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Welkom op ons azc! 
U bent van ons gewend dat we in september, 

tijdens de jaarlijkse burendag, een open huis 

organiseren, waar u een kopje koffie kunt komen 

drinken en kennis kunt maken met ons azc, de 

bewoners en de medewerkers. Helaas door de 

Coronacrisis, zal het dit jaar niet mogelijk zijn, maar 

we hopen u door deze krant en het filmpje 

(www.azcinbeeld.nl) toch een inkijkje te kunnen 

geven. 

 

Azc Dronten is al 27 jaar een vast onderdeel in de 

gemeente Dronten, maar zeker ook in Kampen. 

We zijn dan ook dankbaar dat we hier al zo’n 

lange tijd asielzoekers mogen opvangen. Dat dit 

niet altijd makkelijk is voor de omgeving, daar zijn 

we ons van bewust en we hopen het voor 

iedereen veilig, prettig en leefbaar te houden.  

Het grootste deel van onze bewoners zijn mensen zoals u en ik, mensen die elke dag proberen hun kinderen op te voeden, hun 

huishouden te runnen en ondertussen zoveel mogelijk te leren van het leven in Nederland. Daarnaast helpen ze mee op en om het 

azc, met o.a. het tuinonderhoud, de schoonmaak van de diensten gebouwen, ondersteunen ze  bij activiteiten en ontplooien ze eigen 

initiatieven, zoals het aanleggen van een parkje, moestuin en het maken van allerlei houten meubels die hier op het terrein zorgen 

voor een gezellige parkachtige sfeer. Ook buiten het azc zijn onze bewoners actief met vrijwilligerswerk en treedt onze azc band 

regelmatig op. 

 

We zijn erg trots op de veerkracht en weerbaarheid die onze bewoners laten zien. Ondanks de onzekerheid over het thuisfront, het 

gemis van familie, de lange wachttijden in de procedure, het samenleven met vreemden in een relatief kleine woning, gaan ze verder 

met het leven en proberen er elke dag het beste van te maken. Ook tijdens de coronatijd, die ook voor de bewoners lastig is. 

Natuurlijk gebeuren er ook minder leuke dingen, zoals vernielingen en agressie onderling, winkeldiefstallen etc. Wij proberen hier zo 

goed mogelijk op te reageren en werken nauw samen met de politie. 

Op het Azc dronten wonen rond de 1000 mensen uit meer dan 50 verschillende landen. De meeste mensen komen uit Syrië, Eritrea, 

Irak, Iran en Afghanistan. Vrouwen, mannen, kinderen en alleenstaande jongeren.  

We hopen u volgend jaar weer te kunnen ontvangen op het Open huis en hopen dat u met plezier onze film zult bekijken en onze 

krant zult lezen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Elsa van der Hoek 

Locatiemanager azc Dronten  
 
 

Azc in beeld 
 
Ieder jaar organiseren het COA, IND, DT&V en 
VluchtelingenWerk Nederland een Open azc dag 
tijdens natiomale Burendag. Asielzoekerscentra 
openen dan hun deuren. Vanwegen de coronavirus 
kan dat dit jaar helaas niet. Dat vinden wij heel 
jammer! Graag hadden we ook nu weer mooie 
ontmoetingen gerealiseerd tussen bewoners en de 
buurt. Wilt u zien hoe het leven op een azc eruit 
ziet? Lees dan de azc krant of kijk vanaf 26 
september de film Azc in beeld op 
www.azcinbeeld.nl 

http://www.azcinbeeld.nl/
http://www.azcinbeeld.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.destentor.nl/dronten/locatiedirecteur-azc-dronten-de-meeste-asielzoekers-rekenen-keurig-af-bij-de-aldi~a5e186bb/&psig=AOvVaw2ooW9D4BJUPuFYkrR2-frp&ust=1600450339878000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj73qLc8OsCFQAAAAAdAAAAABAK
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Als  Manager Bijzondere Opvang leg ik u graag in het korte uit wat amv is en welke jongeren hier op het azc Dronten wonen. 

 

Amv staat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dit zijn asielzoekers jonger dan 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland 

niet worden begeleid door een ouder of meerderjarige bloed- of aanverwant. Ze komen alleen, of samen met andere kinderen en/of 

“vreemde” volwassenen, naar Nederland en vragen hier asiel aan. 

 

Op het azc in Dronten vangen wij jongeren van de POA(Proces Opvang Amv)op. Deze jongeren moeten nog hun procedure in.  

Daarnaast vangen we op azc Dronten jongeren op die na de Algemene Asielprocedure (AA) nog geen vergunning hebben 

gekregen. 

Deze jongeren zitten in de Verlengde Asielprocedure (VA) of hebben een negatieve beschikking en zullen op den duur terug moeten 

keren naar land van herkomst. 

  

COA splits de opvang van de jongeren zonder status op in 2 leeftijdsgroepen. De eerste leeftijdsgroep is van 15 tot 17,5 jaar. Zij worden 

opgevangen op een kwv (kleinschalige woonvoorziening). De tweede groep is van 17,5 tot 18 jaar. Deze groep met jongeren wordt 

opgevangen op een azc Regio 1. 

Hoeveel amv bewoners zijn er op het azc in Dronten 

& 

wat bieden wij hen aan. 

 

Op dit moment wonen hier ongeveer 50 jongeren. We kunnen hier op het azc in 

Dronten 70 jongeren huisvesten. 

Op de kwv in Kampen wonen op dit moment ongeveer 20 jongeren en hebben 

ze plek voor 20 jongeren. 

 

We bieden hier de volgende activiteiten aan. 

 

 Van maandag tot en met vrijdag school . 

 Ontmoetingsruimte Bungalow C 

 In de schoolvakanties word er extra sport en spel aangeboden. 

 In gebouw 3 is er de mogelijkheid tot poolen en tafeltennis. 

 1x per week zwemmen met school 

 Hiernaast begeleiden wij de jongeren naar volwassenheid en de daarbij 

horende verantwoordlijkheden. Ook stellen we samen met de jongeren een                   

plan voor de toekomst op. Deze kan in Nederland zijn of in land van herkomst. 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://dedrontenaar.nl/algemeen/azc-dronten-doet-bij-nader-inzien-toch-niet-mee-aan-landelijke-open-dag&psig=AOvVaw3gZu1OOexV1GXHMGrm5sh2&ust=1600436226137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNie29in8OsCFQAAAAAdAAAAABAe
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Wie werken er op het azc in Dronten 
 

 

 

Het azc is met bijna 1000 mensen een klein dorp. Er gebeurt veel en daar 

anticipeer je op als woonbegeleider. Het ene moment informeer je een nieuwe 

bewoner over het azc, vlak erna ben je aanwezig bij een overleg om vervolgens 

opgeroepen te worden voor iemand die onwel is geworden en er wordt je 

gevraagd om de eerste hulp te verlenen.  

De afwisseling maakt het werk leuk en uitdagend. Natuurlijk is er weleens 

onenigheid. Hier zijn we op getraind en daardoor kunnen we er goed mee 

omgaan. En ja de verhalen die wij horen zijn soms heftig en schrijnend.  

Maar hoe fijn is het dan dat je een luisterend oor kan bieden? Soms is dat al 

voldoende.  

Ons takenpakket is divers en snel schakelen is dan soms ook gewenst.  

Wat ik zo leuk vind aan mijn werk?  

Iedere dag is anders!  Het begeleiden van mensen in een moeilijke situatie en 

hen bewust maken dat zij zelf regie kunnen houden over hun eigen leven geeft 

voldoening.  

Femke  

Woonbegeleider  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mijn naam is Mariëlle en ik werk op de amv, rgo1 in 

Dronten.  

Huh? Wat is AMV en wat voor werk doe je? Dat waren ook mijn eerste  

gedachtes toen ik 6 jaar geleden het azc betrad. Waar ik snel achter kwam  was 

dat amv staat voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De afkorting rgo1 

(regio opvang 1) mocht ik twee jaar later pas dragen. Op de rgo1 vangen wij 

AMV jongeren op van (ongeveer) 17,5 tot 18 jaar die een negatieve beslissing, 

Dublin status hebben of nog in de verlengde asielprocedure zitten. De 

gesprekken die wij voeren met de jongeren zijn veelal gericht op de toekomst, 

wat die dan ook moge zijn.  

Dit werk had ik nooit kunnen doen als ik niet de steun van mijn collega’s zou 

hebben waarmee ik kan sparren, mijn hart kan luchten of juist heel veel plezier 

kan maken.  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nos.nl/l/2084515&psig=AOvVaw2ooW9D4BJUPuFYkrR2-frp&ust=1600450339878000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj73qLc8OsCFQAAAAAdAAAAABAE


 

  September 2021 

  
De casemanager is verantwoordelijk voor fase gebonden methodische begeleiding van 

de individuele asielzoeker vanaf aankomst tot vertrek uit de opvanglocatie, vanuit het 

oog op het algemeen functioneren en de toekomst. De casemanager kent het 

individuele verhaal, zorgt voor afstemming binnen het COA en de keten t.a.v. strategie 

en benaderingswijze van de persoon bij verblijf in en vertrek uit de opvang en bewaakt 

de rechtmatigheid van de opvang.  

 

De casemanager voert individuele agogische gesprekken met asielzoekers over hun 

huidige situatie en toekomst. Sluit daarbij aan bij de behoefte van de asielzoeker. 

Vertrekpunt is de leefwereld (familie context, cultuur en identiteit, mogelijke trauma's) en 

het totaalbeeld in de situatie van dat moment en procedureel t.a.v. welzijn, opvang en 

asielprocedure. De coachende oplossingsgerichte werkwijze is gericht op weer op eigen 

kracht komen en meer regie krijgen over je eigen leven binnen de realiteit en context 

van de opvang en de asielprocedure.  

 
 
 
 

 

Mijn naam is Sjoukje Egberts en ik werk als programmabegeleider bij het COA in Dronten. 

Allereerst wil ik graag zeggen dat ik het werken met en voor deze doelgroep een 

ontzettend mooie uitdaging vind; het is dankbaar werk en het geeft mij elke dag weer 

veel energie. 

Mijn week ziet er elke week weer anders uit, maar om een beetje een beeld te krijgen van 

ons werk, zal ik het proberen te weer te geven. We staan onze bewoners elke ochtend te 

woord bij de informatiebalie. Bewoners komen dan met vragen over alles wat hen bezig 

houdt op het azc. Verder vertellen we aan nieuwe bewoners over hun rechten en plichten 

die ze hebben bij ’t COA. Daarnaast geven we hen informatie over het wonen en leven 

op een COA locatie. Een van de trainingen die we geven aan bewoners met een status is  

Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Hierin bereiden we bewoners goed voor op 

wonen, werken en inburgeren in Nederland. Deze training duurt dan ook minimaal 7 

dagdelen. Er zijn nog meer trainingen, zoals de Toekomsttraining voor bewoners die 

terugkeren naar hun eigen land. We geven hen handvatten mee voor een nieuwe 

toekomst in het land van herkomst. Verder verzorgen we de training Rots en Water, waar 

sociale en communicatieve vaardigheden worden vergroot en een 

Weerbaarheidstraining, met als doel bewoners sterker en zelfstandig te laten functioneren 

in de maatschappij, waarbij ze zich veilig leren voelen.  

De week is op deze manier snel gevuld, waarin we op vele gebieden wat kunnen 

betekenen voor onze doelgroep. Zoals ik 

al zei: een mooie uitdaging voor een 

prachtige doelgroep! 

 
 

 

 

 
De huismeesters dragen zorg voor het 

terrein en de goederen van het COA op 

het Azc. Ze verhelpen storingen, repareren 

of vervangen defecte zaken. Soms doen 

ze dat zelf en soms wordt er door hen een bedrijf van buiten het COA ingeschakeld.  

Ze ondersteunen de woonbegeleiders bij de in- en uitstroom van bewoners door onder 

andere het beheer over de sleutels en het beddengoed. Ook verschaffen ze aan 

bewoners de standaard schoonmaakartikelen.  

Zij zorgen ook voor de benodigde kantoorartikelen die COA-medewerkers nodig hebben 

voor hun werk op het azc. 

Een belangrijke taak van de huismeesters is het zorgen voor een veilige woonomgeving 

voor de bewoners en een veilige werkomgeving voor de COA-medewerkers.  
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Verschillende aandachtsgebieden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het azc zijn er de functies als woonbegeleider, amv 

medewerker, casemanager, programmabegeleider en 

huismeester. Hier heeft u net over kunnen lezen. Een aantal van 

de collega's hebben naast deze functie ook nog een 

aandachtsgebied. Zij worden aandachtsfunctionaris genoemd. 

Een aantal van deze aandachtsgebieden zijn: 

* LHBTIQ+ 

* Mensen handel mensen smokkel 

* Radicalisering 

* Huiselijk geweld 

* Zwangere begeleiding 

* Onderwijs 

* Veiligheid 

* NT2-Docent 

Twee collega's hebben hieronder een stukje geschreven over 

hun aandachtsgebied. 

 

Als aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk-  en eergerelateerd geweld, kom je in 

actie op momenten als er wat aan de hand is, achter de voordeur gebeuren zaken wat 

anderen niet weten. Soms komt iemand een gesprek aanvragen en durft dan een kleine 

situatie aan te kaarten, of meldt zich in de nacht bij de receptie. Ook komen er meldingen 

van medebewoner. Ik check met collega's of er acuut gevaar is, of er kinderen bij betrokken 

zijn en welke familieleden (uit het land van herkomst) betrokken zijn. We volgen de checklist, 

Meldcode Huiselijk geweld. 

Slachtoffers hebben schaamte om hulp te vragen, zijn vanuit hun eigen cultuur niet bewust 

van de schade die het psychisch en/of lichamelijk kan aanrichten of werd het in land van 

Herkomst gedoogd. Veel daders weten niet dat mishandeling in welke vorm dan ook 

strafbaar is in Nederland. 

Samen proberen we een oplossing te zoeken, iedere situatie heeft een ander verloop en het 

is dus adequaat handelen en samenwerken met JGZ, Jeugdgids Gemeente Dronten en 

Veilig Thuis. Als de eerste dag van organiseren, registreren en overdragen voorbij is, is het 

intensief contact houden met alle betrokkenen, hulp bieden waar nodig, afstemmen en 

blijven evalueren en bijstellen. 

We horen vreselijke verhalen, maar met alle betrokkenen de hulp op poten zetten en de rust 

en veiligheid laten wederkeren geeft veel voldoening. 

Het is voor mij een waardevolle taak naast woonbegeleider zijn. 

Als woonbegeleider zeg ik altijd tegen bewoners, 

"Ik kan jou leven niet veranderen, wel kan ik jou een periode bijstaan." en dat doe ik met veel 

plezier. 

Geen dag is hetzelfde, gelukkig maar! 

Marloes 

 

Mijn aandachtsgebied als woonbegeleider is het begeleiden van zwangere bewoonsters. Ik informeer hen over hoe het 

geregeld is in Nederland, over de verloskundige, de kraamzorg, hoe en waar je aangifte moet doen van de geboorte, wat je 

minimaal nodig hebt aan spullen en ik heb contact met de verloskundige of kraamzorg als dat nodig is. Wat voor ons zo 

vanzelfsprekend is, is voor veel van onze bewoners niet het geval. Want wie doet er aangifte van de geboorte als je alleen 

bent in Nederland? Wat als je ongewenst zwanger bent? 

Durf je dat te delen en hoe dan verder? Het kan zijn dat iemand getraumatiseerd is of veel zorgen heeft om de procedure 

waarin zij zit. Ook letten wij erop of er andere signalen zijn die de aandacht vragen. 

Kortom als aandachtsfunctionaris hoor en zie je veel. Ieder verhaal is anders en vraagt om een andere manier van begeleiding 

Femke 
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Wie zijn er ook te vinden op het azc 
 

 

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De meeste bewoners van azc Dronten zijn niet zo blij als ze een uitnodiging van ons 
krijgen. De DT&V is er namelijk voor de mensen die niet in Nederland mogen blijven. 
Vanaf het moment dat een asielzoeker te horen heeft gekregen dat hij of zij geen 
verblijfsvergunning krijgt, komen wij in beeld. De DT&V valt onder het ministerie van 

Justitie en Veiligheid en zijn opgericht omdat terugkeer niet altijd zo makkelijk is als het 
lijkt. Door in een vroeg stadium met de afgewezen asielzoeker in gesprek te gaan, 

proberen wij hem in te laten zien dat zijn toekomst ergens anders  ligt. Het is nu 
eenmaal zo dat niet iedereen die asiel aanvraagt ook echt bescherming nodig heeft. 

Terugkeer is dan een betere optie dan in de illegaliteit in Nederland. In gesprekken 
met de afgewezen asielzoeker onderzoeken we wat hindernissen zijn bij terugkeer en 

kijken samen hoe deze weg te nemen zijn. Samen proberen wij de beste weg te 
vinden. Onze organisatie heeft contacten met ambassades voor het verkrijgen van 

reisdocumenten en verwijst naar organisaties als IOM voor mensen die terug willen en 
daar ondersteuning bij kunnen gebruiken. 

Tegelijkertijd is er een andere kant aan ons werk: die van de gedwongen terugkeer. 
Weigert iemand om mee te werken aan terugkeer naar het land van herkomst, dan 

kan de DT&V deze persoon gedwongen terug laten gaan. Aan gedwongen terugkeer 
zitten heel wat voorwaarden en dit middel wordt zeker niet zomaar ingezet. De 

asielaanvraag is dan afgewezen door de IND en de rechter heeft het besluit getoetst.

Het werk van IND

Vreemdelingen die niet veilig zijn in eigen land. Hooggekwalificerde kennis 
werkers 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 
verblijsaanvragen 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 en voor de menselijke maat. Onze medewerkers 
werken vanuit een besef dat onze beslissingen een gote impact hebben op het 

persoonlijke leven van mensen. 

Met ons werk leveren wij een bijdrage aan een veilige samenleving en aan een 
economisch welvarend Nederland. 

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.

We ondersteunen vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in 
Nederland. Met een fijnmazig netwerk van locaties, medewerkers en 12.500 vrijwilligers 

in het hele land is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die 
vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. VluchtelingenWerk is actief in alle 

asielzoekerscentra en in 77% van de gemeenten. We geven voorlichting over de 
asielprocedure en begeleiden vluchtelingen in de gemeenten zodat zij zich 
zelfstandig kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. Ook voeren we 

projecten uit die zich richten op werk, financiële zelfredzaamheid, vluchtelingkinderen, 
draagvlak en terugkeer en geven we inburgeringscursussen.
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Beveilging 

Wij als beveiliging  werken vanuit een centrale receptie. Hiervan uit worden veel 

zaken aangestuurd en geregeld. Denk hierbij aan het uitgeven van portofoons en 

sleutels aan medewerkers enbewoners. Alle telefoontjes komen binnen via de 

receptie en worden, indien nodig doorverbonden met de juiste afdeling of 

medewerker. Ook registreren wij het bezoek. Dit kan zowel voor bewoners zijn als 

voor bezoek aan medewerkers. Registatie is belangrijk i.v.m de 

bedrijfshulpverlening. In geval van een calamiteit moet je weten hoeveel mensen 

je in je panden hebt zitten. 

Alle post die binnenkomt wordt door ons gesorteerd op bewoners en het COA, 

medische dienst of Vluchtelingenwerk, of school. Bij de receptie kunnen 

bewoners, na het tonen van hun legitimatiebewijs, hun post ophalen. 

Wij sluiten na werktijd alle panden af en controleren of alles is afgesloten. 

In geval van een incident gaan wij repressief en/of actief handelen. 

In geval van storingen proberen wij deze, wanneer er COA personeel aanwezig is, 

te verhelpen. 

Wanneer wij mensen op het terrein tegenkomen kunnen wij hen vragen zich te 

legitimeren. Wij controleren dan of de bewuste persoon hier woont of op bezoek 

is.Verder worden er preventief ronden gelopen over het terrein. 

Het azc zien we als een dorp en zijn wij de beveiligers.  

Huisartsenpraktijk op het Asielzoekerscentrum Dronten

Al ruim 25 jaar wordt huisartsenzorg op asielzoekerscentra aan bewoners 
door heel Nederland verzorgd door verschillende organisaties.  Sinds 2018 

ligt deze taak bij Gezondheidszorg Asielzoekers huisartsenzorg. De 
huisartsenpraktijk van GezondheidsZorg Asielzoekers is gevestigd op het 

azc.

Net als een gewone huisartsenpraktijk is er een balie, zijn er 
behandelkamers en spreekkamers.

De dokter is anders dan in de reguliere huisartsenpraktijk niet altijd fysiek 
aanwezig en heeft een reguliere praktijk in Dronten. De 

doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners 
werken onder supervisie van de huisarts en nemen een belangrijke positie 

in in het vormgeven van de zorg.

Als een bewoner na een consult van de praktijkverpleegkundige, nog 
gezien moet worden door de huisarts plant zij hem in voor het spreekuur 
van de huisarts.  De huisarts is altijd telefonisch voor overleg bereikbaar.

De wijkagent

Eén van de mensen die regelmatig aanwezig is op het azc is de wijkagent. De wijkagent 
die het aanspreekpunt is voor de bewoners van het azc is de wijkagent die ook werkzaam is 
in gemeente Dronten. Net als bij u in de wijk is de wijkagent aanspreekpunt als het gaat om 
de aanpak van sociale problemen, maar ook om zaken als overlast en kleine criminaliteit. 
Dit doet hij in samenwerking met het personeel dat werkt op het azc. Door problemen te 
bespreken, wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en 

door wie. 

Daarnaast is er ook vanuit de gemeente Kampen een wijkagent aangewezen. Dit omdat 
de bewoners van het azc Dronten veelal naar Kampen gaan om onder meer 

boodschappen te doen. Dit omdat Kampen dichter bij het azc ligt dan Dronten . Hierdoor 
wordt er met stevige pieken overlast ervaren in Kampen. De wijkagent van Kampen is het 
vaste aanspreekpunt voor de politie in kampen. Hij spreekt regelmatig met de bewoners 

om de overlast zoveel mogelijk in te perken en beheersbaar te maken.

Beide wijkagenten zijn bijna elke donderdag aanwezig als de bewoners zich moeten 
melden. Op dat moment kunnen de bewoners vragen stellen aan de wijkagenten maar dit 

is ook een moment dat zij bewoners kunnen spreken die bij hun op de radar zijn 
verschenen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.destentor.nl/dronten/steeds-meer-kinderen-verdwijnen-uit-azc-dronten~a44da1d6/&psig=AOvVaw0O4ls2xOqCQVTR0ekippGl&ust=1600456272487000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDNl7Dy8OsCFQAAAAAdAAAAABAM
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Nederlands leren op het azc 

 

Peuterspeelzaal de Ballon

De Ballon is onderdeel van Kinderopvang Dronten. 
Op azc Dronten vangt de Ballon vluchteling 
kinderen tussen de twee en vier jaar op. De 
kinderen op de Ballon krijgen een VVE (Voor- en 
Vroegschoolse Educatie) -programma 
aangeboden. De Ballon is vier ochtenden per 
week open, van maandag t/m donderdag.

Basis school  De Vlieger

De Vlieger is de basisschool voor Nieuwkomers in de gemeente Dronten 
en biedt eerste opvang aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 
jaar. De kinderen komen vanaf het azc Dronten, vanuit Dronten en de 
dorpskernen Swifterbant en Biddinghuizen en zijn afkomstig uit heel de 
wereld. De school is ook een plek waar verschillende nationaliteiten 
elkaar ontmoeten, iedereen welkom is en waar we diversiteit als een 
meerwaarde zien voor de ontwikkeling van het kind tot medeburger. In 
de school leren wij leerlingen om goed samen te leven en samen te 
werken met anderen, door respect te hebben voor de diverse culturele 
achtergronden en open te staan voor diversiteit van de leerlingen. We 
bieden een veilige ontwikkelplek met een passende begeleiding vanuit 
de leerkracht en het team en een onderwijsaanbod dat afgestemd is op 
de behoeften van het kind. De kinderen worden op leeftijd en 
taalniveau ingedeeld. Voor de andere vakken werken we 
groepsoverstijgend. De leerlingen doorlopen een eigen leerroute. 
Afhankelijk van de leeftijd, achtergrond en kindkenmerken, is er 1 á 1,5 
jaar nodig om een goede aansluiting op het regulier onderwijs te 
realiseren. Om dit te bereiken ligt de focus op de verwerving van de 
Nederlandse taal, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het mede 
opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. 
Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, 
creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. We werken 
voornamelijk vanuit een thematische opzet. Zo realiseren we samen een 
optimale ontwikkeling, plezier en vertrouwen in het leren bij ieder kind.  
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Het VO op het azc; De Internationale Schakel Klas (ISK).

In schooljaar 1994-1995 ontstond op het terrein van het asielzoekerscentrum 
(AZC) in Dronten onze school voor onderwijs aan anderstaligen tussen 13 en 
18 jaar oud. De school startte onder de naam “de Vlieger”, naar de 
basisschool waar het schoolgebouw mee gedeeld wordt, en was 
aanvankelijk vooral bedoeld voor jongeren die woonachtig zijn op het azc. 
Deze school is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige ISK met 
de naam Almere College ISK, locatie azc. De school richt zich met name op 
NT2-onderwijs voor nieuwkomers. In de ISK-klassen zitten leerlingen die 
allemaal afkomstig zijn uit het buitenland en korter dan twee jaar in 
Nederland wonen.

In juli 2014 was de instroom van nieuwe leerlingen onverwachts zo hoog, dat 
de school met maar liefst 6 klassen uitbreidde. Dit heeft geleid tot de 
toevoeging van Almere College ISK, locatie Veenmos in Kampen; dit is de 
dependance van de hoofdlocatie op het azc. 

Op beide locaties proberen we de leerlingen veiligheid en rust te bieden en 
brengen we hen verschillende vaardigheden en kennis bij;

De leerlingen die in Nederland mogen blijven omdat zij zo succesvol kunnen 
instromen in het reguliere voortgezet onderwijs. De leerlingen die na enige tijd 
Nederland moeten verlaten zodat ze dit kunnen gebruiken bij terugkeer in 
hun eigen land. 

We proberen maatwerk te leveren voor elke leerling. Dat doen we door te 
blijven werken aan goede lessen en gebruik te maken van eigentijdse 
toetsen en methodes en van de nieuwe mogelijkheden die ict ons biedt . Het 
lesaanbod wordt afgestemd op het niveau van de leerling. Voor elke leerling 
is een individuele leerlijn gemaakt met eigen leerdoelen en uitstroomprofiel. 
Iedere leerling volgt een besproken route in zijn/haar eigen tempo. Een groep 
telt 15 leerlingen waarbij het Nederlands taalniveau bepalend is. De klassen 
zijn verder zeer heterogeen wat de leeftijd, cultuur en leerbaarheid van de 
leerlingen betreft.

NT2

Binnen het COA werk ik als NT2-docent. Samen met mijn collega’s geef ik les aan 
volwassen statushouders die in het azc wonen. Zodra mensen een postieve 
beslissing van de IND ontvangen, begint op het azc de voor-inburgering. Het 
leren van de taal maakt daar een groot onderdeel vanuit. We geven les aan 
mensen die de het Latijnse schrift beheersen, maar ook aan mensen die dat 
amper of niet beheersen. 

Vanwege de huidige maatregelen tegen het coronavirus hebben ook wij onze 
manier van lesgeven moeten aanpassen. Op dit moment geven we drie keer 
per week les aan kleinere groepen van in totaal 65 cursisten. 

Het blijft fascinerend om het proces van taalontwikkling van zo dichtbij mee te 
maken. Het contact met de mensen en de afwisseling tussen de groepen maakt 
mijn werk geweldig leuk. 

Britt,  NT2-docent
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Vrouwenbungalow azc Dronten. 

 

Sinds enkele jaren is er de gelegenheid voor de 

vrouwen op het azc om 2 x in de week naar de 

vrouwenbungalow te komen. 

Maandagmiddag en Donderdagmiddag van 

13.30 tot 15.30. 

In de bungalow is het altijd heel gezellig, er zijn 

verschillende activiteiten b.v. handwerken of 

naaien, er staan verschillende naaimachines, 

schilderen is ook mogelijk.  

We hebben al verschillende dekens gebreid, 

deze zijn bestemd voor de vluchtelingen in het 

buitenland. Het project heet dan ook : door de 

vluchteling voor de vluchteling. 

Contact met elkaar is heel belangrijk, 

verschillende culturen en talen bij elkaar is zo 

verrijkend. 

Koffie en thee drinken met elkaar en proberen 

het gesprek aan te gaan met elkaar,  wat gelijk 

goed is om Nederlands te leren. 

Luisteren naar elkaar en begrip hebben voor 

hun vaak zo moeilijke situatie, dan proberen we 

bemoedigende woorden te spreken. 

Hopelijk kunnen deze activiteiten weer spoedig 

opgepakt worden, i.v.m. het corona virus was 

dit even gestopt. Wel hebben we nog 

mondkapjes kunnen naaien samen met 

verschillende vrouwen van het AZC. 

 

 

Hartelijke groet, 

Cobie en Christina. 

Ria en Ria. 

Vrijwilligers aan het werk op het azc 
 

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het aanbod van activiteiten op het azc. Denk bijvoorbeeld aan handwerken en 

schilderen met vrouwen, of het verkopen van tweedehands kleding. Verder is er een fietsenwerkplaats waar vrijwilligers 

samen met bewoners actief zijn. Daarnaast zijn er activiteiten op het gebied van taal. Zo geven vrijwilligers taallessen 

aan mensen die nog in afwachting zijn van de asielprocedure. Ook is er wekelijks een taalcafé waarin bewoners en 

vrijwilligers elkaar ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie of thee samen Nederlands praten.  

 

De meeste activiteiten vinden wekelijks op een vast moment plaats. De dagen en tijden van de taallessen worden in 

onderling overleg afgesproken. Als vrijwilliger kun je rekenen op bijzondere ontmoetingen met de bewoners, leuke 

contacten met de andere vrijwilligers en een vast contactpersoon van het COA. 

 

Heb je interesse om vrijwilliger te worden op het azc? Of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op via 

dronten@coa.nl.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Taallessen voor bewoners van azc Dronten 
 

Bewoners met een verblijfsvergunning krijgen les 

van betaalde leerkrachten. 

Mensen die geen verblijfsvergunning hebben 

vragen ook vaak om taallessen. Deze lessen 

worden gegeven door vrijwilligers. Dit zijn soms 

oud-leerkrachten. Dit is echter niet noodzakelijk 

om bij het azc als docent actief te zijn. 

Er melden zich zowel hoog- als laagopgeleide 

bewoners aan. En ook analfabeten zijn welkom. 

Hoewel cursisten soms ook om grammatica 

vragen, ligt de nadruk op spreken en luisteren. 

We streven er naar dat de deelnemers het 

Nederlands enigszins kunnen verstaan en dat ze 

zich een beetje verstaanbaar kunnen maken. 

We oefenen zaken zoals je voorstellen, je naam 

kunnen spellen, je geboortedatum kunnen 

zeggen, tellen, klok kijken enz. Ook werken we 

met thema’s zoals boodschappen doen, reizen, 

ziek zijn, eten koken. Er ligt veel materiaal in de 

leslokalen maar we passen het wel aan de 

groep aan. Er is ook een computerlokaal waar 

onze cursisten gebruik van kunnen maken. Er zijn 

diverse websites om mee te oefenen. 

Het is voor de lesgevers ook heel interessant en 

leerzaam. In een groepje zitten mensen die 

afkomstig zijn uit verschillende landen en 

culturen. We hebben vaak veel plezier met 

elkaar. 

Op dit moment is de vraag veel groter dan het 

aanbod en komen bewoners op een wachtlijst. 

We kunnen dus nieuwe vrijwilligers goed 

gebruiken. Er is een goede ondersteuning van 

de COA-medewerkers en vrijwilligers zonder 

onderwijservaring kunnen begeleiding van 

ervaren leerkrachten krijgen. En verder is het 

belangrijk om te weten dat de lokalen corona-

proof zijn gemaakt. 

 

Olga Terlouw, Leon Rasing, Hein Blankers 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.oba.nl/nieuws/nederlands-oefenen-met-nt2-school.html&psig=AOvVaw1deXgIGRmgbTpGh7ks2dQa&ust=1600763063475000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDh1qPp-esCFQAAAAAdAAAAABAE
mailto:dronten@coa.nl
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  Bewoners in beeld 
   

 

Zelfwerkzaamheid 

 
Op azc Dronten zijn er wekelijks tussen de 160 en 180 bewoners actief 

op het gebied van Zelfwerkzaamheid (ZWH). Een grote groep 

bewoners is erg actief en wil het liefst elke dag werken. Dit proberen 

we vanuit het Activerings team zoveel mogelijk te stimuleren dan wel 

in stand te houden. Met een bewonersaantal van bijna 1000 

bewoners is dit een uitdaging aangezien het aanbod van 

werkzaamheden een keer gevuld is. Er wordt hierin vanuit Activering, 

samen met de bewoner, naar creatieve oplossingen gezocht. 

Wanneer de wachtlijst voor bijvoorbeeld Beheer Open Leer Centrum, 

Beheer Bar/recreatieruimte, Beheer Fitness zeer lang wordt dan gaan 

we samen kijken welke kwaliteiten en interesses of vaardigheden de 

bewoner heeft waardoor hij of zij zich toch kan inzetten voor het 

centrum en als dagbesteding voor zichzelf. Een aantal bewoners 

hebben aangegeven trainingen te willen geven aan landgenoten. 

Het gaat dan om muziekles, sportles of Engelse les. Op deze manier 

blijven bewoners actiever meedoen en meedenken, hebben meer 

sociale contacten en meer regelmaat in hun week. 

 
 
 
 
 

Hallo ik ben Mostafa en woon op azc Dronten. In werk in de 

tuin op het azc. Wij hebben een bloementuin en een 

groentetuin. Ik kom uit Noord Iran, dit klimaat lijkt op het 

klimaat in Nederland. In Iran was ik als klein kind al aan het 

werk in de tuin, ik ben blij dat ik dit op het azc ook weer kan 

oppakken. Het is mijn favoriete bezigheid! De groentetuin is de 

laatste aanwinst op het azc, we hebben kruiden, sla en 

groenten. Ik werk nu ongeveer vier maanden in de tuinen 

samen met vier andere bewoners. 
 
 

 
 
 
 

Hallo ik ben Hamid en woon op azc Dronten. Ik werk in de 

houwerkplaats. Dit doe ik al ongeveer twee jaar. Ik maak tafels, 

boekenkasten voor de bibliotheek, stoelen en soms kleine 

dingen zoals houten bekers. Ik werk samen met een aantal 

anderen. Ook Sameneh werkt bij ons in het gebouw: Hoi ik ben 

Sameneh en bij pottenbakster. Ik doe dit al 19 jaar en gaf ook 

les in het land waar ik vandaan kom. Het is vooral een hobby. 

Ik ben nog maar kort op azc Dronten, maar ben blij dat ik mijn 

hobby hier weer kan oppakken. 
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Vrijwilligerswerk buiten het azc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let me introduce myself! 

 

My name is Niloo Misa and I'm an 

Iranian refugee currently living in The 

Azc. 

  

I lived in Azc Dronten for almost a year 

and had the chance of working with 

Groene Almere for months. I'd like to 

share my experience with all of you 

readers. 

 

Living in the Azc could be challenging 

for many refugees but doing some 

activities could give their lives purpose 

and change its course for the better, 

volunteer work in nature just did that for 

me. 

 

Apart from all the things I learned to do, 

I got to meet an amazing human, 

named Hans, who taught me a lot 

about both preserving nature and 

Dutch heritage. Hans is working with 

Groene Almere for years and working 

alongside him was an experience of a 

lifetime.  

 

The positive environment created by 

the workers there and the beauty of 

nature just made this job even more 

rewarding. 

 

I'm glad that I took COA’s employees' 

advice and joined this program 

because it was something that I looked 

forward to doing each week and an 

opportunity that I'm willing to take all 

over again. 

 

 

 

Ik werk bij It’s 

Kringloop in 

Dronten.  

Ik werk hier 5 dagen 

in de week, meestal 

in de ochtend. Maar 

als er veel te doen 

is, dan blijf ik nog 

wel eens wat 

langer.  

Ik ben begonnen in 

februari 2020. 

Sindsdien heb ik al 

vele verschillende 

taken gehad. Ik ben 

ook blijven helpen 

tijdens de corona 

periode, toen was 

de winkel 2 

maanden gesloten. 

Ik heb geholpen bij 

de 

goederenaanname,  

bij het sorteren van alle spullen, ik heb 

geholpen bij het 

 aanvullen en netjes maken van de 

winkel en op dit moment ben ik met 

name werkzaam bij de 

kledingafdeling.  

Ik werk hier omdat ik graag 

Nederlands wil leren, niet al mijn 

collega’s spreken goed Engels, dus 

leer ik redelijk snel de taal. Daarnaast 

werk ik hier omdat ik kennis wil maken 

met de Nederlandse cultuur en ik een 

netwerk op wil bouwen voor mijzelf. 

Zo hoop ik uiteindelijk een leuke, fijne 

plek voor mijzelf te creëren in 

Nederland.  

Zeker! Ik vind het werk leuk, het is zeer 

divers. Maar ik vind het ook leuk om 

hier te werken omdat ik veel 

waardering krijg voor wat ik doe. 

Verder krijg ik vaak complimenten en 

wordt mij ook duidelijk uitgelegd wat 

ik moet doen en hoe. Ik mag verder 

ook meedenken over het werk en 

krijg complimenten over mijn aanpak.  

Eind september gaat It’s Kringloop 

een modeshow organiseren. Ze laten 

dan zien wat voor leuke combinaties 

je kunt maken met tweedehands 

kleding.  

Ik ben gevraagd om mee te helpen 

tijdens deze show en ik mag ook 

meelopen als model. Ik vind het erg 

leuk om mee te helpen en te lopen, 

toch weer een bevestiging van dat ik 

mijn werk hier goed doe. 
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Hello I am Aydin Akgul                        
from TurkeyI have been in                     

the  Netherlands for 17 months and             
I lived in AZC Dronten for 12-13     

months. While I was in AZC Dronten         
I had swimming lessons per week and 
until that time I did not know how to 

swim but now I got a certificate which 
shows that I can swim. So, I am very 
thankful to the staff in AZC Dronten 

(Tijmen, Lisanne, Sinan and others) and 
the swimming pool(coach) who 

helped me a lot to learn how to swim 
and for their warm welcome to 

refugees. Moreover, swimming lessons 
help everyone to learn new skills, to 

make new friends, and to be a social 
person. Therefore,I would recommend 

everyone to participate in different 
activities. Once again, I would like to 

thank everyone who planned this 
lesson for us.With my best 

regards,Aydin Akgul 

Elke keer als ik de naam 
van het zwembad hoor, 
herinner ik me de eerste 
dag dat ik met trillende 
benen het water inging.  

Lisanne stak haar hand uit 
naar het water, motiveerde 

me met herhaalde 
oefeningen en 

aanmoediging, leerde me 
zwemmen, bereidde me 

voor op een diploma, 
bedankt voor al je 

opmerkingen.

Somayeh 

Ik kon vroeger                 
niet zwemmen, ik was 

bang voor de zee, dus ik 
wilde niet leren 

zwemmen. Toen ik naar 
Nederland kwam, gingen 

we namens Coa naar 
zwemles, daar leerde ik 
zwemmen.ik heb nu 2 

diplomas en ben ik aan 
het oefenen voor 

diploma C. 

Adibeh

 

 
 

Zwemles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op azc Dronten bieden we aan verschillende groepen zwemlessen aan. Er is een dames groep, een heren 

groep en in samenwerking met school gaan er verschillende groepen jongeren naar zwemles. Er is veel 

animo voor de zwemlessen. Veel van de bewoners kunnen bij aankomst in Nederland niet of slecht 

zwemmen. Omdat we in azc Dronten naast veel water wonen geeft Coa voorlichting over zwemveiligheid. 

Zo proberen we de bewoners attent te maken op de gevaren. En met de zwemlessen proberen we de 

bewoners zwemveilig te maken en met resultaat dat veel bewoners die mee doen aan de lessen hun 

zwemdiploma behalen. 
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Bewoners aan het woord 
 

Hello, 

I am living here in azc Dronten since Feberuary 2019. I am really happy to be in this azc because it is a nice camp and 

full of good COA workers and other organisations like VWN, GZA ect. And I want to thank them for theis caring and 

showing us humanity. I wake up at 7 o’ clock, I do simple exercises in my room like puch up and set ops after that I 

prepare my breakfast and eat. I go to school of language an 10 o’ clock and come back at mid-day. After that I cook 

and eat my lunc at 1 o’ clock. I attend my online course in the Utrecht univeraity in the afternoon time. I used to walk 

on foot and some times riding during evening time. 

A.   Hello,  

 

My name is Ehsan Tavoosi en I’m from 

Iran. I am here whit my wife en 3 

month old daughter. In the day time 

my wife and I take care of our 

daugher. And I do cleaning work in 

the Azc. I participated in artistic 

activities in the field of photography. 

I like that we get to know other 

nationalites, living together with 

another family. I think my future is 

brigt.  

I like to do sports like swimming and 

cycling 

 

 

Hallo, 

Ik ben Mamoudou en ik kom uit Gambia en 

ben 19 jaar oud. 

Ik woon nu al ongeveer 2 jaar op het azc in 

Dronten. Ik vind het leuk hier op het azc het is 

hier prima wonen. De mensen die hier werken 

zijn aardig. En helpen goed. Op het azc ga ik 

graag naar de Fitnes toe. Ook voetbal ik graag 

met andere bewoners hier. Verder praat ik ook 

graag met andere mensen. Zo leer ik veel van 

anderen dit door de verschillende 

nationaliteiten die hier zijn. Door de weeks ga ik 

naar de ISK school in Kampen. Dit vind ik leuk 

en leerzaam. Ik zou graag door willen gaan 

met leren en doorstromen naar het MBO. Zodat 

als ik klaar ben met school kan gaan werken.  

Groeten Mamoudou. 

 

 

Wat ik zo leuk vind aan het azc 

Dronten? 

De COA zijn aardig. Je krijgt altijd 

hulp als je dat nodig hebt. Je hebt 

niet vaak stempels, maar 1 keer per 

week en dat is fijn. Je hebt hier leuke 

activiteiten.  

Wat vind ik niet leuk? 

Dit heeft niet perse te maken met het 

azc. De winkels en het centrum is ver. 

Het wonen in het azc kun je nooit 

vergelijken met het normale leven in 

een huis. Hier voor jaren wonen is 

heel vervelend. 
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Hallo 

 

Ik ben een vrouw. Ik kom uit 

Afghanistan. Ik ben veertig jaar. Ik 

ben getrouwd. Ik heb aallen een 

zoon. Mijn zoon is pas eenentwintig 

jaar. Hij is nu in Afghanistan. Ik heb vijf 

jaar al hem niet gezien. En ik ben heel 

van mijn zoon gemist. Ik ben 

viereneenhalf jaar uit Afghanistan 

uitgegaan en ik ben drieeneenhalf 

jaar in Nederland. Nederland is een 

leuk land en de Nederland mensen 

zijn heel aardig. Ik woon in azc. Azc is 

een leuk woonplaats. Ik ben vier azc 

al geweest en dit azc Dronten is 

vijfde. Ik hou van Nederland. Ik ben 

blij in Nederland. Hartelijk bedankt 

Nederland en Nederland regering. 

 

Met vriendelijk groet Afghaanse 

vrouw 

Hallo 

Ik sta om 07:00 uur op, was mijn handen en eet ontbijt. Als ik dan mijn zoon en zijn vader aan de telefoon in Azerbaijan 

ontmoet. Ik om 8:00 uur mijn lunch en diner klaarmaken. Ik zal de Nederlandse taal leren. Na thuiskomst van school ga 

ik uitrusten en lunchen. Om 5:00 uur maak ik een wandeling door het kamp. Om 7:00 uur luister ik na het eten aan de 

telefoon naar het nieuws in de wereld. En ga ik s’avonds om 10:30 uur naar bed. R.H., 46 jaar uit China. 

 R.Y 

Dit is mijn dagelijks leven. 

 

 

 

 

AMV 
bewoner 

 Hallo mijn naam is R ik kom uit 

Afgahanistan ik woon veertien 

maanden in Nederland en zou 

willen zeggen dat Nederland 

een super prefect land is, mooi 

en met de eerlijke mensen.  

Ik ben blij waar ik woon en dat is 

azc Dronten we hebben zo’n fijn 

leven hier samen al komen we 

uit verschillende landen met de 

verschillende tradities. 

 

September 2021 
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azc Dronten 

azc Music Room 

azc Band Dronten 

 

There are many activities in azc Dronten can be done by refuges 

. 

For me the best activity is practicing in Music room with azc band 

. 

The first day I had visited the Music room in azc was a nice & 

interesting. 

I came from a country that consider music is not important  in our 

life & there is a bad image given by culture & socity against it . 

In that day I request to sing  little & ask to teach me how to sing . 

The music teacher immediately gives me the full support to sing & 

she assign me to be a member in the band . 

 

There is a well organised schedule in Music room also is shown in the entrance  door showing all activities with timing   

like : 

 Practicing songs for AZC band two times per week :- 

Singing many songs with different languages by refuges of different 

nationalities then training  many times’ to be ready to a level to sing in 

any performance inside & outside azc. 

 Piano lessons 

It is done by teacher trains refuges to play Piano with different groups. 

 Guitar lessons 

Refuges study to play guitar by a teacher in different groups. 

 Drums lessons 

Refuges interesting in drumming are allowed to practice  & to join drum 

band . 

 Drum band  :  performing twice per week in azc . 

 Singing performance  :  azc band sing  for refuges in azc  once 

per week and plays performances outside azc . 

 We also have a small studio for recording songs or tracks. 

 Theater project :  it was a project last year for refuges who can 

do acting , dancing , showing poetry writing & different arts. 

In addition to that in azc music room they give us opportunity to sing 

netherlands  song which improve the netherlands language of the 

refuges & make 

them more 

integrant with the socity & culture of the country . 

 

As a member in azc band  we perform in many places & many 

national events like : 

Art market in Dronten library, Zwolle Deltion College, Kerst in Oud 

Kampen, Full color Festival, 75 jaar vrijheid/ songs for freedom, 

Women day in azc  ...etc . 

 

Many concerts we missed because of Corona .  
But Stil music can be reached all time & in all circumstances . 

 

Sanad Saleh  (Yemen ) 

azc dronten 
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Kinderen van het azc aan het woord 
 

    
Naam:  
Amirali 

 

Naam:  
Wedian 

 

Naam:  
Layth 

 

Naam:  
Zahra 

 

Leeftijd:  
13 

 

Leeftijd:  
9 

 

Leeftijd:  
10 

 

Leeftijd:  
11 

 

Land van herkomst: 
Iran 

 

Land van herkomst: 
Syrië 

 

Land van herkomst: 
Jemen 

 

Land van herkomst: 
Iran 

 

Wat vind ik leuk om 

te doen: 
Voetbal 

 

 

Wat vind ik leuk om 

te doen: 
Spelen en sport met 

vrienden en 

vriendinnen 

Wat vind ik leuk om 

te doen: 
Buiten spelen 

 

 

Wat vind ik leuk om 

te doen: 
Tekenen 

 

 

Favoriete kleur: 
Rood 

 

Favoriete kleur: 
Wit, Roze, Rood 

 

Favoriete kleur: 
Geel 

 

Favoriete kleur: 
Paars 

 

Lekkerste eten: 
Pizza 

 

Lekkerste eten: 
Pizza en hamburger 

 

Lekkerste eten: 
Chocolade 

 

Lekkerste eten: 
Hamburger 

 

Favoriete vak op 

school: 
Zwemmen 

 

 

Favoriete vak op 

school: 
Rekenen op de 

computer 

 

Favoriete vak op 

school: 
Knutselen 

 

 

Favoriete vak op 

school: 
Alles 

 

 

Favoriete muziek: 
Gitaar muziek (speel 

zelf gitaar) 

 

Favoriete muziek: 
Mero (arabisch 

liedje) 

 

Favoriete muziek: 
Top 40 

 

 

Favoriete muziek: 
Despacito 

 

 

Leukste plek op het 

AZC: 
Jeugdhonk 

 

Leukste plek op het 

AZC: 
Jeugdhonk 

 

Leukste plek op het 

AZC: 
Buiten 

 

Leukste plek op het 

AZC: 
Jeugdhonk + school 

 

 



 

  September 2021 

Wat de kinderen van het azc het leukst vinden 

 



 

  September 2021 

Wilt u meer weten over de verschillende instanties? 
 
 
 
 

     IND        VWN     DT&V  

        
 
 
 
 
         
 
 


