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Open dag 2021 
 
Wanneer je een medewerker bent bij het COA 
dan ben je trots, werk je met passie en dan 
kies je bewust voor het ondersteunen van de 
doelgroep die wij opvangen.  Normaliter 
openen wij dan ook graag de deuren van ons 
centrum om dit te kunnen laten zien en dan 
staan medewerkers van het COA, 
samenwerkingpartners en bewoners u graag te 
woord. Het is voor ons dan ook een 
teleurstelling dat we de open dag dit jaar 
vanwege veiligheidsoverwegingen niet fysiek 
kunnen laten doorgaan. 
 
Eén van onze vier kernwaardes is ‘open’. Wij 
willen transparant zijn over wie we zijn, wat we 
doen en wat er bij ons gebeurt. Een open dag 
is één van de instrumenten die hieraan een 
bijdrage levert en daarom hebben wij besloten 
om een alternatieve mogelijkheid te bieden. De 
digitale wereld staat ons gelukkig toe om u via 
verschillende (sociale) media een inkijkje te 
geven in het wonen en werken op een AZC. 
Wij plaatsen daarom geregeld posts op 
Instagram en Facebook, in samenwerking met 
onze bewoners en samenwerkingpartners. 
Volg ons en kijk mee achter de schermen op 
een AZC! 
 
Volgend jaar hopen wij u weer fysiek te 
verwelkomen.    

 

 

Erwin Pietersen  

Locatiemanager AZC Drachten 
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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. 

“Gelukkig heb ik nooit afgewacht” 

 

 
  

School, studeren, rijles, stagelopen, werken in de pizzeria, 

voetballen. De bomvolle agenda van de Syrische Raouf zou 

zomaar die van iedere andere 18-jarige kunnen zijn. Toch 

arriveerde hij pas in 2018 in Nederland. Als alleenstaande 

minderjarige vluchteling. Nu werkt hij vol vertrouwen aan zijn 

toekomst hier.  

‘Raouf, alles komt goed’, zei mijn advocaat altijd als ik vroeg of er nieuws was 
over mijn asielaanvraag. Zijn woorden boden houvast tijdens het lange 
wachten. Sommige AZC-bewoners worden afwachtend van al die onzekerheid. 
Pas als ze een verblijfsvergunning hebben, gaan ze hun leven hier opbouwen 
en Nederlands leren. Gelukkig heb ik nooit afgewacht. Drie jaar geleden 
vluchtte ik met een paar vrienden uit Damascus vanwege het oorlogsgeweld. 
Onze eerste stop was Istanbul. Daar maakte ik lange, zware dagen als 
bakkersknecht. Na drie maanden vertrok ik naar Griekenland. Ik vond eerst 
onderdak in een vervallen schoolgebouw in Athene. Daarna woonde ik in 
overvolle vluchtelingenkampen. Lees het hele verhaal op www.azcinbeeld.nl 

 

Herbruikbare 
materialen 
 

Huismeesters in Drachten 

gaan aan de slag met 

herbruikbare materialen om 

bewoners te activeren en de 

locatie mooier te maken.  
 

‘We maken artikelen van 

herbruikbare materialen zoals 

bijvoorbeeld schoenenrekjes voor 

bewoners. Dit maken we onder 

andere van wegwerp pallets en 

ander hout dat we via giften 

krijgen. Als we materialen 

bestellen wordt dat vaak geleverd 

op wegwerp-pallets. Als we ze 

niet meer nodig hebben dan 

worden de pallets weggegooid. 

Nu krijgen ze een nieuwe 

bestemming omdat we van het 

houtproducten maken. Het is dus 

duurzaam en de bewoners in de 

zelfwerkzaamheid zijn bezig met 

het maken van producten’ 

Huismeester Frank.  

 

 

http://www.azcinbeeld.nl/


 

AZC Drachten  
Het COA biedt asielzoekers onderdak. Tijdens het asielproces 
vangen we asielzoekers op in verschillende soorten 
opvanglocaties. Na afloop van de procedure bieden we 
statushouders opvang totdat ze een huis krijgen in een 
gemeente. Afgewezen asielzoekers mogen nog een korte 
periode in een azc wonen om hun vertrek voor te bereiden.  
 
In AZC Drachten zijn er drie soorten opvang, de reguliere 
opvang, de procesopvanglocatie en alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen. In totaal kunnen wij onderdak bieden aan 600 

bewoners.   

Begeleiding voor nu en later 

Onderdak voor asielzoekers is belangrijk, 

maar we doen veel meer. We begeleiden 

asielzoekers bij het vormgeven van hun 

toekomst in Nederland of het land van 

herkomst. In elk azc bieden we 

programma’s aan. En voeren COA-

medewerkers gesprekken met 

asielzoekers over het leven in en rond het 

AZC en over hun toekomst.  

 

“Zo versterken 
asielzoekers 

vaardigheden die 
ze nodig hebben 

om regie te houden 
over hun eigen 

leven” 
 

 

Lessen Nederlands als tweede taal 
In het programma ligt de nadruk op de 

beheersing van de Nederlandse taal op 

tenminste het laagste taalniveau: pre-A1. 

Het startniveau en de leercapaciteit 

verschillen per individu. Daarom nemen 

we eerst een toets taalleerbaarheid af. 

Het resultaat daarvan bepaalt in welke 

van de 3 niveaugroepen wij iemand 

indelen: analfabeten, laagopgeleiden, en 

midden- en hoogopgeleiden. Wanneer de 

lessen zijn afgerond, nemen we een 

gesprekvaardighedentoets af. 

Deelnemers krijgen 121 uur taalles van 

een gekwalificeerde NT2- docent. In de 

lessen maken we gebruik van boeken en 

e-learning.   

Activiteiten op het AZC 
 
Op het AZC zijn er verschillende 

recreatiemogelijkheden. Zo is er 

een recreatieruimte, een 

vrouwenkamer, een kapsalon, 

buiten-gym, pannakooi, 

volleybalveld en diverse 

speeltuinen. Verder worden er met 

regelmaat activiteiten en uitjes 

georganiseerd zoals een 

voetbaltoernooi, kinderactiviteiten 

en bioscoop bezoeken. Zo proberen 

wij als COA onze bewoners te laten 

ontspannen in moeilijke periodes.   

 

 

  

September 2021 



 

September 2021 

AMV Drachten 
 

Vele van onze jongeren 
hebben hun familieleden 
moeten achterlaten in 
het land van herkomst, 
een groot gemis. Dit 
gevoel heeft een 
Afghaanse jongere 
proberen te verwerken in 
een prachtig schilderij. 
Elke keer als hij dit 
schilderij ziet hangen 
denkt hij aan zijn familie 

in Afghanistan.  

In Drachten worden alleenstaande jongeren opgevangen in de 
leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar op een procesopvanglocatie 
AMV. Jongeren krijgen hier eerst de tijd om uit te rusten en zich 
voor te bereiden op de asielprocedure. VluchtelingenWerk en 
Stichting Nidos helpen bij de procedure. Op een 
procesopvanglocatie AMV ontvangen jongeren weekgeld en 
koken zij zelf hun maaltijd. Op deze locatie zijn 24 uur per dag 
medewerkers aanwezig om de jongeren te begeleiden. 

 
 
 



 

Maak kennis met 
de KWV Ringweg 
Jongeren die zonder volwassen begeleiding naar Nederland 
komen, worden opgevangen door het COA. Binnen het COA 
gebruiken wij de term Alleenstaande Minderjarige 
Vreemdelingen (AMV). Een aantal van deze jongeren komt te 
wonen in een kleinschalige woonvoorziening (KWV). De 
Ringweg is een thuis voor deze groep alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen. De AMV-medewerkers begeleiden 
hen 24/7 bij de ontwikkeling naar volwassenheid.  

 

Activiteiten op de 
Ringweg  
Op de Ringweg worden diverse 

activiteiten aangeboden. Zo wordt er 

gezamenlijk gekookt op zondag en 

wordt er op vrijdagavond een 

filmavond gehouden in de woonkamer. 

Jongeren kunnen zich ook uitleven in 

de fitnessruimte waar een pooltafel 

staat en diverse fitnessapparatuur. 

Buiten is een moestuin waar de 

jongeren kunnen tuinieren. De 

jongeren hebben de mogelijkheid om 

zelf activiteiten uit te voeren. Dit doen 

ze door bijvoorbeeld gezamenlijk te 

voetballen in de pannakooi. 
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Een thuis 

Wij bieden jongeren een plek die hen 

het gevoel geeft van veiligheid, waar 

ze de kans krijgen om zichzelf te zijn 

en zich te ontwikkelen. Wij proberen 

zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

culturele achtergrond van de 

jongeren en ze kennis te laten maken 

met andere culturen, waaronder de 

Nederlandse.  

 

“Als je kijkt naar 
wat er is, zie je de 

talenten. Als je 
kijkt naar wat er 
mist, zie je de 

gebreken.” 
 

 

AMV op KWV Ringweg 

Voor alle kinderen in Nederland geldt 

een leerplicht, dus ook voor AMV. De 

AMV gaat naar de Internationale 

Schakelklas (ISK). Buiten schooltijd 

doen jongeren mee met o.a. 

sportactiviteiten waaronder zwemles. 

Binnen de Ringweg kookt en wast de 

AMV zelf om de zelfredzaamheid te 

stimuleren. De begeleiding is altijd 

aanwezig om de AMV te 

ondersteunen. Binnen de Ringweg 

hebben we zelfwerkzaamheid, 

hiermee kunnen jongeren 

werkzaamheden verrichten op het 

terrein voor een extra financiële 

vergoeding.  

  



 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

September 2021 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VluchtelingenWerk Nederland

 
  



 

 
 
 
 
 
“Nu ik werk, zit ik weer stukken beter in mijn vel” 

De Somalische Halima (28) runde jarenlang een eethuisje. Haar vlucht naar Nederland zette haar 
wereld op de kop. En ze raakte haar zelfstandigheid kwijt. Door haar werk als schoonmaakster 
staat zij nu steeds meer op eigen benen. 
 
“Al die fietsers. Ik wist niet wat ik zag toen ik de eerste keer door Drachten wandelde. In Somalië fietsen vrouwen 
niet. Dat is ongehoord. Maar, ik besefte al gauw dat fietsen mij veel kon brengen. De supermarkt was drie kwartier 
lopen. Dat ging fietsend vast veel sneller. Ik kreeg een korte fietsles van een medebewoonster op het azc-terrein. 
Aarzelend fietste ik mijn eerste rondje. Ik viel een keer. Stond weer op. En daar ging ik. Fietsen gaf mij vrijheid. 
Ineens kon ik gaan en staan waar ik wilde. 

Tot anderhalf jaar geleden was ik de eigenaresse van een eethuisje in een Somalisch stadje. Ik serveerde 
traditionele gerechten, zoals loempia’s en rijst met granen. Mijn klantenkring bestond grotendeels uit veehandelaren 
die in hun pauze een hapje kwamen eten. 

Halsoverkop 
Aan mijn vertrouwde leven, kwam ineens een einde. De radicaal Islamitische Beweging Al Shabaab bedreigde mij 
met de dood. Ik moest vluchten. Zelfs afscheid nemen van mijn moeder, mijn dochter, twee zoontjes en pleegdochter 
was te gevaarlijk. Met alleen mijn handtas als bagage verliet ik halsoverkop mijn huis. Een smokkelaar regelde een 
vals paspoort waarmee ik naar Europa vloog. Op een donkere winteravond stapte ik in Friesland uit de trein. Ik rilde 
van de kou in mijn Somalische kleding. Ik had geen idee waar ik was beland. 

Douchen 
Nederland en Somalië verschillen als dag en nacht, stelde ik al snel na aankomst in azc Drachten vast. Alles ging 
hier zo veel makkelijker. Als ik wilde douchen, draaide ik de kraan open. In Somalië had ik thuis geen douche. Ik had 
sowieso geen kraan. Als ik daar mijn haren wilde wassen, sjouwde ik eerst liters water op mijn hoofd naar huis. Ook 
was ik stomverbaasd toen ik zag hoe boeren hier hun land omploegen met machines. Tak, tak, tak. En klaar. In 
Somalië gebeurt dat nog met de hand. En het eten dat was natuurlijk totaal anders. Al dat brood in het azc! 

Non-stop 
Stapje voor stapje bouwde ik aan mijn nieuwe leven hier. Ik begon met lessen Nederlands als tweede taal. En ik 
startte als vrijwilliger. Ik hielp een handje bij de activiteiten van een vrouwengroep. Maar door corona lag m’n leven 
ineens stil. Ik zat urenlang op mijn kamer en ik voelde de muren op me afkomen. In Somalië dopte ik mijn eigen 
boontjes. En ik was daar altijd non-stop in touw. Ik wilde weer werken! Nu ik een baan heb, zit ik gelukkig weer 
stukken beter in mijn vel. Twee keer per week maak ik met een team huisjes schoon op een vakantiepark. Vijf uur 
lang boenen en schrobben. Mijn baas haalt me altijd op bij het azc. In zijn snelle auto zoeven we dan in 30 minuten 
naar het vakantiepark. Lees het hele verhaal op www.azcinbeeld.nl 
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KWV Beetsterzwaag 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beetsterzwaag heeft een kleine 

woonvoorziening met 20 

opvangplekken voor alleenstaande 

minderjarige vreemdelingen.  

Sommigen zijn lid van een 

sportclub of nemen deel aan 

andere activiteiten in de buurt. 

In huis gelden regels.  

  

De jongeren mogen niet meer of 
minder dan kinderen in een 
gewone gezinssituatie. Hun mentor 
leert hen over de Nederlandse 
gewoonten en gebruiken en let 
erop dat zij goed voor zichzelf 
zorgen. De jongeren moeten zich 2 
keer per dag melden bij de COA-
medewerkers zodat we weten wie 
er 'thuis' is. 

 

Uitgave 25 september 2021 Redactie: COA Fotografie: Martine Hoving, Inge van Mill en Rick Keus. 

Wij bedanken alle medewerkers in deze uitgave voor hun bijdrage. 

‘Elke zondag koken en eten we gezamenlijk met onze 

jongeren. Op deze wijze maken jongeren en mentoren 

kennis met elkaars (eet)culturen en groeit de onderlinge 

waardering. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon erg 

gezellig om met alle jongens en meisjes aan tafel te zitten’ 

Geert medewerker AMV- opvang Beetsterzwaag 

 

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 

 

http://www.twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland
http://www.linkedin.com/company/coanl
http://www.instagram.com/coa_nederland

