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Beste buren… 
 

Het was een veelbewogen periode vanwege 
corona. Op onze locatie zijn we gelukkig 
redelijk ongeschonden door deze periode 
gekomen en samen met de GGD hebben we 
vaccinatie op locatie aangeboden. Onze 
bewoners hebben veel gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid.  
 
Door corona hebben veel mensen te kampen 
met verlies, ziekte en nasleep van dit virus. Ik 
wens iedereen die hiermee te maken heeft 
veel sterkte toe. 
 
Voor ons als COA, staan we voor een nieuwe 
uitdaging. De recente ontwikkeling in 
Afghanistan maakt dat veel mensen moesten 
vluchten, wat een extra druk op onze 
landelijke opvang betekent. Daarom zijn we 
begonnen met een kleine verbouwing om in 
totaal 250 mensen, zoals omschreven in de 
bestuursovereenkomst, te kunnen opvangen. 
Hiervoor worden enkele kantoren verplaatst 
en de kantoren die vrijkomen worden 
ingericht als bewonerskamers.  
  
De jaarlijkse open dag van het COA, die altijd 
gelijktijdig met de Nationale Burendag wordt 
georganiseerd, kan ook dit jaar helaas niet in 
fysieke vorm doorgaan. Vanwege de 
coronamaatregelen hebben we moeten 
besluiten om deze dag anders in te vullen.  
 
Om u toch een kijkje te geven in onze 
opvanglocatie, ontvangt u deze buurtkrant 
‘Azc in Beeld’.  
 
Ik wil u bedanken namens medewerkers en 
vrijwilligers, maar zeker ook namens onze 
bewoners, die in Hengelo een veilige tijdelijke  
opvangplek mogen vinden. 
 
Een hartelijke groet, 
 
Folkert Bosch 
Locatiemanager COA Hengelo 
hengelo@coa.nl  
 

 

 
  

www.azcinbeeld.nl 
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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. 

 
  

World 
Cleanup 
Day  
Zaterdag 18 september was het 
World Cleanup Day. Overal in het 
land hebben mensen hun buurt 
ontdaan van zwerfvuil. 

www.worldcleanupday.nl  

 

Bewoners van COA locatie Hengelo 

houden structureel hun eigen 

leefomgeving schoon. Zowel in- als 

om het gebouw zijn bewoners actief 

in de dagelijkse schoonmaak en 

tuinonderhoud. Deelname aan de 

Cleanup day was dan ook een 

vanzelfsprekendheid. Gewapend met 

zakken en papierprikkers is de nabije 

omgeving van de opvanglocatie 

schoongemaakt.  

 

Naast deze landelijk georganiseerde 

dag, organiseert de opvanglocatie 

zelf regelmatig extra schoonmaak-

acties. Zo hebben bewoners 

afgelopen zomer op eigen initiatief 

het parkje naast de locatie helemaal 

onkruidvrij gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldcleanupday.nl/
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Creatieve activiteiten 
Verbinding als rode draad… 

 

Elke donderdagmiddag komen zo’n acht tot tien bewoners bij elkaar in onze 

recreatieruimte voor handwerkactiviteiten, georganiseerd door kunstenares 

Willemien Nijman. 

 

Begonnen werd met het borduren van witte vaandels, met rode draad.  Dit was 

een onderdeel van een grootschalig project in Twente. Honderden 

Twentenaren hebben via Willemien een doe-het-zelf pakket besteld, met daarin 

alle benodigdheden om een vaandel te borduren. Met de vaandels zijn lange 

slingers gemaakt, die op verschillende plekken in Twente hebben gewapperd. 

 

 

 

 
 

 

   

Het is mooi om te zien hoe de activiteiten 

verbinding tot stand brengen tussen bewoners van 

verschillende achtergronden. Niet alleen is het erg 

gezellig, maar er wordt ook geleerd van elkaars 

handwerktechnieken en de taalverschillen maken 

dat er voorzichtig geprobeerd wordt elkaar te 

begrijpen in het beetje Nederlands dat men al 

geleerd heeft. 

      

Wil je meer weten over 
de activiteiten van 
Willemien? Scan de 
QR code! 
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Basisschool De Horizon 

 

  

Ook kinderen in een opvanglocatie voor asielzoekers vallen onder de leerplicht. Kinderen in de 

basisschoolleeftijd bezoeken vrijwel allemaal basisschool De Horizon in Hengelo.  

 

De school vertelt… 

Elke doordeweekse ochtend om 8.20 uur openen we onze deuren. Enkele kinderen staan dan al met een grote 

glimlach te wachten. De leerlingen krijgen een boks, een elleboog of straks als het weer mag een hand. ‘Fijn dat 

jullie er zijn’. Zo begint het elke morgen op Basisschool De Horizon, een school voor nieuwkomers in Hengelo. Op 

deze basisschool zitten kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken. De meeste kinderen komen uit het 

buitenland. Op dit moment hebben we 75 kinderen op school met 24 verschillende nationaliteiten. Kinderen komen 

bijvoorbeeld uit Syrië, Polen, Peru, Zuid-Afrika, Eritrea, Spanje, enz. Sommige leerlingen wonen in de avo (het azc 

in Hengelo), de andere kinderen wonen bijvoorbeeld in Hengelo en omliggende 

gemeentes. Hun achtergrond is divers.  

Zo zijn er leerlingen die gevlucht zijn uit hun land, maar ook kinderen van ouders  

die hier enkele jaren komen werken of kinderen met een Nederlands nationaliteit  

die na jaren weer terugkomen naar Nederland. Elk gezin neemt zijn eigen  

verhaal mee. Wat een diversiteit, zoveel nationaliteiten met verschillende  

gebruiken en geloven bij elkaar. Het is een voorrecht om met deze  

kinderen te mogen werken. Geen dag is hetzelfde!  

  

De kinderen leren bij ons de Nederlandse taal en we gaan met de andere hoofdvakken verder op het niveau waar 

ze in hun eigen land zijn gebleven. De Horizon werkt volgens de filosofie van De Vreedzame School. We leren 

kinderen sociale competenties aan zodat ze oog en oor hebben voor elkaar, positief zijn naar elkaar en samen tot 

oplossingen kunnen komen. Ook leren we ze vaardigheden die horen bij democratisch burgerschap, ze hebben 

een stem bij ons op school, mogen mee beslissen waar het kan en dragen allemaal een steentje bij.  

 

 

 

De Horizon heeft bijna zes jaar aan de Wezelstraat in Hengelo gezeten. Vanaf 24 september gaan we verhuizen 

naar de Brusselstraat en hebben we plek voor acht groepen. Op dinsdag 28 september openen we de deuren voor 

het eerst voor de kinderen. Zowel de kinderen als het team kijken uit naar de nieuwe school. Heeft u nog nooit een 

kijkje genomen in onze school? Bel of mail ons gerust, dan maken we een afspraak en laten we u graag de school 

zien.  www.dehorizon-hengelo.nl 

  ______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

De kinderen blijven ongeveer 1 tot 2 jaar bij ons op school en stromen dan door 

naar het regulier onderwijs. Samenwerken met externen is voor ons essentieel. 

Samen kijken wat een kind of gezin nodig heeft. Deze samenwerking is ook 

intensief met de medewerkers van de avo. We horen van ze wanneer er nieuwe 

kinderen zijn en hebben overleg als er iets is. Ook proberen we goed af te stemmen 

en waar het kan, op dezelfde manier te handelen. Het komt wel eens voor dat wij 

niet helemaal goed begrijpen wat ouders bedoelen. Dan is het superfijn dat er altijd 

een medewerker van de avo is die ons daarbij helpt. Ik kan niet anders zeggen dan 

dat deze samenwerking top is! De avo medewerkers doen veel voor de kinderen en 

hun ouders. Zo zijn er ook activiteiten in de vakantie of na schooltijd. Kinderen 

komen altijd vol enthousiasme vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. 

Kent u de Instagram van 
COA Hengelo al? 
 
www.instagram.com/coahengelo    

http://www.dehorizon-hengelo.nl/
http://www.instagram.com/coahengelo


 

September 2021 

 
  

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.
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Kamperen in eigen tuin 
 

 

Sheltersuit Foundation 

 

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.

 
 
 
 

  
Voor veel kinderen in Nederland is kamperen onderdeel van de 

vakantie. Voor de kinderen in ons centrum was het de 

allereerste keer! 

 

Met dank aan lieve Hengeloërs die een tentje hebben 

gedoneerd of uitgeleend, is er in de zomervakantie twee 

nachten gekampeerd in de tuin.  

 

Marshmallows roosteren boven een vuurtje, lang opblijven en 

keten in de tent…zoals kamperen hoort te zijn!  

Sinds enkele maanden werkt een aantal bewoners bij Sheltersuit in 

Enschede. Sheltersuit maakt beschermende middelen voor daklozen. 

Deze organisatie heeft o.a. een combinatie van jas en slaapzak ontworpen 

en deze combinatie wordt in hun atelier vervaardigd.  

 

Het kleermakersvak, het handmatig vervaardigen van kleding, is een vak 

dat meerdere bewoners onder de knie heeft. Het is van enorme 

meerwaarde dat bewoners hun eigen beroep kunnen uitoefenen, hun 

talenten inzetten en daarmee een zinvolle dagbesteding hebben. 

www.sheltersuit.com  
  

http://www.sheltersuit.com/

