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Nieuw aanzicht 
AZC Musselkanaal 
 

Als u over de sluisstraat rijdt heeft u vast 

al gezien dat de flatjes die er stonden 

inmiddels gesloopt zijn en plaats hebben 

gemaakt voor een mooi groen grasveld. 

 

 
 

Na de sloop van de gebouwen is de tuinploeg 

die bestaat uit bewoners van het azc aan de 

slag gegaan met het onderhoudt van dit terrein. 

Dankzij het weer kon het gras snel groeien tot 

het groene veld wat het nu is. 

De tuinploeg is druk bezig geweest met 

snoeiwerkzaamheden om zo het pad van het 

azc naar de sluisstraat weer begaanbaar te 

maken.  
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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. 

 
  

Voorwoord 
Het is nu een jaar geleden dat AZC 
Musselkanaal weer is geopend. Terugkijkend 
is het best een moeilijk jaar geweest. 
Door corona waren we net als de rest van het 
land in een lock down en beperkt in onze 
mogelijkheden. Kinderen gingen niet naar 
school en er konden geen activiteiten in en 
buiten het AZC plaats vinden voor kinderen en 
volwassenen. Gelukkig zijn de regels sinds 
juli weer versoepeld en kunnen de 
mondkapjes af. Voor zowel de bewoners als 
medewerkers betekent het figuurlijk dat we 
meer lucht krijgen. 

 

Vrijwilligers en bezoekers zijn weer welkom op 

het AZC. In augustus zijn we begonnen met het 

project;  # Meedoen. In samenwerking met 

Welstad proberen we bewoners mee te laten 

participeren in het externe vrijwilligers werk. Voor 

de taalontwikkeling van de vergunninghouders en 

het leren kennen van onze samenleving hopen 

we dat er mooie trajecten en 

samenwerkingsinitiatieven op gang zullen komen. 

Ook zijn we weer begonnen met het geven van 

groepstrainingen in de vorm van taallessen en 

kennis van de Nederlandse samenleving. 

Bewoners zijn heel erg enthousiast over deze 
trainingen. We vinden het belangrijk om onze 
bewoners zoveel mogelijk in te zetten bij de 
organisatie van het AZC. Zo begeleiden zij zelf de 
kindeactiviteiten en doen zij het beheer van het 
Open LeerCentrum en de recreatieruimte. Er is 
o.a. een schoonmaakploeg, verfploeg, naaiploeg 
en klusploeg actief op locatie.  
 
Helaas kunnen we dit jaar nog geen open dag 
met u als omgeving vieren, wel willen we u graag 
een uitgebreide krant aanbieden met mooie 
verhalen en vertellingen. We hopen dat u deze 
krant met interesse zult lezen en hopelijk geeft 
het een doorkijkje in de wereld van het AZC. We 
hopen u volgend jaar op de burendag dan wel 
weer live te mogen begroeten. 
 
  
Als laatste zou ik willen eindigen met een oproep. 
Mocht u als naaste omgeving het leuk vinden om 
deel te nemen in de omwonenden commissie dan 
nodig ik u van harte uit om u aan te melden 
Musselkanaal@coa.nl. In het najaar hoop ik dan 
dat we de eerste bijeenkomst kunnen houden. 
 
Voor nu namens de medewerkers en bewoners 
van het AZC Musselkanaal wens ik u een mooie 
nazomer en wie weet tot binnenkort, 
 
Hartelijke groet, 
 
Wietske van der Til 
Locatie manager AZC Musselkanaal 
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Opzet wekelijkse Time4You’s 
Vluchtelingenwerk organiseert 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. Ook geven 
wij via Tell Me voorlichtingen aan kinderen 
van 8-12 jaar en jongeren van 13-17 jaar. Tijdens de 
voorlichtingen informeren wij hen over de 
asielprocedure, kinderrechten en het leven in 
Nederland. 
 
Time4You op AZC Musselkanaal 
Op AZC Musselkanaal zal door een team van 
enthousiaste stagiaires /vrijwilligers 1 middag in de 
week een Time4You bijeenkomst georganiseerd gaan 
worden voor kinderen van 8-12 jaar en op 
termijn mogelijk een aparte middag voor jongeren 
tussen 13-17 jaar. Ben jij begaan met kinderen 
en heb je affiniteit met vluchtelingen? Informeer dan 
eens naar de mogelijkheden: tel. 0511- 

465143 of e-mail: time4you-

noordnederland@vluchtelingenwerk.nl 

 

Vluchtelingenwerk en Time4You 
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. Het is de bedoeling om 
in februari 2021 dit ook in 
Musselkanaal te gaan opzetten, waarbij wij ons in eerste 
instantie gaan richten op de kinderen in 
de basisschoolleeftijd. 
 

 

 
 



 

                     September 2021 

Basisschool 
Wereldwijs 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft u ze al wel gezien: de 

bussen die de kinderen naar school brengen. 

. 

 

 

Op het AZC in Musselkanaal 

verblijven veel gezinnen waaronder 

ongeveer 80 basisschool kinderen. 

Elke doordeweekse ochtend rond de 

klok van 8 zien we de kinderen naar 

buiten komen met hun rugtasje op. 

 

Zodra de bussen gearriveerd zijn 

kunnen de kinderen onder 

begeleiding van hun ouders en de 

bus begeleiders instappen. 

De bus begeleider stappen ieder ook 

in een bus op weg naar Stadskanaal. 

 

Eenmaal in Stadskanaal aangekomen 

staan de leraren de kinderen op te 

wachten bij het voormalig  Ubbo 

Emmius aan de engelandlaan. 

 

Vanuit de gemeente is de keuze 

gevallen op de Neuteboomschool in 

Stadskanaal om de kinderen van AZC 

Musselkanaal les te geven. 

Echter bleek dat het aantal kinderen 

groter was dan dat de 

Neuteboomschool aan kon, hierdoor 

was de neuteboomschool 

genoodzaakt uit te wijken naar een 

alternatieve locatie. 
Zo is Locatie Wereldwijs ontstaan. 

   

      #meedoen op AZC Musselkanaal. 
 

Er zijn al een aantal mooie samenwerkingen ontstaan tussen de bewoner en bedrijven in de 

regio.  

Zo werken er een aantal bewoners bij een bakkerij, zwembad, winkel en kringloop. 

 

Bent of kent u die ondernemer die graag deze samenwerking aangaat laat het ons weten! 

 

www.coa.nl/meedoen 

COA  M. Winter  06-31105245 

Welstad  S. Kuper 06-83785325 

 

 

  

http://www.coa.nl/meedoen
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Het werk 
van IND 
Vreemdelingen die niet vei

lig zijn in eigen land. Hoog

gekwalific

e

er de kenni swe r ker s 

die de Nederlandse economie 

komen versterken. Of gezins

leden 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 men

sen die naar Nederland willen 

komen. Maar ook op natura

lisatieverzoeken van mensen 

die graag Nederlander willen 

worden. 

De IND is verantwoordelijk voor 

zorgvuldige toelating, maar ook 

voor een effectieve en per-

manente 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.  

VluchtelingenWerk Nederland

We ondersteunen vluchtelingen bij 

het opbouwen van een nieuw bestaan  

in Nederland. Met een fij

n

ma zi g  

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, fin

a

nci ël e zel fredzaamh ei d,  vl uch -

telingkinderen, draagvlak en terugkeer en 

geven we inburgerings cursussen. 

 

Voor meer informatie over ons werk  

ga naar www.vluchtelingenwerk.nl .

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor 

de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. We zetten ons in voor een recht

vaardige 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.

Wil je meer lezen en 

zien over het werk 

van de IND? Scan 

dan de QR-code 

met je telefoon!

‘We geven 
voorlichting 
over de  
asielprocedure 
en begeleiden  
vluchtelingen’

Wat doet de 
Dienst Terug
keer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek 

(DT&V) regisseert het daadwerke

lijk vertrek van vreemdelingen die 

geen recht hebben op verblijf in 

Nederland. 

Als professionele uitvoerder van 

het terugkeerbeleid van de regering 

neemt de DT&V het initiatief om het 

vertrek zorgvuldig, waardig en zo 

snel als mogelijk te laten verlopen, 

in goede samenwerking met alle 

betrokken overheidsdiensten en 

maatschappelijke organisaties.

De DT&V staat daarbij voor een 

transparante en humane werkwijze, 

met respect voor de vreemdeling. 

Zo levert de DT&V een bijdrage aan 

de veiligheid, het maatschappelijk 

evenwicht en aan het draagvlak voor 

het Nederlandse toelatingsbeleid.

Voor meer informatie over ons werk 

ga naar www.dtenv.nl.



 

                     September 2021 

 

 

 

 COA: opvang en begeleiding 
van asielzoekers
 

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het COA  biedt die opvang. 

Het COA is de organisatie in de vreemdelingenketen die asielzoekers leefbare en vei -

lige opvang biedt en hen begeleidt naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Dit  

doen we samen met partners in de samenleving. COA medewerkers zijn professionals  

op het gebied van opvang en begeleiding van asielzoekers en vervullen een centrale  

rol in het opvangproces in Nederland waarbij we fle

x

i bel  inspel e n op de aard en de 

omvang van de asielinstroom en -uitstroom. In goede samenwerking met betrokken  

partners bereiden we asielzoekers voor op integratie en (arbeids)participatie in Neder -

land of we dragen bij aan terugkeer met een perspectief.

Wij bieden kwalitatief hoogwaardige begeleiding aan asielzoekers, tot over de   

randen van de opvang. De eigen verantwoordelijkheid van de asielzoeker is   

daarbij uitgangspunt. Zij krijgen de begeleiding die zij nodig hebben. W e zien 

de asielzoekers als zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen leven.   

Wil je meer weten over 

het werk van het COA? 

Kijk dan op coa.nl of 

scan de QR-code.

 
 
 
 

  
 

 

Volgt u ons al op Instagram? 
 

azcmusselkanaal 
 

GezondheidsZorg 
Asielzoekers 

GZA zorgt voor goede zorg voor 
alle asielzoekers. Hierbij 
besteden we extra aandacht aan 
taal- en cultuurverschillen, de 
asielprocedure, de leefsituatie en 
de zorgbehoefte van 
asielzoekers. Dit doen wij vanuit 
onze kernwaarden vertrouwen, 
professioneel en 
maatschappelijk. 

 

Huisartsenzorg voor 
asielzoekers 

GZA heeft op vrijwel elke COA 
opvanglocatie een gezondheidscentrum 
waar de asielzoeker terecht kan voor een 
afspraak met een zorgprofessional zoals 
de doktersassistent, verpleegkundige, 
POH-GGZ of huisarts. Wanneer het aantal 
opvanglocaties verandert, verandert GZA 
mee. Het hoofdkantoor van GZA bevindt 
zich in Utrecht. Het medisch 
contactcentrum, de Praktijklijn, is 
gehuisvest in Arnhem. Buiten kantooruren 
kunnen asielzoekers 24/7 bellen met de 
Praktijklijn voor spoedgevallen.   
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Oktober 2020 ben ik begonnen met het geven van de zumba lessen hier op het AZC. 

Ik wilde iets betekenen voor de vrouwen hier op de locatie. Tijdens de lessen hebben 

de vrouwen sociale contacten met elkaar en zo nu en dan ontstaat er dan een 

vriendschap. Dansen is een hele sociale gebeurtenis en over het algemeen een 

gezellige aangelegenheid. Iedereen deelt dezelfde passie wat ervoor zorgt dat er 

makkelijker contact gelegd wordt. Het samen genieten brengt je dichterbij elkaar. De 

recreatie ruimte is dan op dat moment alleen beschikbaar voor de dames (Jeugd 

vanaf 14 jaar & volwassenen), de gordijnen gaat dicht en de deur gaat op slot. We 

begonnen met een groepje van 7 dames en ze genoten! 

Door de corona waren we genoodzaakt de lessen te stoppen in November.  

Juni mocht ik eindelijk weer beginnen, de dames waren weer welkom elke woensdag 

om 18:00. De opkomst was groot, we waren in totaal met 15 dames die er erg veel 

zin in hadden. De vrouwen hebben aangegeven meer zelfvertrouwen te hebben 

gekregen naarmate ze meer oefenen met elkaar. Ook hebben de vrouwen gemerkt 

dat door vaker te dansen dat ze meer op de voorgrond durven te trainen. Er is veel 

respect naar elkaar maar voornamelijk heel veel plezier!!! 

Omdat de groep nu steeds groter word en er op dit moment al 25 dames aanwezig 

zijn bij de zumba is het in oktober twee keer in de week! Elke dinsdag en donderdag! 

 

Sandra! 

 

 

Woonbegeleider 

& 

Zumba docente 
 

 
 
 
  

Sociaal-juridisch medewerker AZC 
Musselkanaal 
We zijn op zoek naar vrijwilligers en stagiaires 
 
Voor de locatie AZC Musselkanaal zijn we op zoek naar 
sociaal-juridische medewerkers. 
Verdiep jij je graag in de rechten van de mensen en hun 
positie in de samenleving? Dan is deze functie 
wellicht wat voor jou. VluchtelingenWerk is een 
onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen 
van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Kom je 
ons team versterken? 
Onze locatie : AZC Musselkanaal 
Tijdsinvestering: minimaal een dag per week 
(maandag, dinsdag, donderdag en tijdelijk t/m 31-12-2021 
op de woensdagen). 
 
 
 

Taken 
• sociale en juridische dienstverlening ; 
• belangenbehartiging; 
• geven van voorlichting; 
• vluchtverhaal analyse; 
• brieven schrijven, mailen, verslaglegging en 
administratie; 
• hulpverleningsgesprekken. 
Wij bieden 
• boeiend en leerzaam vrijwilligerswerk binnen een 
enthousiast team van collega’s; 
• een goed inwerkprogramma, basisscholing en 
vervolgtrainingen; 
• ondersteuning door een beroepskracht; 
• reiskostenregeling. 
 
 

 

Profiel 
• HBO werk- en denkniveau ; 
• je staat stevig in je schoenen, je bent creatief en je 
kunt improviseren; 
• belangstelling voor vreemdelingenrecht en je bent 
bereid om je hierin te scholen; 
• je bent minimaal een dag per week beschikbaar voor 
de duur van ten minste een half jaar. Dit 
vragen we omdat je te maken hebt met complexe 
dossiers en je een werkrelatie met de cliënten 
moet kunnen opbouwen; 
• affiniteit met asielzoekers en vluchtelingen; 
• goede sociale en communicatieve vaardigheden; 
• je bent betrokken maar je kunt ook grenzen te 
stellen; 
• je werkt graag in teamverband. 
 

Informatie en reactie 
Stuur een email met je motivatie en CV naar Jannet 
Verdoes, teamleider 
jverdoes@vluchtelingenwerk.nl of 
azcmusselkanaal@vluchtelingenwerk.nl 
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Uitgave xxxx 2021 Redactie: COA Fotografie: xxx 

Wij bedanken alle medewerkers in deze uitgave voor hun bijdrage. 

 

 

Groetjes AZC Musselkanaal 
En 

Hopelijk tot volgend jaar op burendag 


