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Locatie Burgum

Opening
AZC Burgum
Geachte buren van het AZC/GLO Burgum,
Voor u ligt een krant die we verspreiden
vanwege Burendag 2021.
Normaal gesproken zou dit de dag zijn
waarin we u allen van harte welkom
zouden willen heten in het AZC.
De COA-organisatie heeft dit jaar net als vorig
jaar besloten om wederom geen Open Dag te
organiseren vanwege COVID 19. Dat spijt mij
enorm omdat ik u graag had willen ontmoeten
op ons prachtige nieuwe centrum. Welke we
onlangs geopend hebben op 1 september
2021, doormiddel van het onthullen van een
prachtig
en
functioneel
kunstwerk.
Een kunstwerk waar een aantal van u ook
hard aan meegewerkt hebben. Daarvoor
onze dank.
U zult ook gemerkt hebben dat het AZC vol
gestroomd is met bewoners uit verschillende
landen. Dit heeft even wat extra reuring
gegeven in de buurt.
Doormiddel van veel activiteiten en een extra
beveiliger in de avonduren is de rust
wedergekeerd en heb ik de indruk dat we
ondertussen aan elkaar gewend zijn.
Ik hoop dat deze krant u wat inzicht kan geven
in de dagelijkse werkzaamheden op het AZC
en dat we elkaar snel eens kunnen ontmoeten
tijdens een fysieke Open Dag.
Veel plezier met de krant!
Met vriendelijk groet,
Miranda Bakker
Locatiemanager Gezinslocatie Burgum.
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De vrolijkheid is een netwerk
van professionele kunstenaars
en regelaars. Samen met
vrijwilligers,
kinderen
en
ouders worden wekelijks meer
dan 100 kunstprojecten op bijna
30 AZC ’s gerealiseerd.

Bezoek op het AZC
Het nieuwe AZC is een open centrum en heeft een open karakter.
Dit houdt in dat iedereen vrij is om op het terrein rond te lopen en
we graag onze faciliteiten met de buurt delen, zoals onze sportveldjes.
Mocht u op bezoek willen bij een van de bewoners,dan vragen wij u om
zich te melden bij de receptie. U wordt dan geregistreerd als bezoeker
en krijgt een bezoekerspas.
Deze registratie is nodig om de veiligheid en leefbaarheid van ons AZC
en bewoners te waarborgen. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om,
wij gebruiken ze alleen als dit noodzakelijk is.
We vragen u natuurlijk om wel de geldende coronaregels in acht
te nemen. Heeft u verkoudheidsklachten of andere Corona gerelateerde
klachten, vragen wij u aan om niet op bezoek te komen.
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Ook op AZC Burgum zijn we 3 dagen
in de week aanwezig. In onze vrolijke
ruimtes bieden we inspiratie om eigen
talenten te ontdekken en ontwikkelen:
ons KunstLab. Er zijn verschillende
materialen
en
gereedschappen
aanwezig en er is altijd een
kunstenaar in de werkplaats die met
de
kinderen
mee
denkt
en
samenwerkt.
Dans, theater, muziek Nieuwe
media en beeldende kunst.
Wil jij helpen met onze activiteiten en
deel worden van het landelijk
kunstenaarsnetwerk? Sluit je dan aan
als vrijwilliger.
Vrijwilligers zijn de motor van de
Vrolijkheid en dus onmisbaar. Ben jij
een echte aanpakker, heb je affiniteit
met kinderen en wil je samen mooie
dingen maken door middel van kunst?
Stuur
dan
een
mailtje
naar
jochem@vrolijkheid.nl om je aan te
melden als vrijwilliger.

Wie werken er bij het COA?
Er werken een drietal huismeesters op
onze locatie die verantwoordelijk zijn voor
het onderhoud en veiligheid van de
gebouwen en het terrein.
De programmabegeleiders zijn samen met
de woonbegeleiders verantwoordelijk voor
de dagelijkse begeleiding. Daarnaast
organiseren en geven de
programmabegeleiders voorlichtingen en
trainingen bijvoorbeeld over
brandveiligheid, zwemveiligheid en
weerbaarheid.
Bewoners kunnen bij de casemanagers
terecht voor informatie en ondersteuning
t.a.v. hun procedure en toekomstplannen.

Iedere dag staan we op onze locaties in heel Nederland klaar voor
bewoners. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om het
verschil te maken. Maar wie werken er nu eigenlijk bij het COA?

De locatiemanager stuurt het team aan en
onderhoudt contacten met ketenpartners
en externe partijen, bijvoorbeeld de
gemeente. Zij heeft een
managmentassistente die haar hierin
ondersteunt.

Een indruk van enkele zomeractiviteiten dit jaar

Goochel en theaterlessen. RTV NOF heeft hier een
rapportage van gemaakt. Te zien op Youtube
‘Goochellessen voor kinderen in azc Burgum

Vossenjacht op het azc.

Activiteiten in
samenwerking met
Jantje beton
ß Handjes knutselen voor
eenzame ouderen.

è

stoepkrijtwedstrijd
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Zelfwerkzaamheid
Op bijna ieder AZC kunnen bewoners tegen een kleine financiёle vergoeding
werkzaamheden uitvoeren, dit is wat het COA zelfwerkzaamheid noemt.
Bewoners kunnen bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimten
schoonmaken, de gebouwen of tuin onderhouden, of ruimten zoals de
recreatiezaal beheren.
Momenteel werken 17 bewoners op de gezinslocatie Burgum voor het COA.
De taken die zij uitvoeren variёren van het ondersteunen van onze
huismeesters tot het schoonmaken van bijvoorbeeld het activiteitengebouw.
Daarnaast hebben we een aantal bewoners die helpen bij het organiseren en
uitvoeren van kinderactiviteiten, zoals een bingo of een filmmiddag
Bewoners krijgen dus een kleine vergoeding, maar waar het vooral om gaat
is dat mensen geactiveerd worden. Zelfwerkzaamheid geeft bewoners een
zinvolle dagbesteding, structuur en zorgt ervoor dat ze actief betrokken zijn
bij de opvang. Zoals één van onze schoonmaaksters zelf zegt: ‘It’s not about
the money, when I’m cleaning I am taking my mind off other things.’

Groene vingers gezocht!
In het voorjaar willen wij van start gaan met een
tuin-project. Wat zou het leuk zijn om dit met een
paar buren te doen die ‘groene vingers’ hebben.
Hebt u tijd over en lijkt het u leuk om samen met
onze bewoners en personeel zo’n project op te
starten en te begeleiden? Neem dan contact op!
fmnburgumwonen@coa.nl
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Nationaliteiten
op ons AZC
Vaak vragen mensen zich af
waar onze bewoners
vandaan komen..
Momenteel zijn er 29 verschillende
nationaliteiten vertegenwoordigd op
ons centrum. Zij zijn afkomstig uit de
volgende landen:
Pakistan
Sierra Leone
Senegal
Eritrea
Kosovo
Egypte
Oekraïne
Guinee
Armenië
Zaïre
Syrië
Jordanië
Mongolië
Turkije
Servië

Afghanistan
Nigeria
Ethiopië
Irak
Cuba
Iran
Srilanka
Soedan
Burundi
Venezuela
Bangladesch
Myanmar
Somalië
Palestina

Kinderwoud, VVE
peuteropvang
Sinds september 2014 zit kinderwoud met de peuteropvang op het AZC. Per
september 2020 zijn wij een gecertificeerde VVE peuteropvang voor kinderen
vanaf 2 tot 4 jaar. Op onze peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en
spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De rijke
speelleeromgeving is spel- en taal uitlokkend, stimuleert de brede
ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen.
Wij bieden de kinderen het Uk & Puk VVE programma aan, waarbij wij
werken met verschillende thema’s die inspelen op de leefwereld en behoeftes
van de kinderen. De kinderen krijgen de mogelijkheid om zich op allerlei
manieren te ontwikkelen door uitdagende activiteiten in kleine groepjes of
individueel. En het actief deelnemen aan de bezigheden op de groep (bijv.
tafeldekken, zelf broodje smeren, opruimen). Hierbij maken we gebruik van
kind gebaren. Dit zijn gebaren die de gesproken taal ondersteunen.
Ook hebben we op onze peuteropvang aandacht voor de ouderbetrokkenheid
zodat de ouders handvatten krijgen voor ontwikkelingsstimulering thuis. Ons
streven is om de kinderen spelenderwijs te stimuleren zodat het kind bij de
overdracht naar de basisschool daar zo kan worden begeleid dat het kind
aan het einde van vroegschoolse periode klaar is voor het formele leren.
Bij het aanbieden van de activiteiten letten we erop dat alle
ontwikkelingsgebieden aan de orde komen zodat er een gevarieerd en breed
aanbod ontstaat: het stimuleren van de grove en fijne motoriek (we werken
ook met Nijntje beweegprogramma), ruimte voor fantasie, het ontwikkelen
van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met
elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal-en
cognitieve ontwikkeling.
Kortom, wij maken van elke dag een mooie dag!
Groetjes van de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang AZC,
kinderwoud.

Het werk
van IND
Vreemdelingen die niet veilig zijn in eigen
e land. Hooggekwalificer de kenni swe r ker s
die de Nederlandse economie
komen versterken. Of gezinsleden 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 mensen die naar Nederland willen
komen. Maar ook op naturalisatieverzoeken 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
rechtmatigheid, rechtvaardigheid
én voor de menselijke maat. Onze
medewerkers werken vanuit een
besef dat onze beslissingen een
grote impact hebben op het per soonlijke leven van mensen.
Met ons werk leveren wij een
bijdrage aan een veilige samen leving en aan een economisch
welvarend Nederland.
Wil je meer lezen en
zien over het werk
van de IND? Scan
dan de QR-code
met je telefoon!
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Vluchtelingenwerk Nederland
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.
Als mensen op de gezinslocatie in
Burgum binnenkomen, gaan wij
eerst met hen in gesprek over hun
procedure: waar staan zij nu,
welke opties zijn er (nog) voor de
toekomst en welke acties moeten
daarvoor ondernomen worden?
Daarnaast bieden wij juridische
begeleiding bij die procedures.
Daarbij kun je denken aan:
• Het uitleggen van brieven
• Contact tot stand brengen
met hun advocaat, IND of
andere organisaties
• Het uitzoeken van
achtergrondinformatie
(vluchtverhaalanalyse)
• En ook – als dat aan de
orde is- begeleiding bij
terugkeer.

Time 4 You
Vluchtelingenwerk Nederland is ook
belangenbehartiger voor vluchtelingkinderen. Wij
vinden het belangrijk dat deze kinderen op adem
komen en de handvatten krijgen om sterker in hun
schoenen te staan.
Daarom zetten wij ons met specifieke activiteiten op de centrale
opvanglocaties in voor alle kinderen en jongeren van 8 tot en
met 17 jaar, met als doel hen weerbaarder te maken en hun
toekomstperspectief te vergroten
Wekelijkse Time4You’s
Wij organiseren wekelijkse thematische bijeenkomsten,
Time4You's, met vaste medewerkers op een vast tijdstip.
Tijdens deze bijeenkomsten organiseren wij activiteiten of
behandelen wij thema’s als kinderrechten, het leven in
Nederland en allerlei andere
onderwerpen die te maken hebben
met de leefwereld van de kinderen
(pesten, feestdagen, social media,
etc). Op laagdrempelige wijze maken
we de kinderen vertrouwd met de
Time4You begeleiders, zodat zij zich
vrij voelen om (anoniem) vragen te
stellen en (lastige) onderwerpen die
hen bezighouden bespreekbaar te
maken.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd
om vrijwilligerswerk te doen bij
Vluchtelingenwerk AZC Burgum? Neem
dan contact op met Lolkje van der Kooij,
tel. 0511-465143 of per e-mail:
azcburgum@vluchtelingenwerk.nl

Time4You op AZC Burgum
Op AZC Burgum wordt door een team van
enthousiaste stagiaires /vrijwilligers elke
maandag een Time4You bijeenkomst
georganiseerd voor de jongeren van 13 tot 17
jaar en elke dinsdag voor de kinderen van 8-12
jaar.
Ook geven wij via Tell mee voorlichtingen aan
kinderen van 8-12 jaar en jongeren en van
jongeren van 13-17 jaar. Tijdens de
voorlichtingen informeren wij hen over de
asielprocedure kinderrechten en het leven in
Nederland.
Time4You op AZC Burgum
Op AZC Burgum wordt door een team van
enthousiaste stagiaires /vrijwilligers elke
maandag een Time4You bijeenkomst
georganiseerd voor de jongeren van 13 tot 17
jaar en elke dinsdag voor de kinderen van 8-12
jaar.
Ben jij begaan met kinderen en heb je affiniteit
met vluchtelingen? Informeer dan eens naar de
mogelijkheden: tel. 0511-465143 of e-mail:
time4younoordnederlands@vluchtelingenwerk.nl

Nederlandse Les
De Nederlandse les hier op het centrum is
alleen bestemd voor statushouders en
bewoners die nog een procedure hebben lopen.
Statushouders moeten zodra ze in een huis
wonen in de gemeente inburgeren. Deze
inburgering is verplicht en bestaat uit kennis van
de Nederlandse samenleving en de
Nederlandse taal. Aangezien statushouders drie
en half jaar de tijd hebben om het
inburgeringsexamen te halen, kunnen ze hier bij
ons al beginnen.
De docenten geven les uit speciale
inburgeringsboeken en doen dit op vrijwillige
basis.
We hebben verschillende niveaugroepen en
ook groepen waarin gealfabetiseerd wordt.
Sommige bewoners zijn alleen analfabeet in het
westerse alfabet, maar er zijn ook bewoners die
nooit naar school zijn geweest en dus ook hun
eigen taal niet kunnen lezen en schrijven.
Al met al een enorme uitdaging om deze
diverse groep onze taal te leren.
Voor uitgeprocedeerde hebben wij de
mogelijkheid om naar de Engelse les te gaan.
De Nederlandse les is voor deze groep geen
optie.
Engels is een zeer bruikbare taal voor diegenen
die weten dat hun toekomst niet in Nederland
zal liggen.

Uitgave xxxx 2021 Redactie: COA Fotografie: xxx
Wij bedanken alle medewerkers in deze uitgave voor hun bijdrage.
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Wil je op de hoogte blijven
van het COA?
Volg ons dan op social media:

Kleurwedstrijd!
Je kunt de ingekleurde tekening inleveren bij de receptie van het asielzoekerscentrum.
Elingsloane 63, Burgum. De mooiste tekening wint een leuke prijs.
Naam: ________________________________________________________
Telefoonnummer: _______________________________________________

September 2021

