeren? Hoe doe je dat?  
 

Voor diegenen die zich mogen vestigen in de gemeente geldt dat ze onze taal tot op 

een zeker niveau moeten kunnen beheersen. Ja…en dan…hoe leer je dat ? Nou, 

gelukkig is er de mogelijkheid om op het  AZC te starten met de NT 2 lessen. Deze 

w orden gegeven door een gecertif iceerde docent. Onze lesmethode heeft zow el een 

klassikaal programma als een E-learningmogelijkheid. 

Dat is w el zo prettig omdat de snelheid van leren en niveaus ver uiteenlopen. En niet 
te vergeten de cursisten die nog gealfabetiseerd moeten w orden. Het is gew eldig om 

te zien hoe gemotiveerd de cursisten zijn w ant men beseft maar al te goed dat men 

door communicatie een brug kan slaan naar onze samenleving en dat is DE w eg naar 

Inburgering ! 

 

Ans Siebelink (NT2 docent) 
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Wat doet 2020 
met jou als  
medewerker? 

Het w erk op een azc biedt veel beleving. 

Er is geen enkele dag hetzelfde. De 

w erkzaamheden komen voort uit vaste 

processen en protocollen, maar het 

leeuw endeel ontstaat door w at de dag 

brengt. Je w erkt met een doelgroep die 

zeer divers is. Driehonderd bew oners 

met allen hun eigen achtergrond, verhaal 

en procedure. Het is een kw estie van 

improviseren, creatief communiceren en 

stevig in je schoenen staan.  

Het jaar 2020 typeert zich vooral door de 

komst van het corona virus. 

Onderstaande link verw ijst u door naar 

een artikel geschreven door omroep 

zeeland over w erken tijden corona.  

https://w ww.omroepzeeland.nl/nieuw s/12

1485/Jaap-Bos-w erkt-tijdens-corona-in-

azc-Het-heeft-een-behoorlijke-impact-op-

bew oners-en-medew erkers 

Om te beginnen w as het een uitdaging 

om 300 bew oners goed te informeren 

over niet alleen de risico’s van het 

coronavirus, maar ook de richtlijnen van 

het RIVM en de regels en handhaving 

omtrent de 1.5 meter.  

Als medew erker begeef je je normaliter 

tussen de bew oners. Denk aan een 

kamerbezoek, activiteiten, sport, klusjes 

in de kamer of bij het aanbieden van 

trainingen. Dit w as vanw ege het virus niet 

mogelijk en w aren de bew oners minder 

goed in beeld. 

Tegenwoordig is er meer mogelijk 

en pakken we de draad weer op. 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/121485/Jaap-Bos-werkt-tijdens-corona-in-azc-Het-heeft-een-behoorlijke-impact-op-bewoners-en-medewerkers
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/121485/Jaap-Bos-werkt-tijdens-corona-in-azc-Het-heeft-een-behoorlijke-impact-op-bewoners-en-medewerkers
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/121485/Jaap-Bos-werkt-tijdens-corona-in-azc-Het-heeft-een-behoorlijke-impact-op-bewoners-en-medewerkers
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/121485/Jaap-Bos-werkt-tijdens-corona-in-azc-Het-heeft-een-behoorlijke-impact-op-bewoners-en-medewerkers


 

Wat doet Corona met ons AZC? 
Daarnaast w erden er geen lessen meer 

gegeven en geen activiteiten meer 

georganiseerd. Dit betekent geen NT2 

lessen, inburgering of basaal Nederlands. 

De kinderactiviteiten stopten, de 

recreatiezaal bleef dicht, bezoek w as niet 

toegestaan.. Dit had grote impact op de 

dynamiek in het AZC.  

Gelukkig moesten w e bew oners w einig 

uitleggen, het w as zow at op elke tv 

zender. We hebben posters opgehangen 

over de geldende RIVM maatregelen. 

Heel de keten w erd stilgelegd, dus geen 

in en uitstroom meer, w at voor veel 

mensen nog een extra onzekerheid met 

zich bracht. 

Sinds de crisis zijn er regelmatig 

bew oners getest die klachten hadden. 

Uiteindelijk is tot nu toe maar 1 bew oner 

positief getest gew eest. Deze hebben w e 

in quarantaine geplaatst, net als zijn 

kamer genoot. We w erken dan ook nauw  

samen met onze eigen medische dienst 

en de GGD. Uiteindelijk heeft het zich 

niet verder verspreid. Fingers crossed. 

 

Hoe houden we Corona buiten? Dat was de grote vraag in het begin 
van de crisis. In het AZC wonen 300 mensen dicht op elkaar en delen 
de keuken en douches. In de eerste week besloten we om in kleine 
vaste teams te werken, vrijwilligers en stagiaires werd gevraagd niet 
meer op locatie te komen.  

De eerste dagen van de corona crisis was 

het erg stil in en om het AZC. Ook de 

kinderen zag je niet buiten. 

Nederlandse les 
 

 

Sinds de start van het AZC aan de 
Laurens Stommesw eg geef ik, samen 

met een aantal collega-vrijw illigers, 

Nederlandse les. “Basaal”, zoals dat 

heet, voor de echte beginnelingen van 

w ie de procedures bij de IND nog niet 

zijn afgerond. Het gaat vooral om 

kennis van algemeen gebruikte 

w oorden: tellen, klokkijken, w inkelen, 

eten en drinken. Of, zoals op dit 

plaatje: het vervoer. Zo w erken w e 

steeds in drie maanden tijd een cursus 

af in zestien thema’s. 

het kan sluiten w e de cursus af met 

een stukje “Nederlandse cultuur”: een 

f ietstocht, een bezoek aan de 

Oosterscheldekering of, zoals hier, aan 
kaasboerderij Schellach. Zo’n boerderij 

is voor sommigen heel eigen, 

vertrouw d, zoals op deze foto. Voor 

anderen, stadsbew oners, in alle 

opzichten volstrekt nieuw .  
 

 

 Voor de meesten is het onbegrijpelijk als 

w e vertellen over de Deltaw erken en over 
het feit dat w e hier onder het zeeniveau 

w onen! Hoe haal je het in je hoofd? 

Rare jongens, die Nederlanders… 

Aan het eind van de cursus krijgen de 

deelnemers een certif icaat. En w e 

bouw en een feestje! Op de foto hiernaast 

geniet een trouw e cursist van een 

Zeeuw se bolus – en ook dat is w eer een 

leermoment: een stukje inburgering! 

 

We ervaren dat Nederlands best moeilijk 

is, vooral voor degenen die voor het eerst 

met een Europese taal te maken krijgen. 

Er zijn dan ook nogal w at cursisten die 

afhaken, ook omdat verhuizen aan de 

orde van de dag is… Maar bij iedere 
cursus ervaren w e ook dat je met 

sommigen in die drie maanden een band 

opbouw t, en het is altijd jammer om een 

groep w eer te laten gaan. Op hoop van 

zegen… 

 
Wim Wattel 
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De les begint echt op lagere school niveau 

 

 

 

 



 

 

De vrouwenclub 
 

Kort na de opening van het AZC in Middelburg, ongeveer 5 jaar geleden, w erd gestart 

met de “Naaiclub”. Elke vrijdagmiddag zijn de vrouw en uit het AZC w elkom in de 

vrouw enruimte. De vrijw illigers begeleiden de vrouw en bij het naaien. Er w ordt 

geleerd hoe de naaimachines w erken. Voor sommige vrouw en is de naaimachine een 

bekend apparaat en in een mum van tijd w ordt een jurk of schort genaaid en andere 

kledingstukken.  

Het aantal vrouw en dat naar de club komt w isselt heel sterk. De ene keer is er één 

vrouw  en de andere w eek bijvoorbeeld 10 vrouw en. 

Op de ‘club’ w ordt niet alleen genaaid. Er w ordt ook gebreid, gehaakt, noem maar op. 

En voorbeelden van patronen w eet men w el te vinden op YouTube. Geen (ver) 
taalproblemen. Met handen en voeten en het zien van de f ilmpjes w orden de meest 

mooie dingen gemaakt. Ter afw isseling van het naaien, breien en haken is er 

regelmatig een crea-middag. Kijk maar naar de foto’s. De mooiste sieraden w orden 

gemaakt en kijk ook naar de foto met de mooie kerststukjes. De vrouw en genieten er 

van. En de vrijw illigers niet minder. 

Aan spullen geen gebrek. Veel lappen stof, w ol, breinaalden, kraaltjes en dergelijke 

w orden gratis gegeven door organisatie en mensen uit Middelburg en omgeving. 

De naaiclub mag alleen bezocht w orden door vrouw en. En hoe zit het dan met de 

mannen ? Mannen hebben w el eens een kapot overhemd, een te lange broek, een 

scheur in een jas, noem maar op. Zij w orden ook geholpen. Als de naaiclub om half 

vier klaar is, gaat een vrijw illiger met een naaimachine en naaigerei naar de kantine in 

het hoofdgebouw . Daar w orden de mannen geholpen door de vrijw illiger of ze gaan 

zelf achter de naaimachine zitten. En repareren hun jas, broek of ander kledingstuk 

met hulp van de vrijw illiger. 

De naaiclub is een niet w eg te denken onderdeel van het vele vrijw illigersw erk dat 

gedaan w ordt ten behoeve van de bew oners van het AZC. Het is ontspannen, 
gezellig, je maakt leuke dingen, ook voor het dagelijks gebruik. Denk aan een mooie 

muts, sjaal, jurk, rok, schort, mooi tafelkleedje, armbandje, ringetje en nog vele andere 

dingen. 

 

Wie werken er op 
het AZC?  

Een team van 20 medew erkers zijn 

w erkzaam bij het azc. Zij zetten zich in 

om de bew oners goed te begeleiden. Ze 

zijn verantw oordelijk voor de leefbaarheid 

en veiligheid. Dit is een behoorlijke 

uitdaging in een gebouw  w aar men 

relatief dicht op elkaar w oont. De 

diversiteit aan nationaliteiten, cultuur en 

religies is groot. Douches en keukens 

w orden gedeeld. Vooral de 

w oonbegeleider is het eerste 

aanspreekpunt. Zij kennen de bew oner 

goed, voeren gesprekken en doen 

kamercontroles. De 

programmabegeleider bereidt de 

statushouders voor op huisvesting en 

geeft trainingen die aansluiten bij de 

inburgering. Begeleiden stagiaires en 

zetten regelmatig projecten op. Denk aan 

sport, vrijw illigers en andere activiteiten. 

Daarnaast hebben w oon- en 

programmabegeleiders verschillende 

aandachtsgebieden zow el binnen als 

buiten het azc. De taaldocent is actief om 

de statushouders de Nederlandse taal bij 

te brengen. Casemanagers voeren 

individuele gesprekken met bew oners 

over hun procedure of inburgering. Voor 

de technische ondersteuning zijn er 

huismeesters actief. De locatiemanager is 

de eindverantw oordelijke van het gehele 

asielzoekerscentrum.  

Mocht je interesse hebben om te w erken 

bij het COA? Let dan op de vacatures op 

de w ebsite van het COA. 

https://w ww.coa.nl/nl/locatie/middelburg-

laurens-stommesw eg 

Op de w ebsite staat meer informatie over 

azc Middelburg. 

 

 

 

Vrijwilliger buiten het asielzoekerscentrum. 
Aan de slag is een succesvolle methode om bew oners van 

asielzoekerscentra te betrekken bij vrijw illigersw erk in de 

gemeente. In het project w erken verschillende partijen met elkaar 
samen: Pharos, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), 

Gemeente Middelburg en Welzijn Middelburg. Dit lokale 

projectteam koppelt op een positieve en energieke manier zoveel 

mogelijk bew oners van het AZC aan leuke vrijw illigersklussen in 

de gemeente. Vanuit het AZC stappen zij zo de maatschappij in, 

leren nieuw e mensen kennen en zijn lekker AAN DE SLAG! 
Asielzoekers en statushouders in de opvang voeren samen met 

Nederlanders laagdrempelig vrijw illigersw erk uit voor een 

maatschappelijke organisatie of buurtinitiatief in de gemeente. In 

groepjes sluiten zij aan bij Nederlanders die bestaande klussen 

uitvoeren.  

Heeft jouw  organisatie ook vrijw illigersklussen die geschikt 

zouden zijn om samen met asielzoekers en statushouders op te 

pakken? Laat het ons w eten, dan gaan w e graag met jullie in 

gesprek! 
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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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Dagelijkse werkzaamheden door bewoners en 
vrijwilligers 

 
In Azc Middelburg werken rond de 55 
bewoners dagelijks mee in de schoonmaak, 

onderhoud tuin, beheer recreatiezaal, 
fietsenwerkplaats en kinderactiviteiten. 

Daarnaast zijn er nog 35 vrijwilligers 
werkzaam in diverse functies zoals de 

Nederlandse les, verkeer,  speelzaal 
peuters, openleercentrum, sport en 

kinderactiviteiten.  
 

Foto 1.  luwam maakt dagelijks de grote 
keuken keurig  schoon, samen met  Irene  de 

voorvrouw van Asito het schoonmaakbedrijf 
die de bewoners begeleid bij het 

schoonmaakwerk. 
 

 
 

Foto 2. Uitgifte van het 
schoonmaakmateriaal, beheerder Charity 

samen met Irene de voorvrouw van Asito. 
Elke ochtend starten rond de 35 bewoners 

voor de schoonmaak. 
 

Foto 3. Wist u dat er in Azc Middelburg een 
fietsenwerkplaats is waar vrijwil l igers en 

bewoners samen oude fietsen opknappen 
voor gebruik en tevens reparaties uitvoeren 

voor onze bewoners, zodat zij veilig gebruik 
van hun fiets kunnen maken. Op de foto de 

vrijwil l igers Kees en Abdouljalil die beide 
twee rechterhanden hebben, heeft u nog een 

oude fiets staan en u wilt hiervan af neem 
gerust contact op met het Azc telefoon 

0887158250. 
 

 
Sport op het AZC 

 

Uitgave 1 2020 Redactie : Danny & Jaap Fotografie : Andre 

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

 

 

 

 

Indien u door het 

lezen interesse heeft 
om v rijwilligerswerk 

te v errichten in Azc 
Middelburg, stuurt u 

dan een mail naar 
AZC Middelburg 

azcmiddelburg@coa.
nl  
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Op het azc te Middelburg zetten w e ons in om bew oners aan het bew egen te krijgen. 

Sport is goed voor het w elzijn, maar ook een goede manier om bew oners op een 

andere manier kennis met elkaar te laten maken. Wij ondersteunen bew oners als ze 

w illen sporten bij een lokale vereniging. Zo hebben w e een goede samenw erking met 

voetbalclub Jong Ambon en f itnessclub ‘Fit for Free’. Daarnaast bieden w e de 

mogelijkheid voor studenten van het CIOS om hier stage te lopen of projectmatig iets 

aan te bieden. Eén keer in de w eek w ordt er yoga aangeboden aan de vrouw en. We 

zijn altijd op zoek naar sportkleren, schoenen en materialen. U bent w elkom om uw  

oude sportschoenen, broek of bal af te geven bij het azc. Meer info? Neem dan contact 

op met Jaap Bos via jaapbos@coa.nl 
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