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COA Maastricht nieuwsbrief
Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA (Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers) vangt deze mensen op en begeleidt hen. Vanaf het moment dat een
asielzoeker Nederland binnenkomt wordt hij opgevangen in één van onze opvangcentra.
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de opvanglocaties in
Maastricht zullen we u geregeld informeren via deze nieuwsbrief.

Dromen kunnen uitkomen
Karma, een 38 jarige vrouw uit Soedan verblijft sinds maart 2020
samen met haar kinderen in Nederland. Sinds juli verblijven zij in
asielzoekerscentrum (azc) Maastricht. Met behulp van coamedewerkers heeft Karma het e-book ‘Seven women’
gepubliceerd wat momenteel te koop is. Hierover ging het COA in
gesprek met Karma.
Toen Karma negentien jaar oud
was is zij gestart met het schrijven
van poëzie. In Soedan zijn haar
gedichten echter vernietigd en
verbrand, als een soort van
intellectuele vervolging. Nadat dit
gebeurd is, is Karma een tijdje
gestopt met schrijven. In het geheim
is zij later weer aan de slag gegaan
met het schrijven van korte
verhalen. Buiten Soedan heeft
Karma later in de Arabische en Franse taal romans uitgebracht.
Schrijven is voor Karma de uitweg waardoor zij ontsnapt naar
andere werelden, en waardoor zij andere levens kan leven.
‘Seven women’ is tot stand gekomen vanuit drie verhalen die
Karma eerder schreef. Deze zijn aangevuld met vier verhalen die
Karma in het azc schreef. In het azc heeft zij de zeven
verschillende verhalen afgerond met verschillende details en
karakters. De roman bespreekt de cultuur van seks in
verschillende delen van Afrika, door zeven korte verhalen van
zeven verschillende vrouwen. De verhalen werpen licht op een
aantal specifieke sociale en emotionele kwesties, in een
dramatische, fantasierijke en indrukwekkende context.
Momenteel is Karma alweer gestart met een nieuwe roman, met
de titel ‘Eve and the Apple’. Het gaat over het verlangen van
vrouwen om iets te krijgen dat verboden is vanwege tradities,
religies of zelfs de wet.
Karma wil het COA ontzettend bedanken voor de geweldige
steun en het advies. In het bijzonder wil zij Victoria en Feddo
bedanken die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij het
schrijfproces.

Maastricht – Voorjaar 2021

Tot slot wilt Karma de bewoners van het
azc meegeven dat de tijd in het azc een
veelbelovende periode kan zijn, waarin
dromen verwezenlijkt kunnen worden.
‘Dromen die jarenlang verboden waren,
kunnen uit komen met steun van het
COA, vrienden en de samenleving om
je heen.’
Nieuwsgierig geworden? Het boek is te
bestellen bij Bol.com onder artikelnummer: 9789464065039.

Leven op een azc tijdens COVID19
Ook binnen het azc hebben wij te maken met het coronavirus. De
bewoners van het azc hebben -net zoals alle inwoners van
Nederland- te maken met strenge maatregelen om het virus
onder controle te krijgen. De COA-medewerkers proberen
bewoners steeds zo goed mogelijk te informeren over het virus
en de maatregelen. Vanwege de maatregelen vinden er weinig
tot geen (groeps)activiteiten plaats. Wel wordt er online les
gegeven door de NT2-docenten (Nederlands als tweede taal) en
worden trainingen Kennis van de Nederlandse maatschappij
(KNM) voor vergunninghouders digitaal aangeboden. Refugee
Project Maastricht biedt meerdere online activiteiten aan
bewoners van de twee opvanglocaties aan. Ook zijn er gezelschapspakketten samengesteld, met daarin onder andere
bordspellen; zodat gezinnen en huisgenoten zich gezamenlijk
kunnen vermaken in deze tijd, waarin verwacht wordt dat men zo
veel mogelijk binnen blijft.
Zowel een aantal coa-medewerkers als een aantal bewoners zijn
reeds besmet geweest met het coronavirus. Zodra een bewoner
corona-gerelateerde klachten heeft, wordt er via de praktijklijn
van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) een afspraak gemaakt
voor een test. Vanaf het moment dat iemand klachten heeft, dient
de betreffende bewoner met zijn of haar huisgenoten in
quarantaine te gaan. Zolang de bewoners in quarantaine zijn, zal
het COA iedere dag in beschermde kleding -inclusief
veiligheidsbril en handschoenen- de bewoners bezoeken om eten
te verstrekken. Zij mogen dan ook niet naar de winkel en zijn
genoodzaakt om het eten op te warmen in hun eigen kamer.
Iedere dag heeft het COA contact met GZA over bewoners die
aanwezig zijn op onze locatie die (mogelijk) ziek zijn.

www.coa.nl

Bewoners maken mondkapjes
Zoals bekend is per 1 december een mondkapjesplicht ingegaan.
Daarom is er een project opgezet om mondkapjes te gaan maken
voor en door de bewoners van AZC Maastricht, locatie Parkweg.
Na een informatiebijeenkomst op donderdag 7 januari zijn
verschillende jongeren van de AMV-afdeling (alleenstaande
minderjarige vreemdelingen) en een aantal bewoners van de
reguliere opvang gestart met het project.
De bewoners gaan drie dagen in de week aan de slag om deze
mondkapjes te maken. Ze zijn hier op maandag, woensdag en
vrijdag mee bezig. De taken worden onderling verdeeld. Stoffen
moeten op maat worden
geknipt, het stof moet
gestreken worden, de
mondkapjes moeten gemaakt
worden, het elastiek moet
bevestigd worden en als
laatste moet alles gewassen
en verpakt worden. De
bewoners worden voor hun
inzet vanuit zelfwerkzaamheid
betaald.
Op maandag 11 januari is het project mondkapjes maken van
start gegaan. Twee jongeren van de AMV-afdeling en twee
bewoners van de reguliere opvang stonden klaar om te beginnen.
Ook de dochter van een bewoner van regulier neemt deel, zij
helpt haar moeder met vertalen van de instructies.
Tijdens de start werd al gauw opgemerkt dat de naaimachines
niet naar behoren functioneerden. Van één naaimachine was het
binnenwerk kapot en de andere naaimachine kon alleen gebruikt
worden door heel langzaam te werken. De jongeren van AMV
waren vooral bezig met het uitknippen en strijken van de stof. De
vrouwen van regulier zorgden dat de naaimachine weer werkten
en dat er mondkapjes gemaakt werden. Uiteindelijk waren er op
het einde van de dag twee mondkapjes gemaakt en werd er
gehoopt dat de volgende keer beter zou gaan.
Op woensdag 13 januari heeft
een woonbegeleider zijn eigen
naaimachine meegenomen, zodat
de bewoners van regulier en AMV
weer aan de slag konden gaan.
Het ging opeens een stuk sneller
dan voorheen en het ene na het
andere mondkapje werd gemaakt.
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De bewoners maakten super mooie mondkapjes. Ze lijken
precies op de mondkapjes die je ook in de winkel kunt kopen. Er
wordt namelijk heel secuur gewerkt door de bewoners!
Tot op heden blijven bewoners goed aan het werk en leveren ze
mooi resultaat. Meerdere medewerkers beamen dit en geven de
bewoners complimenten over hun inzet!

Eerste opvang anderstaligen
Montessori Basisschool De Poort verzorgt namens Stichting Kom
Leren het Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) onderwijs. De
EOA groepen vormen integraal onderdeel van Montessori
Basisschool De Poort. De kinderen in de basisschool-leeftijd die
in het azc en de AVO verblijven, volgen hier met veel plezier
onderwijs.
‘Voor ons geldt heel sterk dat we betekenis willen hebben voor
kinderen, die in niet vanzelfsprekende situaties opgroeien.
Deze kinderen willen we een warme plek bieden, met aandacht,
begrip en veiligheid. De manier waarop we dat in EOA De Poort
aan het vormgeven zijn, past voor ons ook heel sterk in de
gedachte waar ons bestuur en onze stichting voor staat: de mens
centraal. Dit passen we toe en daar geven we vorm aan.
Het is een proces van blijvend in transitie zijn en talenten en
verschillen van kinderen herkennen, erkennen en zien en er in
het onderwijs mee aan de slag gaan zijn.’
Sinds 28 oktober 2020 is EOA De Poort verhuist naar de
Bemelergrubbe. Wij zijn de buren van het NOVO College
geworden.

Feiten en cijfers
Het aantal bewoners in azc Maastricht op 01-03-2021: 604.
Mannen
Vrouwen
Kinderen

329
140
65

In AVO Maastricht verblijven 152 bewoners. Op de
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) afdeling
verblijven 27 jongeren.
Top 3 nationaliteiten:
1. Syrië
2. Eritrea
3. Nigeria
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In gesprek met…
Oud azc-bewoner en momenteel buurtbewoner Amir
Oud bewoner Amir Abbas Charim bracht een bezoek aan COAmedewerker Marc Bartholomeus in het nieuwe azc. Amir woonde
tot 2019 in AVO Villapark, waar Marc destijds ook werkte. Marc
werkt inmiddels in het nieuwe azc en Amir is inmiddels
woonachtig in een woning in de wijk Sint Maartenspoort. Amir is
vanuit Iran in 2015 naar Nederland gekomen en vertelt hieronder
zijn levensverhaal.
‘Destijds woonde ik in een stad in de provincie Khoezistan. De
stad waar ik woonde Ahwaz, heeft 1,1 miljoen inwoners en ligt
niet ver bij Irak vandaan. Ahwaz ligt aan de oevers van de rivier
Karoen.
Toen ik in Nederland aankwam, meldde ik mij bij de politie in
Eindhoven. Vanuit Eindhoven moest ik naar het Aanmeldcentrum
in de provincie Groningen. Ter Apel, de Centrale Ontvangst
Locatie, is de eerste verblijfplaats van vreemdelingen die asiel in
NL willen aanvragen. Hier vindt identificatie, registratie en een
tbc-controle plaats. Na een verblijf van 2 dagen in Ter Apel werd
ik overgeplaatst naar azc Assen om vervolgens, na 2 weken,
weer te worden overgeplaatst naar Ter Apel om aansluitend na
2 weken weer verplaatst te worden naar azc Almere. Ook heb ik
tijdelijk gewoond in het Brabantse Budel en in azc Heerlen.
In februari en maart 2017 ben ik iedere vrijdag vrijwilligerswerk
gaan verrichten in de gemeente Nuth. Ik was o.a. betrokken bij
het aanleggen van bospaden. Omstreeks mei 2017 ben ik
structureel vrijwilligerswerk gaan verrichten in de bibliotheek in
Heerlen. In februari 2018 mocht ik gaan starten met mijn
studie aan Maastricht University, met behulp van de organisatie
het UAF die ondersteuning aanbiedt aan vluchtelingen bij studie
en werk. Zij gaven mij weer de kans op een nieuwe toekomst.
Ondertussen sprak ik, buiten mijn moedertaal Arabisch, ook
Farsi, Engels en Nederlands. Wat ik nog niet kan, is dialect
spreken.
Omdat ik nog in azc Heerlen woonde, en iedere dag naar de
Universiteit van Maastricht moest reizen, heb ik een
overplaatsingsverzoek ingediend voor AVO Maastricht.
Na een maand kon ik al verhuizen naar Maastricht. Tijdens mijn
verblijf in AVO Maastricht heb ik veel ondersteuning gekregen
van de casemanager van het COA omdat ik vaak in onzekerheid
was of ik wel in Nederland mocht blijven.
Omdat ik een pre-bachelor gevolgd had aan de hogeschool ben
ik mij gaan oriënteren op een nieuwe vervolgstudie,
namelijk fysiotherapie. Dat doe ik nu vanaf september 2019.
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Eerder, in de zomer van
2018, heb ik ook gewerkt in
een kapsalon in Maastricht.
Na 4 jaar kreeg ik in
augustus 2019 mijn
verblijfsvergunning. In
september 2019 brak voor
mij weer een nieuw tijdperk
aan.
Ik ondertekende namelijk
mijn huurcontract voor mijn
woonruimte aan de
Fransiscus Romanusweg in
de wijk Sint Maartenspoort.
Op 28 september 2019 mocht ik nog meewerken aan de
rondleidingen van de open dag in AVO Villapark en 1 dag later
was ik officieel een nieuwe bewoner van Sint Maartenspoort.
Helaas ben ik precies 1 jaar geleden genoodzaakt om te moeten
stoppen met mijn opleiding fysiotherapie. Ik was 31 jaar oud
geworden en had hierdoor geen recht meer op studiefinanciering.
“Maar ik geef niet op”. Ik ben nu begonnen met mijn BBL
opleiding. Dit is gedeeltelijk werk en gedeeltelijk studie.
Nu werk ik, bij ENVIDA, als verzorgende in woonzorgcentra
Koepelhof; gelegen bij het Centraal Station van Maastricht en
naast de bekende Koepelkerk. Het woonzorgcentrum is niet
alleen voor onze bewoners, maar ook voor de buurtbewoners die
behoefte hebben aan gezelschap en ontspanning. Het
woonzorgcentrum telt in totaal vijf verdiepingen, waarvan de
eerste twee worden verhuurd aan Levanto. Zij begeleiden
mensen met een psychosociale en psychiatrische achtergrond bij
hun terugkeer in de samenleving. Daarnaast wonen er ook
bewoners die intensieve zorg krijgen vanwege hun geestelijke
beperking, zoals dementie.
Het is fantastisch mooi werk om hier bezig te kunnen zijn. Het
praten met de mondkapjes maakt het werken natuurlijk wel iets
lastiger en de meeste bewoners in de Koepelhof spreken dialect
tegen mij. Het is een uitdaging, maar het gaat mij zeker lukken.
De dagen dat ik niet aan het werk ben doe ik aan sport, zoals
fitness en tennis. Ook deed ik vertaalwerk in een Protestante
kerk, maar vanwege de Corona en lockdown doe ik mijn
vertaalwerkzaamheden nu online. Een van mijn andere grote
hobby’s is koken. Maastricht is dan ook voor mij een grote stad
die veel kansen aan iedereen biedt. “I have a dream” om in de
toekomst toch nog de opleiding fysiotherapie te kunnen gaan
volgen.
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Social Bauble

Aanpak overlastgevers

Op 4 februari is er een Social
Bauble voor de ingang van azc
Maastricht geplaatst. Deze
Social Bauble is ter
nagedachtenis aan de heer Wim
Meys geplaatst. Wim Meys was
vanuit de gemeente Maastricht
ontzettend betrokken bij de azcbewoners toen het azc nog
gevestigd was aan de Willem-Alexanderweg. In 2016 is dhr.
Meys overleden en tijdens zijn afscheidsdienst heeft de familie
van dhr. Meys geld ingezameld. Dit geld is geschonken aan het
azc “zoals Wim dat graag zou willen”. Voor een blijvende
herinnering aan de dhr. Meys en zijn inzet is dit geld is ingezet
voor het project ‘Social Bauble’.

Een aantal opvanglocaties in Nederland hebben de laatste jaren
veel last gekregen van wat we ‘overlastgevers’ zijn gaan noemen:
Het zijn vaak jonge mannen, die weinig tot geen kans maken op
een succesvolle asielaanvraag en verblijfsvergunning. En die zich
in en om onze azc-locaties misdragen. Hoe gaan we met deze
groep om? Wat kunnen wij doen hier effectief aan doen?
Het aanpakken van overlastgevers is maatwerk en als COAmedewerker hebben wij daarvoor meerdere middelen ter
beschikking. In azc Maastricht zijn er diverse aanpassingen
verricht in de gebouwen, op het terrein of rondom de locatie, voor
een betere aanpak van overlastgevers. We zijn hierover in
gesprek met diverse organisaties, zoals de gemeente en politie
Maastricht. Maar ook met Ketenmarinier Jur Verbeek en het
Openbaar Ministerie (OM)

De ‘Social Bauble’ is een grote bol wat gemozaiekt is geworden.
Deze ‘Social Bauble’ is ontwikkeld door kinderen van AVO
Maastricht, dames van AVO Maastricht en vrijwilligers. Allereerst
heeft er een tekenwedstrijd plaatsgevonden onder de kinderen.
Deze tekeningen stonden in het teken van hobby’s van dhr.
Meys. Deze tekeningen zijn uiteindelijk gebruikt in het ontwerp
voor de ‘Social Bauble’. Vervolgens hebben de dames van het
azc onder leiding van vrijwilligsters Yvonne, Annemarie en Mariet
een aantal mozaïek-workshops gehad. Daarna hebben de dames
wekelijks aan de ‘Social Bauble’ gewerkt, met -zo mogen we
gerust zeggen- een fantastisch resultaat!
Op de pilaar waarop de Bauble bevestigd is, zit een plaatje met
daarop de tekst ‘Wim Meys 1953-2016. Bedankt voor je inzet
voor de stad Maastricht, en in het bijzonder bij de opvang en
huisvesting voor de vluchtelingen in 2015’.

Mochten correctiegesprekken, gemaakte afspraken,
waarschuwingsbrieven of leermaatregelen met overlastgevers
niet leiden tot het gewenste resultaat, Dan kunnen we overgaan
tot het inhouden van (een deel van de) financiële wekelijkse
verstrekkingen. De overige verstrekkingen, zoals onderdak,
verzekering tegen medische kosten en wettelijke
aansprakelijkheid, blijven gecontinueerd. Slechts bij zware
overtredingen is het mogelijk om ook het onderdak in Maastricht
te ontzeggen. Dit kan d.m.v. een time-out, zoals bij agressie en
geweld tegen personen, of bij een ernstige misdraging zoals een
ernstig geweldsmisdrijf. De overlastgever wordt dan verplaatst
naar een sobere ruimte, waar hij of zij enige tijd kan verblijven.
De overlastgever krijgt geen leefgeld, maar wordt in natura
ondersteund en er kan -indien nodig- extra beveiliging worden
ingezet. Na de time-out kan een overlastgever terug naar het
asielzoekerscentrum of wordt, indien nodig, overgeplaatst.

Dekentjes voor de azc-baby’s
In december heeft
buurtbewoonster Bep Franssen
namens een aantal ouderen van
Wijck zelf gebreide dekentjes,
tasjes en sjaals voor de baby’s
van het azc gedoneerd aan
bewoonster Emtesal. Bij deze
mooie spullen zat een hele
mooie brief namens Bep en de
andere makers van de gebreide spullen. Emtesal heeft de
ontvangen spullen samen met COA-medewerkers uitgedeeld aan
de kleinste bewoners van het azc. Dit leverde mooie momenten
op! Onze dank is groot aan iedereen die heeft meegeholpen!
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Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg digitaal ontvangen dan kunt
u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar:
azcmaastricht@coa.nl
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