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Binnenkijken?  
Helaas is het ook dit jaar, voor het 
tweede jaar op rij, niet mogelijk om 
zelf een kijkje te komen nemen in azc 
Almere. We hadden jullie graag 
uitgenodigd! Om toch een klein, 
digitaal inkijkje te geven in het azc 
bieden we jullie deze Azc in Beeld 
aan.  
 

Door het aanbieden van deze krant willen we 

u laten zien wie we zijn en wat we doen. Door 

samenwerking met verschillende organisaties 

in de directe omgeving van het azc proberen 

onze bewoners een waardevolle bijdrage te 

leveren aan de Almeerse samenleving. U 

leest daarover meer verderop in deze krant.  

Daarnaast willen we u een beeld meegeven 

van de locatie en de activiteiten die daar, 

samen met bewoners en vrijwilligers worden 

uitgevoerd. Op verschillende plekken in deze 

krant vindt u afbeeldingen van paradijsvogels 

gemaakt door de kinderen.  

 

Veel lees plezier! 

 

Amanda Steeneveld 

Locatiemanager 
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Integratie en participatie 

Nieuwkomers in 
Nederland kunnen 
niet vroeg genoeg 
beginnen met 
integratie. 

Daarom biedt het COA 

diverse activiteiten voor 

asielzoekers en statushou -

ders gericht op de Ne-

derlandse taal en cultuur, 

werk, opleiding en een 

sociaal netwerk. Dat doen 

we samen met partners 

in de samenleving. Door 

in azc’s alvast een goede 

basis te leggen, kunnen 

statushouders een vliegen-

de start maken als zij naar 

hun gemeente verhuizen. 

Thomas  
Supervisor of the Impala 

 
 

Op het AZC hebben de ruimtes dierennamen. En elke dierennaam is weer 

verbonden met een continent. Zo is er de Flamigo (Azië), Wallaby (Australië) en 

Impala (Afrika). De Impala is de recreatieruimte waar bewoners een kopje koffie 

kunnen drinken en even de sleur van de dag achter zich kunnen laten. ‘The Impala 

is a peace animal, it does not fight. When we are in the Impala we are like one, 

there is no discrimination. We are the same. We cannot say you can not be here 

because you are from another country’ ‘ I have been doing this for almost four 

years. Unfortunatly it was closed due to corona, i like it a lot because the job is 

good for me. ‘ we learn a lot when we relax, about other cultures but also about the 

dutch.’ 

 

 
 
  

VAN LEERLING 
NAAR LEERAAR 

Op het AZC Almere worden 
verschillende vormen van 
Nederlandse lessen 
aangeboden. Een van die 
vormen is Basaal 
Nederlands. Deze lessen 
worden verzorgd door 
vrijwilligers en gegeven aan 
vluchtelingen die nog in de 
procedure zitten. 
 

Het basaal Nederlands wordt vooral 

gegeven door externe  vrijwilligers. 

Dit zijn doorgaands mensen met de 

Nederlandse nationaliteit. Er zijn 

echter ook een aantal Basaal 

Nederlands docenten die zelf een 

verleden als vluchteling hebben en er 

zijn zelfs docenten die het nu nog 

zijn. Een van die docenten is Dhr M. 

Hij is 43 en een vader van twee 

kinderen. Het Nederlands heeft hij 

zich vooral autodidactisch eigen 

gemaakt. Later heeft hij veel online 

lessen gevolgd en heeft via de kerk 

waaraan hij verbonden is een 

vrijwilliger leren kennen die hem twee 

wekelijks prive lessen geeft. ‘in de 

lockdownperiode ging alles via een 

scherm, minder gezellig dan bij 

elkaar op bezoek gaan maar het was 

wel een periode waar ik veel heb 

geleerd.’ 

 

Dhr M. geeft twee keer per week les 

aan vluchtelingen met dezelfde 

culturele achtergrond. ‘ het is gewoon 

makkelijk dat als studenten het even 

niet weten ze de vraag ook in het 

Farsi kunnen stellen.’    

 

 

Meneer M. heeft nog geen vergunning en wordt 

daarom niet herkenbaar in beeld is gebracht.  



 

“I am so happy that the end of my journey is 
insight” 
 

Motea is samen met zijn gezin 
gevlucht uit Yemen. Onlangs heeft 
hij een positieve beschikking 
gekregen en is gekoppeld aan de 
gemeente Rotterdam. ‘I am so 
happy that the end of my journey is 
insight.’ 

Ook zijn vrouw Enas heeft een postdoctorale graad maar dan in de 

petrochemie. De blijdschap met de koppeling met Rotterdam is niet 

zonder reden. 
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Past – Present – Future 

 

I am a volenteer at the OLC.helping the residence with all the 

questuions they have also helping them fuilliing out their digi-d form 

etc. in aditon I also help people when their not able to talk with VWN 

due to languge barrier.   Thyere are sometimes I assist in the 

inforbalie translating for new commers who just arrived in the AZC. 

 

I have an academic background. in yemen I attend university 

studying literatue  somemthing I enjoyed doing very much but for 

now I cannot practice my profession at the moment so I work 

extensively hard helping the residence at the AZC what ever way I 

can. 

 

In the future I will like to work  somewhere where my priofession is 

appreciated I am a PHD holder and so ill probably l wlook for work in 

a university or other setings involving research.  

 

 



 

De Vrolijkheid 
Samen met professionele kunstenaars organiseert de 
Vrolijkheid kunstprojecten en workshops door en voor jongeren 
tussen de 15 en 25 jaar. Jongvolwassenen werken onder de 
naam ‘Beeld//Formers’ als storytellers en creators van eigen 
verhalen. Deze verhalen vinden uiting in video, muziek, 
fotografie, beeldende kunst, mode en nog veel meer.  

TeamUp: houvast voor 
gevluchte kinderen in 
Nederland 
 
Gevluchte kinderen in Nederland 
hebben al veel meegemaakt. In het 
land van herkomst en tijdens de reis 
naar Nederland zijn ze blootgesteld 
aan oorlog, geweld en stressvolle 
situaties. 
 
Helaas stopt de onzekerheid en 
stress hier niet. In Nederland moeten 
kinderen vaak verhuizen en maken zij 
zich zorgen om hun ouders en 
vrienden. Hierdoor zijn ze bang en 
onzeker geworden. TeamUp doet 
hier wat aan! 
  
TeamUp komt voort uit een 
samenwerking tussen War Child, 
Save the Children en UNICEF 
Nederland. Het programma bestaat 
uit recreatieve activiteiten met een 
dieperliggend doel, speciaal voor 
gevluchte kinderen. Zo kunnen zij 
zich ontspannen, hun nare 
ervaringen een plek geven en weer 
even kind zijn. 
 

Kunst voor jong en oud 
Azc Almere heeft een kunst 

atelier. Deze ruimte wordt 

gebruikt door kunstenaars om 

hun passie te kunnen blijven 

doen. De kunstenaars komen uit 

verschillende landen maar het is 

de liefde voor kunst die ze bindt. 

Eens per week verzorgen zij 

een workshop voor onze jonge 

bewoners. Dit doen ze samen 

met Extern vrijwilliger Marjolein. 

‘eenmaal vrijwilliger dacht ik dit 

had ik eerder moeten doen.’ 
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 David Henrichs is werkzaam bij de 

Vrolijkheid en in AZC Almere als 

project coordinator. David 

organiseert en begeleid de 

activiteiten voor kinderen. Naast zijn 

werk voor de Vrolijkheid werkt David 

ook als filmmaker. Het werken bij de 

Vrolijkheid heeft veel raakvlakken 

met het filmmakerschap. David geeft 

aan dat hij veel energie krijgt van 

het werken op een AZC. Vooral het 

werken met kinderen geeft hem veel 

plezier. ‘’een klein gebaar kan soms 

zo groot effect hebben.’  

Iva, komt oorspronkelijk uit Servie 

en is ook een van de vaste krachten 

van de Vrolijkheid. 

‘ik ben zelf een kunstenaar, kunst is 

belangrijk. Het geeft mensen een 

gevoel van vrijheid. Je vergeet even 

waar je bent. Het maakt dat er geen 

verschillen zijn en we in bepaalde 

zin allemaal gelijk zijn.’ 

 

 

 

  

Kinderactiviteiten 

Naast de activiteiten die wekelijks door de stichting de Vrolijkheid en Team Up 

worden aangeboden, zijn er ook activiteiten die er met of bij onze “buren” 

plaatsvinden. Afgelopen zomer werden de kinderen met hun ouders uitgenodigd 

door ASV-Almere om deel te nemen aan de door hen georganiseerde 

schaatsactiviteiten. Die uitnodiging is met open armen ontvangen! En zoveel 

enthousiasme resulteerde uiteindelijk in een structurele skeeleractiviteit, begeleidt 

door 2 bewoners van het azc.  
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VluchtelingenWerk Nederland
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Buiten de deur 

Asito training 

 
 
 

 

 

In het afgelopen jaar zijn onze 

bewoners ook betrokken geweest bij 

veel vrijwilligerswerk. Zo hebben ze 

deelgenomen aan NL-Doet 

activiteiten, wordt er een bijdrage 

gelevert aan landschapsbeheer of 

aan het verzamelen van zwerfafval 

met stichting de Bezige Buur.  

 

Daarnaast worden er met enige 

regelmaat klussen uitgevoerd via 

Stichting Present, variërend van 

verklussen tussen het opknappen van 

een tuintje.  

Recent hebben we een 15-tal 
wandelvrijwilligers gezocht en 
gevonden. Zij hebben met ouderen 
van verzorgingstehuis de Toonladder 
gewandeld.  
Die samenwerking is zo goed 
bevallen dat we dit gaan uitbreiden 
met de volgende activiteiten:  

 Ouderen helpen met eten 

 Ouderen helpen met bewegen 

 Handmassage geven.  
 
Kortom, nog genoeg te doen! 

Uitgave september 2021 Redactie: COA Fotografie: COA 

Wij bedanken alle medewerkers in deze uitgave voor hun bijdrage. 

Afgelopen jaar zijn een tiental bewoners aan de slag gegaan met een training 

verzorgd door schoonmaakbedrijf Asito. Het was een intensieve training die, indien 

met succces, met een certficaat werd afgesloten. Een aantal van de bewoners is nu 

effectief aan de slag gegaan als schoonmaker. Dit past mooi in het Charter 

Dfiversitiet. Asito was een van de eerste ondertekenaars van dit Charter. Hieraan 

gekoppeld is de doelstelling om in drie jaar tijd van 1.000 mensen de afstand tot de 

arbeidsmarkt te verkleinen. Dit aantal is inmiddels bereikt. Aankomend jaar gaat de 

training opnieuw plaatsvinden in AZC Almere. 

 

Wil je op de hoogte blijven  
van het COA?  
Volg ons dan op social media:  

 

 
www.twitter.com/COAnl 

https://www.facebook.com/COANederland 

www.linkedin.com/company/coanl 

www.instagram.com/coa_nederland 
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