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“Welkom aan 
alle mensen in 
de buurt!” 
Meron is 23 jaar en komt uit Eritrea. Ze is 6 

jaar in Nederland en woont nu een maand in 

AZC Utrecht.  

Meron spreekt van huis uit Tigrinya, de taal 

van Eritrea. Ze spreekt ook Engels, ze heeft 

zichzelf Nederlands geleerd en kan Arabisch 

verstaan. 

 

Daarom is Meron een grote hulp als vrijwillig tolk 

voor het COA. Elke dinsdagmiddag helpt ze 

namelijk bij de #Meedoenbalie. Hier kunnen 

bewoners van het AZC terecht voor bemiddeling 

naar vrijwilligerswerk. 

 

Uit ervaring weet Meron hoe belangrijk het is om 

overdag iets te doen te hebben in het AZC. Zelf 

heeft ze als hobby toneelspelen. Ze heeft daar 

inmiddels al ervaring in. Als actrice speelde ze 

mee in de Wijksafari: “dus mensen in Utrecht 

kennen mij al”. 

 

Ze is bezig met een opleiding Sociaal Werk: eerst 

MBO en daarna HBO. Vervolgens wil ze een jaar 

bij de UNHCR werken. Zo doet ze ervaring op om 

overal ter wereld vluchtelingen te kunnen helpen.  

Dat is haar droom en ambitie. Want 

“vluchtelingen zijn niet zo moeilijk”, zegt Meron, 

“Het zijn goede mensen.” 

<Kop 1, 24 pt 
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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. 

In AZC Utrecht verblijven mensen uit ongeveer 40 
verschillende landen. 

Afghanistan, Algerije, Brazilië, Azerbeidzjan, Nigeria, 
Oekraïne, Rusland, Georgië, Syrië, Burundi, Tibet, 
China, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Somalië, Gambia, 
Ghana, Guinee, Sierra Leone, Irak, Iran, Koeweit, 

Saoedi-Arabië, Jemen, Jordanië, Kameroen, Kongo, 
Liberia, Libië, Mali, Marokko, Verenigde Arabische 
Emiraten, Palestijnse Autoriteit, Pakistan, Senegal, 

Soedan, Tunesië, Turkije, Uganda. 

“Wij willen ervaring opdoen 
in Nederland” 
 
Lamin en Isatou 

Zij komen uit Gambia en wachten op een beslissing van de IND. Ze zijn bijna 2 jaar 

in Nederland, waar hun dochter Mai is geboren. Ze wonen 5 maanden in AZC 

Utrecht. Om de dag werken ze in A Beautiful Mess als kokkin en achter de bar en 

doen ze schoonmaakwerk voor COA. Ze kunnen niet naar de Nederlandse les 

maar ze gaan naar Plan Einstein en het Taalcafé. Isatou was kokkin in Gambia en 

hoopt op een baan in een restaurant. Lamin was huisschilder en wil graag in een 

Nederlands bedrijf werken. Ze spreken Engels, Mandinka, Wolof, Fula en 

Mandjaque. Ze hopen dat hun dochter dokter of advocaat kan worden. 

 

 
  

“Hoe meer 
je weet, hoe 
meer je 
leert” 
Danial is 19 jaar en komt uit 
Iran. Hij woont 2 jaar in 
AZC Utrecht. Via ISK en 
Schakelklas wil hij HBO ICT 
gaan studeren. Helaas 
komt zijn 
verblijfsvergunning een 
week te laat en heeft hij nu 
een tussenjaar. 
 

Danial verveelt zich zeker niet: hij 

heeft een groot netwerk in Utrecht, 

vooral kunstenaars en muzikanten. 

Zelf speelt hij gitaar, basgitaar en 

drumt hij een beetje. Twee weken 

geleden hebben ze een studio 

gehuurd om lekker te jammen.  

 

Ook houdt Danial van skaten. Hij 

heeft een mooie plek gevonden in de 

stad waar je een prachtig uitzicht 

hebt als de zon ondergaat. Hij krijgt 

sterretjes in zijn ogen als hij hierover 

praat. 

 

Danial spreekt Farsi, Engels en 

Nederlands. Ook al hoort hij in het 

nieuws vaak nog nieuwe woorden.  

Zijn droom is om als ICT-er met zijn 

laptop om de wereld te gaan reizen. 

Programmeren kun je overal, zo vindt 

hij. Met zijn talenkennis, hobby en 

opleiding ziet hij dit zo voor zich.  

Ook hier glimmen zijn ogen!  
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“Niet ideaal, maar zo mooi mogelijk” 

 
Caro, medewerker van Stichting De Vrolijkheid in actie. Voor de kinderen op het AZC 

organiseert De Vrolijkheid activiteiten de bijdragen aan onder andere de Veerkracht van de 

kinderen. 

 

Voldoening uit het werk dat betekenis 
heeft voor mensen die het nodig 
hebben. 

 

Peter Zwaan (46) is locatiemanager sinds 

2018, komt uit Katwijk aan Zee en 

spreekt Nederlands en Engels. 

Hij is verantwoordelijk voor het AZC en 

de bewoners. Een AZC is niet ideaal, 

maar samen met het team (30 personen) 

probeert hij er een veilige plek van te 

maken. Zowel van het gebouw zelf als in 

de omgang met alle talen en culturen. 

Ieder AZC en iedere medewerker is 

anders en met ons allen vangen we de 

bewoners zo goed mogelijk op“. 

Peter heeft overleg met de Gemeente 

Utrecht, want de bewoners zijn immers 

inwoners van de gemeente. Ook met 

Welkom In Utrecht en Plan Einstein zijn 

regelmatig gesprekken.  

A Beautiful Mess is een mooi initiatief op 

het terrein van het AZC.  

Of het nu bij het COA is of niet, over 5 

jaar hoopt Peter nog steeds dit 

betekenisvol werk te kunnen doen!  Het AZC krijgt een muurschildering! 
 
Het COA gaat in samenwerking met de gemeente Utrecht een 
muurschildering ontwikkelen aan de straatzijde van de receptie. Niemand 
minder dan Janisdeman gaat de kunstschildering maken.  
Bewoners, medewerkers en omwonenden worden betrokken bij dit project. 
Wilt u als buurtbewoner graag betrokken zijn bij dit project?  
Neem contact op met ‘Mijn Wijk, Jouw Wijk, via hbclemens@ziggo.nl 

 

Voor meer info over de 

Vrolijkheid die werkt met de 

5’V’s: Vrolijkheid, Veerkracht, 

Veiligheid, Vertrouwen en 

Verhaal: 

www.vrolijkheid.nl 

 

Voor meer info over de 

Vrolijkheid die werkt met de 

5V’s: Vrolijkheid, Veerkracht, 

Veiligheid, Vertrouwen en 

Verhaal: www.vrolijkheid.nl 
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“Artikel 1, dat 
waarderen we aan 
Nederland!” 
Aan het woord is Carla, programmabegeleider in het AZC.  
Carla komt uit Zeeland en woont 8 jaar in Utrecht. Ze geeft 
trainingen “Inburgering” aan groepen statushouders. Ook helpt 
ze hen met de eerste administratieve stappen in Nederland. Ze 
spreekt Nederlands, Engels, Frans en Duits. Carla houdt van 
alle culturen om zich heen en hoopt dit werk nog lang te doen. 

<Kop 36pt dblauw 
Arial> 
<Intro 12pt Arial> 
At harionseque volupta dolo tet etusa vit lant. Mus, ut aut 
faccabo rporese runtem landani as delit ipsaped mosaectiat.Bit 
eaquas vid ulparci con cori cone debit lant, offic te eaquam qui 
con cus et as nam, utas sum cum laboratur solupta emporendae 
nihil int. Dae intur modit, net alignimagni berestio. ebit lant, offic 
te eaquam qui con cus et as nam, utas cum laboratur solupta 
emporendae nihil int. Dae intur modit, net alignimagni berestio. 

Nederland kent veel regels en voor bijna alles is een computer nodig. Dat is 

niet voor iedereen vanzelfsprekend. Carla helpt de statushouders o.a. met het 

inschrijven bij de gemeente, het aanvragen van een DigiD, een verblijfspas van 

de IND en een bankrekening.  

De toekomst komt aan de orde bij de training “Inburgering” die ze geeft. Met 

een tolk worden de statushouders bekend gemaakt met werk en onderwijs, de 

inburgering, de geschiedenis van Nederland, samenlevingsvormen en wet- en 

regelgeving. 
 

Samenlevingsvormen 

Veel nieuwkomers zijn onder de indruk van artikel 1 van de Grondwet. Een 

ander onderwerp dat veel tongen losmaakt zijn de samenlevingsvormen die in 

Nederland mogelijk zijn.  

“Plezierig en interessant werk” besluit Carla.  

 

 
“Vluchtelingen ondersteunen is normaal 
voor mij” 
 

Ibrahim uit Egypte is 2 jaar in Nederland en 2,5 maand in Utrecht met zijn 

oudste zoon. Zijn vrouw en de andere 2 kinderen  zijn nu ook in het AZC. 

Ibrahim spreekt Arabisch, Engels, Duits, Frans, Spaans, Farsi, Urdu en 

Nederlands. Hij is elecktrisch ingenieur en heeft plannen voor een exportbedrijf. 

Over 5 jaar hoopt hij dat zijn gezin het leven weer heeft opgepakt en dat zijn 

bedrijf bloeit. 

 

 
Cursus en toekomst  
Ibrahim heeft in Eindoven, 

Utrecht, Nijmegen en 

Amsterdam bij verschillende 

organisaties kennis opgedaan 

over entrepreneurschap, wet- 

en regelgeving en de 

Nederlandse arbeidsmarkt. 

Bij Welkom in Utrecht heeft hij 

een taalmaatje gevonden. Zelf 

wil hij ook vluchtelingen gaan 

helpen. “Dat is nodig, voor hen 

en voor mij!”  

 

 

BON-KOFFIE-COFFEE-KAFFEE-CAFE-CAFFE-KOFFIE-BON 

Kom gezellig langs bij het community cafe op het AZC!  

Bij het tonen van deze bon krijg je de 2e kop koffie of 
thee GRATIS.  

Elke donderdag t/m zondag 11:00 -18:00 

A Beautiful Mess, Joseph Haydnlaan 2 te Utrecht  

BON-THEE-TEA-TEE-TE-THE-TEA-THEE-TEA-THE-TE-BON 
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Utrecht bedankt! 
 
Door de jaren heen worden er 
spullen gedoneerd aan 
asielzoekers die in de opvang 
verblijven. Names het COA en 
onze bewoners willen wij jullie 
bedanken voor alle kleding, 
speelgoed en andere spullen die 
jullie door de jaren heen hebben 
gegeven aan ons.  

 
 
 
26-08-2021 – Zeist Noodopvang 
Afghaans jongentje neemt met een 

glimlach het speelgoed in ontvangst.  

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

September 2021 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VluchtelingenWerk Nederland
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“Zwemmen en radio maken” 

 

“Voor alle Utrechters” 

 

 
 
 
 

  
Anas (29) is civiel ingenieur en komt uit 

Syrië. Hij spreekt Arabisch, Engels, 

Turks en een beetje Nederlands.  

Hij zit op Nederlandse les in het AZC en 

zwemt als het goed weer is in de rivier. 

Per fiets helpt hij een vriend met het 

kopen van meubels via Marktplaats.  

Hij wil zijn studie verder vervolgen en 

zo snel mogelijk aan het werk als civiel 

ingenieur.   

Met een vriend wil hij kleine cadeautjes 

maken en verkopen, zoals klokken en 

dienbladen.  

Van je hobby je beroep maken 

Anas volgt bij de Voorkamer een cursus 

radio maken. Hij mag een uitzending 

verzorgen en die gaat natuurlijk over 

Syrië. Wat er gebeurde en waarom de 

mensen volgens hem naar Nederland 

kwamen. Zijn wens is om van zijn 

hobby zijn beroep te maken.  

 
 

Redactie: Arash en Francien, COA 

Fotografie: Francien en anderen. 

Wij bedanken alle medewerkers, bewoners en organisaties in deze uitgave voor hun bijdrage. Hopelijk tot volgend jaar! 

Pjotr (Utrecht) is floormanager bij A Beautiful Mess het 

ontmoetingscafe op het AZC. Hij traint en coacht bewoners van 

het AZC in het horecavak. Het doel is om de brug te zijn tussen 

bewoners buiten en binnen het AZC. Niet alleen als café, maar 

ook als ruimte die open is voor iedereen. Creatieve workshops, 

muziekavond, iedereen is welkom als iedereen mee mag doen. 

Ondanks corona zegt Pjotr: “Wij zijn er klaar voor!” In het 

Nederlands, Engels, Duits en Spaans en inmiddels een beetje 

Arabisch. 

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

