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Een beetje terug naar normaal 
Het blijft natuurlijk wel coronatijd, maar gelukkig kunnen we 

weer een beetje terug naar normaal. De kinderen mogen 

weer gezamenlijke activiteiten ondernemen en daar 

genieten ze enorm van. Op het azc is Team-Up vol 

enthousiasme weer gestart met kinderactiviteiten buiten. 

 

Inenten gestart 
Zoals overal in het land is er ook op het azc gestart met het 

inenten van ouderen en bewoners met een kwetsbare 

gezondheid. De inentingen worden verzorgd door GZA, de 

huisartsenpost van het azc. Hiermee wordt een eerste stap 

gezet richting het normale leven! 

 

Tekenlessen en kunst 
Eén van onze bewoners is een echte kunstenaar! Hij heeft 

zich de afgelopen tijd volop ingespannen om de gangen 

van het 

lesgebouw op te 

vrolijken. Het 

geheel heeft een 

persoonlijk 

karakter 

gekregen omdat 

hij van alle 

Nederlandse 

taaldocenten portretten heeft gemaakt die naast het 

leslokaal zijn gehangen.  

 

Om zijn passie over te dragen geeft deze bewoner ook 

wekelijks tekenlessen aan een groep kinderen van het azc. 

Onder zijn bezielende leiding blijkt iedereen iets van een 

kunstenaar in zich te hebben! De kinderen hebben veel 

plezier en maken de mooiste kunstwerken. 

 

 

Ook onze burgemeester werd met een portret verrast. 

 

Pasen en eieren zoeken 
Afgelopen weekend werden de kinderen verrast met een 

bezoek van de Paashaas. Er bleken eieren verstopt te zijn 

en natuurlijk wilden de kinderen wel helpen om ze te 

zoeken! Ook werden er eieren geschilderd en paasmandjes 

geknutseld. Al met al een gezellige 

activiteit! 

AZC Harderwijk – Graaf Ottolaan - Nieuwsbrief 

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. 
Onze programma’s zijn gericht op integratie en (arbeids)participatie in Nederland of 
terugkeer met een perspectief. Onze bewoners hebben een eigen verantwoordelijkheid. Wij 
bieden de begeleiding die zij nodig hebben. Het AMIF-project Opvang in beweging draagt 
daaraan bij door asielzoekers met gezondheidsklachten te begeleiden in de weg naar een 
actiever leven.  
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Bezoek kinderburgemeester 
Op 26 maart kreeg het azc bezoek van Daan Boersma, de 

kinderburgemeester van de gemeente Harderwijk. Hij werd 

begeleid door burgemeester Van Schaik. De 

kinderburgemeester werd door een leeftijdsgenootje 

rondgeleid over het terrein en kreeg zo een goede indruk 

van het leven op een azc.  

 

Tijdens zijn burgemeesterschap wil Daan graag werken aan 

verbinding en mogelijk zal het bezoek nog een vervolg 

krijgen in de vorm van een gezamenlijke activiteit.  

 

Een kijkje op school 
De kinderen die opgevangen worden in het asielzoekers- 

centrum en de taalklaskinderen uit Harderwijk krijgen 

gezamenlijk les op AZS De Vlieger. Natuurlijk neemt het 

leren van de taal een belangrijke plaats in binnen de lessen.  

 

In groep Geel begint dat met 

de klanken en wordt elke 

dag geoefend met het 

beluisteren en uitspreken 

van een klank.  

In groep Paars wordt 

gewerkt aan begrippen, 

bijvoorbeeld is dit een ‘hij’ of 

een ‘zij’? 

 

 

 

In groep Rood zie je ook 

woorden en klanken op 

de muur.  

 

Vaak worden er woorden 

aangeleerd vanuit een thema.  

 

In groep Groen hangen platen 

van de aangeboden woorden 

op de woordmuur.  

 

 

JobCenter 
Vanuit het JobCenter, het centrale bemiddelingspunt voor 

werk, sport en taal voor onze bewoners, zijn 2 bewoners 

aan de slag gegaan bij Dierencentrum De Ark. Het 

dierencentrum 

is zeer 

verguld met 

de versterking 

van onze 

bewoners. Er 

worden 

diverse 

achterstallige 

klussen 

opgepakt zoals kabels trekken, maar ook de binnenboel 

wordt weer opgefrist door een saus- en verfbeurt. Onze 

bewoners zijn ook heel erg blij om de handen uit de 

mouwen te kunnen steken, vooral ook omdat ze nu hun 

vroegere beroep vanuit het land van herkomst weer kunnen 

oppakken. Voor iedereen een win-winsituatie en zeker ook 

voor de dieren want die krijgen nu weer een opgefleurde 

opvang. 

 

Contact met de locatie 

Het azc Harderwijk is 24/7 bereikbaar.  

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?  

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 088-7150970 of stuur uw  

mail naar harderwijk@coa.nl.  

De locatiemanager van azc Harderwijk is Thami Zabda. 

 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar bovenstaand e-mailadres en wij 

voegen u toe aan de verzendlijst.   
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