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Azc Overloon

Voorwoord
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de open
dag op het AZC, die samenvalt met de nationale
burendag. Helaas zal de open dag net als vorig
jaar door COVID-19 niet doorgaan zoals we
daarvoor gewend waren.
Daarom is er zorgvuldig een uitgebreide
nieuwsbrief samengesteld met interessante
interviews en stukken om te lezen.
Je leest niet alleen stukken die geschreven zijn
door medewerkers van het AZC, maar ook door
de gemeente Boxmeer en de politie. Je leest over
de activiteiten die tijdens de zomervakantie
georganiseerd zijn voor jonge kinderen, AMV
(Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen)
jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud en voor
vrouwen in onze speciale vrouwenruimte.
Sommige bewoners hebben afgelopen maanden
geholpen bij het transformeren van een oude
werkruimte naar een theehuisje en bij het maken
van een mooie loungeset. Over beiden lees je
hoe het verlopen is en ziet wat het resultaat is.
VWN medewerkers Leon en Eric vertellen over
hun motivatie om bij Vluchtelingen Werk
Nederland te werken. Je leest het allemaal in
deze nieuwsbrief.
We hebben ook een filmpje gemaakt over de
locatie, via de link kunt u het filmpje
bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Zepq6C
MuroE
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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.

De Lounge
banken

AMV
Voor de jongeren die alleen op het AZC verblijven omdat ze zonder familie
naar Nederland zijn gevlucht, is de tijd in de opvang soms erg eenzaam,
onzeker en stressvol. De jongeren hebben vaak veel mee gemaakt en hebben
nog geen beeld van hoe hun toekomst eruit zal zien. Ze missen hun familie en
het is vaak moeilijk om gemotiveerd te blijven. De jongeren gaan door de
weeks naar school. Dit geeft ze dan een reden om op te staan en dit kan ook
zorgen voor wat afleiding in deze moeilijke periode voor ze. Tijdens de
vakantie periode is dan ook wel te merken dat de jongeren de afleiding missen.
Om deze periode ook wat positiever te maken, de jongeren in hun eigen kracht
te zetten en bezig te houden, worden activiteiten georganiseerd.
Voor de echte doorzetters is er de “Summer School” in Nijmegen. Hier zijn een
aantal plekken gereserveerd voor jongeren van het AZC. De jongeren gaan
tijdens de zomer vakantie daar naar school en krijgen onder andere
Nederlandse en Engelse les, maar doen ook leuke dingen. Ze eindigen de
Summer School met een optreden waar ze een week aan hebben gewerkt met
onder andere dans en kunst er in. De mentoren en voogden van de jongeren
zullen bij het optreden aanwezig zijn, zoals voorgaande jaren. Deze weken zijn
voor de jongeren echt een succes en biedt hen een leerzame, maar ook leuke
en gezellige tijd.
Voor de minder grote doorzetters zijn er ook genoeg activiteiten
georganiseerd. Zo zijn de mentoren met de jongeren naar Toverland geweest.
Dit is mede mogelijk gemaakt door een vrijwilligersorganisatie die ook op het
AZC al vaker iets leuks met de jongeren heeft gedaan.
Uiteraard mag de voetbal niet ontbreken, want veel van de jongens op het AZC
vinden dit erg leuk en zijn er ook goed in!
Wanneer het einde van de zomervakantie nadert en school weer zal gaan
beginnen is het weer van belang dat de jongeren op tijd naar bed gaan en
wennen aan het schoolritme. Hier sturen mentoren en voogden goed op aan.
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Het is altijd goed om de kwaliteiten
en hobby’s van de bewoners te
benutten om de omgeving huiselijker
te maken. Eerder werden er van hout
al bloembakken, een tafel en twee
overkappingen gemaakt. Door
COVID-19 is de houtbewerking met
de bewoners helaas tijdelijk stil
komen liggen.
Nu dit weer opgestart werd de
afgelopen maanden, is er een mooie
tuinset met lounge banken gemaakt.
Hier kunnen de bewoners van het
AZC gezellig samenkomen of
natuurlijk rustig alleen een boek
lezen.
Ze zijn geplaatst bij de barbecue en
er is wat gedecoreerd met leuke
lampjes, wat het echt een gezellig
hoekje maakt. Één medewerker heeft
samen met bewoners de inspiratie uit
foto’s van internet gehaald. In de
werkplaats wordt alleen Nederlands
gesproken, zodat de bewoners snel
leren. Dit vinden de bewoners fijn en
ze doen het ook erg goed!
Verder zijn er een aantal andere
regels, waaronder de regel dat de
bewoners geen gebruik mogen
maken van de zaagmachines. Dit
doet de medewerker van het AZC
dan. Het monteren gaat allemaal

samen!

Een theehuis in eigen huis
Ondanks het besluit om het AZC Overloon in het voorjaar van 2022 te sluiten, blijven wij zorgen voor een zo
aangenaam mogelijk leefklimaat voor onze bewoners. Op het terrein van het centrum is van alles positief in
beweging. Eén van de projecten die bijna zijn afgerond is ‘’Het Theehuis’’. Ik heb een afspraak met Anita,
woonbegeleider op AZC Overloon. Als ik arriveer bij het huisje, zijn ze net klaar met de laatste schoonmaak;
Anita en collega Rosalie hebben deze middag flink de handen uit de mouwen gestoken voor de laatste fase.
Het theehuis is ondergebracht in een van de gebouwen aan de Oostkant van het terrein. Het gebouw had
geen functie meer en de locatiemanager zag in gedachten een prachtige bestemming hiervoor. Zij zette
deze gedachten om in een uitvoerbaar plan.
Een aantal bewoners, onder leiding van huismeester Dennis is gestart met het schilderen van het gebouw.
Er is gekozen voor een blauw-wit huisje, op de buitenmuren staan allerlei Hollandse taferelen wat een oerHollandse uitstraling geeft. Ik wil natuurlijk weten wat het idee hierachter is en ik krijg een logische
verklaring: ‘’Stel, we kiezen voor Arabische afbeeldingen, dan zal een bewoner uit bijvoorbeeld Iran vragen
waarom er geen Perzisch tafereel te vinden is. Daarom kiezen we voor het land waar we allemaal een thuis
willen vinden: Nederland.” De verbindende factor. Alle elementen en alle geschreven teksten staan enkel in
het Nederlands en dat is ook goed. Het theehuis dient namelijk als gemeenschapshuis waar bewoners bij
elkaar komen om de taal te leren en het geleerde in de praktijk te brengen.
In eerste instantie wordt er gewerkt met vrijwilligers. Bewoners kunnen zich aanmelden en hebben de
gedeelde verantwoording binnen het reilen en zeilen van het theehuis. In de tussentijd benaderen we
bewoners die een verblijfsvergunning hebben voor een gemeente in de buurt van AZC Overloon. Dat zijn
bewoners die gaan wonen in het land van Cuijk en zij worden benaderd om te kijken of ze de training
‘’Hospitality’’ willen volgen. De training is in ontwikkeling door Trigion-Academy samen met ons centrum.
Deze training zou hen kunnen helpen om in hun gemeente sneller werk te vinden in een hiervoor geschikte
sector. Hospitality betekent ‘’gastvrijheid’’ en de bewoner leert in de cursus hoe om te gaan met gasten.
Omgangsvormen, normen en waarden, welkom heten en de gast zich welkom te laten voelen. Een stukje
hospitality binnen de horeca kan perfect geoefend worden op het eigen centrum, in dit eigen gezellige
theehuis. Waar de gast zich snel welkom zal voelen, want de inrichting is knus en straalt gemoedelijkheid
uit. Aan de ‘’hospitality-medewerker’’ de taak om de gast zich graag gezien te laten voelen. Alles draait om
ontmoeting, om communicatie, het spreken van de Nederlandse taal staat voorop.
Het Taalcafé gaat van start: onder het genot van een kopje thee (of koffie natuurlijk) praten we over
verschillende onderwerpen. Enerzijds onder leiding van een collega van het AZC, anderzijds ook van
collega’s van VWN (Vluchtelingenwerk), die graag participeren. En dat is logisch: het theehuis nodigt uit om
er dingen in te laten plaatsvinden; het staat garant voor gezelligheid. Als we het intern hebben

opgestart, willen we graag bewoners uit de omliggende dorpen uitnodigen in het theehuis om in
contact te komen met bewoners, waar ze in het Nederlands met elkaar in gesprek gaan. Het
wordt vast een succes, we zien ernaar uit!
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Kennismaking met Flying Squad-boa Demi Welberts

“We willen daar zijn waar het nodig is”
Sinds mei van dit jaar opereert een Flying Squad Team van vier boa’s in het openbaar
vervoer en in de openbare ruimte in de gemeenten Boxmeer, Grave, Nijmegen, Sint
Anthonis en Venray. Het Flying Squad Team richt zich speciaal op de kleine groep
overlastgevende asielzoekers in de regio. Demi Welberts is één van vier leden van
het team. Zij vertelt over haar bijzondere job.
Een disclaimer vooraf: de vier extra boa’s die dankzij een subsidie van het
ministerie en een samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf gemeenten, politie,
justitie en openbaarvervoerders zijn aangesteld, gaan het probleem niet oplossen.
Daarvoor is het team te klein en het gebied, meer dan 400 vierkante kilometer, te
groot. Ook alle buslijnen en de Maasspoorlijn kan het viertal niet 24/7 in de gaten
houden. Bovendien wisselen de groepen die inbreken, (winkel)diefstallen plegen,
buschauffeurs bespugen en bedreigen, voortdurend van samenstelling.
Zelfsturend
Daarom maken Demi en haar drie collega’s keuzes waar ze naar toe gaan. Op
basis van een wekelijkse briefing met de politie, de informatie die ze krijgen van de
gemeenten, hun contacten met ondernemers en inwoners en natuurlijk wat ze zelf
zien en horen. “We zijn een zelfsturend team. We delen zelf voor een belangrijk
stuk onze werkdag en werkweek in”, zegt Demi. “We bezoeken de plekken waar
overlast is of waarvan we denken dat die kan ontstaan. Zo zijn we ingezet tijdens
de kermissen in Venray, Grave en Boxmeer, omdat we weten dat leden van de
groep daar heen gaan. We willen daar zijn waar het nodig is.”
Geen verschil
Als een groep zich misdraagt of misdrijven pleegt, zoals zakkenrollen, kunnen ze
rekenen op een aanhouding en een boete. Het Flying Squad Team houdt speciaal
de overlastgevende asielzoekers in de gaten, maar dat wil niet zeggen dat ze voor
andere overtreders de ogen sluiten. “Een strafbaar feit is een strafbaar feit, door
wie het ook gepleegd wordt”, klinkt het overtuigend. “De regels zijn hetzelfde, voor
iedereen. We maken geen verschil.”

Regionale aanpak overlastgevende asielzoekers officieel
gestart
Een kleine groep asielzoekers zorgt al geruime tijd voor overlast
in en buiten de azc’s van Grave en Overloon. Ze vallen
reizigers en chauffeurs in de bus lastig en plegen diefstallen.
Dat is erg vervelend voor de inwoners van de regio en voor alle
goedwillende asielzoekers in de azc’s. Omdat de
overlastgevende groepen zich steeds verplaatsen is een
gezamenlijke aanpak noodzakelijk.
Vijf gemeenten gaan samen met de politie en de
openbaarvervoerbedrijven de overlast aanpakken, een unieke
samenwerking. Ze zetten vier extra boa’s aan het werk in het
openbaar vervoer en in de openbare ruimte. “We doen dit voor
onze inwoners en ondernemers, maar ook voor alle
goedwillende asielzoekers in ons land”, zegt burgemeester
Karel van Soest van Boxmeer.
De burgemeesters van Boxmeer, Grave, Nijmegen, Sint
Anthonis en Venray tekenden 8 september de
samenwerkingsovereenkomst. Ook demissionair
staatssecretaris Broekers-Knol was daarbij aanwezig.
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‘Laten zien dat we er zijn’
Aanhouden en bekeuren is niet het enige
dat Demi en haar collega’s doen. Ze
proberen ook contact te maken met de
doelgroep, op en buiten het azc, op
momenten dat er niets aan de hand is. En
ze gaan langs bij winkeliers en
omwonenden van de azc’s. “Laten zien
dat we er zijn, zowel aan de inwoners als
aan de asielzoekers. Dat is net zo
belangrijk als bonnen schrijven”, weet
Demi.
Tolken
Al blijft de communicatie met de
doelgroep en asielzoekers in het
algemeen best lastig. De bewoners van
een azc komen uit alle delen van de
wereld. En een boa is goed opgeleid,
maar geen wandelend woordenboek.
“Gelukkig kunnen we via de telefoon
direct live hulp krijgen van een beëdigde
tolk, die beschikbaar zijn in alle gangbare
talen.“
‘Blij met ons’
Enkele maanden is Demi nu aan de slag
bij het Flying Squad Team. Geen
gemakkelijke job. “Je moet stevig in je
schoenen staan, niet bang zijn voor
verbaal geweld of een stootje. Maar daar
heb ik zelf bewust voor gekozen, We
merken bovendien dat ons werk
gewaardeerd wordt door de gemeenten
en ook de ondernemers zijn blij met ons.
We gaan het probleem niet de wereld uit
helpen, maar wel de inwoners van de vijf
gemeenten een groter gevoel van
veiligheid geven.”
Wat is er zo bijzonder aan het Flying
Squad Team?
De gemiddelde burger zal er niet zoveel
van merken, maar binnen de wereld van
politie en handhaving is de samenwerking
uniek. We kennen twee soorten boa;s. Zij
die werken in de openbare ruimte,
doorgaans in opdracht van een
gemeente. En zij die werken in het
openbaar vervoer, in opdracht van de
vervoerder. Deze twee werken natuurlijk
niet langs elkaar heen, maar vormen niet
één team. Tot nu toe. Dat klinkt
eenvoudig en dat is het ook, maar achter
de schermen moest er heel wat werk
verzet worden voordat het Flying Squad
Team aan het werk kon.

Vluchtelingen Wek Nederland (VWN)
VluchtelingenWerk Nederland (VWN) is een vrijwilligersorganisatie
met ruim 12.500 vrijwilligers die zich inzetten op alle AZC’s in Nederland
en een groot deel van de gemeenten in Nederland.
VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment
dat ze worden opgevangen totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.
Ook op het AZC in Overloon werken zeer gemotiveerde en gewaardeerde vrijwilligers,
hieronder een verslag van onze vrijwilligers Leon en Eric.
Leon vertelt over zijn werkzaamheden:
"Na ca. 25 jaar werkzaam te zijn geweest bij diverse gemeenten
in den lande als:(Senior) Bijstandsmaatschappelijk Werker,
Beleidsmedewerker, Toetser/Beslissingsambtenaar op de
afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij ik ook als taken had:
Huisvesting en Begeleiding van Statushouders, Contactpersoon VluchtelingenWerk
,heb ik affiniteit gekregen met de groep Statushouders.
Vanaf 01-07-2005 ben ik gestart als Vrijwilliger, Juridisch Medewerker/Maatschappelijk
Werker bij VWN, Decentraal en in de Centrale Opvang op diverse locaties
in den lande.
Tenslotte werkzaam bij VWN Centrale Opvang: AZC Overloon en AZC Grave.
De contacten met collega's en mensen afkomstig uit verschillende
culturen met hun diverse hulpvragen, spreken mij zeer aan.
Zo hebben we op het AZC o.a. de volgende taken:
- Voorlichting geven over de asielprocedure;
- Juridische ondersteuning bieden tijdens de asielprocedure;
- Ondersteuning bieden bij de gezinsherenigingsprocedure;
- Verlenen van procesmatige ondersteuning in verband met de
voortgang van het asielproces aan advocaten;
- Voorlichting geven over de mogelijkheden indien terugkeer aan de orde is;
- Doorverwijzen naar andere organisaties, dus een intermediaire functie;
- Signaleren ten behoeve van de individuele en collectieve belangenbehartiging.
Deze activiteiten dragen bij aan de snelheid en zorgvuldigheid van
Asielprocedures en zorgen ervoor dat de asielzoeker zoveel mogelijk
de eigen regie van de asielprocedure in handen heeft.
Zeker in deze moeilijke tijden van Coronacrisis en toename van mensen
die moeten vluchten door omstandigheden en een veilig bestaan zoeken
in een ander land, is het noodzakelijk dat er een
organisatie is als VluchtelingenWerk Nederland, die mensen "op de vlucht"
ondersteunt en helpt”.
Op de vraag waarom Eric voor VluchtelingenWerk heeft gekozen antwoordt
hij het volgende;
“Mijn oudste dochter heeft gedurende haar studententijd in Leiden gewerkt
bij VWN en haar vele verhalen hebben indruk op mij gemaakt.
Vandaar de keus voor VWN.
VWN als mensenrechtenorganisatie is nuttig en noodzakelijk in deze wereld.
Ik ben 3,5 jaar geleden bij VWN begonnen als juridisch medewerker/begeleider.
In dit werk bied ik "cliënten" een luisterend oor, juridische begeleiding gedurende
hun gehele procedure.
Dit werk geeft mij persoonlijk het gevoel nuttig te zijn, maar vooral mensen te helpen!.
Hierdoor krijg ik zelf energie om me te blijven inzetten voor “een goede zaak”.
“De dienstverlening van VWN is cliëntgericht en goed opgezet en er worden goede
opleidingsmogelijkheden geboden.
Het is heel interessant om met cliënten uit verschillende culturen te werken
en het is fijn om in een prettig en professioneel team te werken”.
Mocht het je leuk en interessant lijken om ook aan de slag te gaan als
vrijwilliger bij VWN, neem dan eens een kijkje op onze website
www.vluchtelingenwerk.nl, daar vind je al onze vrijwilligersvacatures.
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Actiedagen en extra BOA’s van politie Oost-Brabant
Het AZC in Overloon is ook voor de politie Oost-Brabant een dynamisch werkveld.
Naast de bewoners die dankbaar zijn voor hun veilige woonplek en zich hiernaar
gedragen, is er helaas ook sprake van criminele en overlastgevende asielzoekers.
Deze laatste groep vormt een klein deel van het aantal bewoners, maar zorgt voor
relatief veel extra politie-inzet op het AZC of op locaties waar zij overlast veroorzaken.
Recht doen aan de burger
Incidenten kunnen we als politie, net als in de rest van de samenleving niet
voorkomen. Wel kunnen we AZC-bewoners die herhaaldelijk de fout ingaan dichter op
de huid zitten en daarmee recht doen aan de burger van de gemeente Boxmeer. De
afgelopen jaren is er dan ook veel tijd en energie gestoken om, in samenwerking met
onder andere de gemeente Boxmeer en het COA, te zoeken naar oplossingen. Hierin
speelt Luke de Wildt een belangrijke rol. Hij is sinds 2018 wijkagent op de
asielzoekerscentra in Grave en Overloon.
Actiedagen
“De diverse culturen die hier zo dicht op elkaar samenleven vragen om een bijzondere
aanpak. Die hebben we ons eigen moeten maken”, vertelt Luke. “Vanuit de politie is
dan ook flink geïnvesteerd in een intensievere samenwerking met verschillende
betrokken partijen om op die manier de overlastgevers effectief aan te kunnen pakken.
Concreet betekent dit dat we de afgelopen maanden o.a. ‘actiedagen’ hebben
georganiseerd. Op deze actiedagen zijn extra controles uitgevoerd in het OV op de
Maaslijn, maar ook in de gemeenten Nijmegen, Boxmeer, Venray en Sint Anthonis om
ervoor te zorgen dat we de overlastgevers direct konden volgen en meteen konden
handhaven. Voor deze actiedagen staan we rechtstreeks in contact met burgers en
ondernemers, zodat zij hun ervaringen met ons kunnen delen en we hierop kunnen
anticiperen”.
Extra inzet BOA’s
“Daarnaast hebben we als politie hulp gekregen van 4 boa’s (buitengewoon
opsporingsambtenaren), gaat Luke verder. “Zij worden vanuit de politie aangestuurd
en zowel in de openbare ruimte als in het openbaar vervoer ingezet. In vijf gemeenten
zijn zij sinds kort fulltime aanwezig om te controleren en te handhaven op de bekende
overlastgevers”.
“De komende tijd komt u onze boa’s ongetwijfeld tegen. Spreek hen of ons als politie
vooral aan als u iets wilt melden of wij u ergens mee kunnen helpen. We doen ons
werk voor u”!
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Kinderactiviteiten
Tijdens de zomervakantie periode is er voor alle kinderen op het AZC iedere maandag iets leuks georganiseerd.
Nederlandse gezinnen gaan vaak op vakantie of maken leuke uitstapjes als de kinderen in de zomer vrij zijn van
school. Helaas is dit voor de gezinnen op het AZC vaak niet mogelijk. Zij kunnen vaak ook niet naar vrienden of
familie.
Wat de medewerkers van het AZC energie geeft, is om juist in dit soort periodes toch het gevoel van een
zomervakantie, van een warme, gezellige, leuke tijd mogelijk te maken voor deze kinderen.
Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een stormbaan, een goochelshow, springkussens en een
buikschuifbaan. Deze spullen zijn aangeleverd door een extern bedrijf. Er is bij iedere activiteit een grote groep
kinderen blij gemaakt. Ook de ouders van de kinderen hebben aan het einde van de dag vaak een glimlach op het
gezicht en geven aan de organisatie van activiteiten te waarderen. Daar doen we het voor!

www.twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland
www.linkedin.com/company/coanl
www.instagram.com/coa_nederland
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Wil je op de hoogte blijven
van het COA?
Volg ons dan op social media:
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