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COA Overloon Nieuwsbrief
COA Overloon Nieuwsbrief
Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief vanuit de COA-locatie Overloon. Wij informeren u over de laatste ontwikkelingen
op ons centrum. Over de bewoners en over activiteiten. Er zijn projecten waar we op terugkijken en nieuwe die
net van start zijn gegaan. Zoals stichting ‘’De Vrolijkheid’’, die voor de kinderen in ons centrum is neergestreken, u
leest er meer over in dit blad. Projecten voor, door en met onze bewoners. U leest over veranderingen; de prépolpositie van het azc; we geven u weer een kijkje in de werkzaamheden van een van onze medewerkers, deze keer
wordt de managementassistente aan het woord gelaten. De inzet van onze vrijwilligers is onverminderd groot,
toch blijven we altijd uitkijken naar nieuwe mensen. We hopen dat u de nieuwsbrief waardeert. Mocht u na het
lezen ervan geprikkeld raken om vrijwilligerswerk te gaan doen op ons centrum, neem gerust contact op. Voor
een gesprek met een van onze medewerkers om te kijken of u wellicht een helpende hand wilt bieden. Heeft u
anderszins opmerkingen of vragen, u kunt ze mailen naar overloon@coa.nl. Veel leesplezier!

14-3-2019 Lentefair AZC Overloon
Op donderdag 14-3 hebben we een lentefair georganiseerd op
het AZC Overloon.
Oorspronkelijk was het idee een winterfair, maar door wat
onvoorziene omstandigheden hebben we de fair op moeten
schuiven waardoor we het een lentefair hebben genoemd.
In onze moestuin is prachtige boerenkool gegroeid, dus wij
wilden de bewoners kennis laten maken met echt hollands eten!
Collega’s Wil en Dennis hebben samen met twee bewoners die
beiden chefkok zijn boerenkool gemaakt.
Vanwege de slechte weersomstandigheden hebben we de fair
helaas niet buiten kunnen houden maar moesten we
noodgedwongen de gymzaal in. Bewoners konden gezellig
samen komen in de gymzaal, die voor de gelegenheid was
aangekleed met verlichting en schilderijen, gemaakt door de
AMV jongeren. In de gymzaal stonden een aantal prachtig
gemaakte meubels die onze collega Marcel samen met twee
bewoners heeft gemaakt.
De vrouwen en de kinderen hadden plastic bekertjes in frisse
vrolijke lentekleuren geschilderd. Met daarin een led waxinelichtje
heeft John onze sportbegeleider een kleine lichtjesoptocht met de
kindjes gelopen.
We kijken terug op een geslaagde dag!
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PRE-POLLOCATIE
Overloon is sinds 2014 een asielzoekerscentrum. In een azc
verblijven zowel verblijfsgerechtigden die in afwachting zijn van
een woning als asielzoekers die in de verlengde procedure zitten.
AZC Overloon is naast regulier azc, in april jl. een prépollocatie
geworden.
De prépol is een tijdelijke opvangvorm die fungeert als
wachtkamer voor de reguliere pol (ProcesOpvangLocatie). Het
gaat hier om plekken voor de doelgroep in de RVT (Rust- en
VoorbereidingsTijd). Om de POL te ontlasten, zijn verschillende
azc-plekken tijdelijk omgeklapt naar (deels) pre-polplekken. Zo
ook azc Overloon, waar bewoners vanuit Alkmaar naar Overloon
zijn gekomen. Op 3 en 10 april jl. arriveerde een groot deel van
de te verwachten 185 bewoners, met veel verschillende
nationaliteiten. Het meest kansrijk voor het verkrijgen van een
tijdelijke verblijfsvergunning onder hen zijn mensen uit Syrië,
Eritrea en statenlozen.

Voor alle duidelijkheid: deze mensen (in totaal 185) komen niet
bovenop het aantal bewoners dat al woont in ons azc. Ze komen
in plaats van mensen die vertrokken zijn naar een woning in een
Nederlandse gemeente of terugkeren naar eigen land. Het aantal
bewoners van azc Overloon zal voorlopig dan ook niet toenemen.

Cijfers en feiten
Het aantal bewoners van het centrum op 25-04-2019

Mannen
Vrouwen
Kinderen

AZC
232
96
71

Mannen < 18
Vrouwen < 18

Top drie van nationaliteiten:
AZC
1
Burgers van
1
Moldavie (80)
2
Iran (53)
2
3
Syrie (19)
3
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AMV
29
0

AMV
Marokko(8)
Eritrea (5)
Syrie (3)
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De MAS op het AZC

De MAS…mas…mas…dat is Spaans voor méér? Ja, dat is waar
en de dame in deze functie op het azc, doet ook altijd genoeg,
veel en méér. In een rustig half uurtje spreek ik af met Rosalie
Verstegen, MAS van azc Overloon. Oftewel: de
managementassistente. Al snel wordt duidelijk dat haar werk zeer
veelzijdig is. Rosalie is de rechterhand van locatiemanager.Maar
laat ik u eerst even meenemen naar hoe het ooit begon. Rosalie
kwam binnen bij het COA als jonge meid van 19 in een heel
andere functie. Ze startte in 1988 in Stevensbeek; hier opende
het eerste azc met 150 bewoners. Rosalie was al gestart met de
bakkersopleiding; toen bleek dat dit niet was wat zij zocht, kon zij
aan de slag als keukenhulp. Het azc in Stevensbeek had toen
nog een centrale keuken en Rosalie werkte bij de uitgifte van
voeding. Na keukenhulp volgde de functie materieel medewerker
en door verschillende reorganisaties kwam ze achtereenvolgens
terecht in Grave, Eindhoven en Den Bosch. Daar kon ze toen
MAS worden van twee coördinatoren op voorwaarde dat ze een
secretaresseopleiding ging volgen. Zo gezegd zo gedaan: na
voltooiing van deze opleiding trad Rosalie aan als MAS in 2007.
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Toen in 2014 azc Overloon opende, solliciteerde Rosalie op deze
plek en kon zij beginnen in september van dat jaar.
Op de vraag: Wat zijn je taken als MAS?, antwoordt Rosalie: ‘’Ik
doe van alles, ben een spin in het web; ben de bemiddelaar. Ik
doe veel dingen ad hoc, dat hoort bij een azc. Er gebeurt veel
onverwacht en je kunt niet van tevoren alles plannen.’’
Beschrijf eens een gemiddelde dag. Rosalie: ‘’Dat zal ik
proberen, maar geen dag is gemiddeld haha. Mijn werkdag begint
om 8.00 uur; ik zet thee en koffie en check de mail. Ik zie en plan
dan wat er moet gebeuren, maar deze eerste planning loopt dus
regelmatig anders; vaak komen er andere dingen tussen. Eén
moment op de dag is vrijwel altijd conform planning en dat is
onze lunchpauze. Van 12.30 tot 13.00 uur wordt er met andere
collega’s samen de boterham gegeten; de locatiemanager hecht
er zeer aan dat de medewerkers deze 30 minuten gaan zitten en
niet bezig zijn met werk.’’ Rosalie is de MAS: de assistente van
de locatiemanager. Bovenal is zij locatiemanager rechterhand en
haar taken bestaan hierin o.a. uit agendabeheer; notuleren en
een belangrijke rol vervult zij in het signaleren.
Als afsluiting stel ik haar de vraag: Wat zou jij de omwonenden
van azc Overloon willen meegeven? Rosalie hoeft niet lang na te
denken: ‘’Ik zeg: Leef mee met je medemens! Elk medemens
verdient het om gezien te worden of dat nu buiten of binnen het
azc is.’’ En daarnaast onderstreept zij dat er ook dit jaar in de
nazomer een azc-open dag zal zijn. Rosalies advies: ‘’Kom
vooral kijken met open dagen; wellicht raakt u geïnteresseerd in
vrijwilligerswerk. Er zijn veel mooie dingen te doen.’’
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De vrolijkheid op azc Overloon
Ze zijn alweer een maand bezig, deze twee enthousiaste en
gedreven dames, Helga en Connie. Ze werken voor stichting ‘’de
Vrolijkheid’’, de naam laat al raden waar zij voor staan. Het doel
van hun activiteiten is om op structurele basis samen met
kinderen, jongeren en hun ouders die in azc’s wonen kunst,
muziek en media te maken. Op deze wijze scheppen zij samen
ruimte en omstandigheden waarin talenten tot bloei komen en
veerkracht versterkt. Met dans, muziek, theater en beeldende
vorming leren zij kinderen dat je hier in een opvanglocatie, ook
positieve ervaringen op kunt doen. Want positiviteit, zo ervaren
wij toch allemaal, is belangrijk in ieders leven, laat staan in het
leven van kinderen in een azc die vaak al behoorlijk
getraumatiseerd zijn. De Vrolijkheid is te vinden op meerdere
locaties, maar nu mag ook azc Overloon gaan deelnemen aan
hun activiteiten.
Het sleutelwoord is empowerment, elke donderdag van 15.0017.00 uur zijn alle kinderen welkom in de ruimte van de
Vrolijkheid, waar Helga en Connie elke week weer andere
activiteiten aanbieden. Het programma stellen ze zelf samen en
alle jongeren tot en met 14 jaar kunnen deelnemen. Ook hun
ouders zijn welkom. Een tweede doelgroep zijn de jongeren van
15 tot en met 25 jaar.
De begeleiders van de Vrolijkheid komen uit kunstzinnige hoek.
Op de vraag wat haar achtergrond is, antwoordt Connie: ‘’Ik heb
kunstacademie gedaan. Ik ben ontwerper maar doe inmiddels
ook andere dingen. Ik ben inzetbaar als gastdocent op scholen
en men kan mij inzetten als workshopleider op cultuurdagen door
het hele land. Helga is al even gedreven en creatief. Als we
elkaar de eerste keer ontmoeten, is zij druk bezig samen met
Connie. De ruimte moet aangekleed worden, mooier gemaakt
voor de vrolijke opening op 21 maart. Wat me meteen opvalt, is
de positieve uitstraling van de vrouwen. Een hartelijk woord voor
ieder, meteen voel je je op je gemak. Het laat zien en voelen wat
positief in het leven staan, betekent. Ook Helga doet veel met
kunst. Zij komt uit de podiumkunsten. Ze werkte onder meer als
productieleider; Helga werkt daarbij nog voor een acteursbureau
en is inzetbaar als acteur. Ze vertelt dat er een Kunstkabinet op
12 AZC’s van start zal gaan waar werkjes van alle kinderen
tentoongesteld worden.
Inmiddels zijn de twee sympathieke Vrolijkheid-medewerkers een
tijd aan de slag in Overloon en ik breng een bezoekje op
donderdagmiddag. Als ik binnenkom, is het een drukte van
jewelste: wat blijkt?! Ze zijn bezig met het project, hierboven
genoemd: het Kunstkabinet. Ik zie ouders, vooral mannen,
bezig met hout en figuurzagen. Er loopt een meneer rond die
aanwijzingen geeft. Als ik vraag wie hij is en wat hij doet, zegt hij:
‘’Ik ben Karel, ik ben kunstenaar en ik begeleid dit project. Ik heb
een kast ontworpen die we nu samen aan het maken zijn. Het is
een soort vitrine, waarin de werkjes van de kinderen een plek
gaan krijgen.’’ Dan komt er een kleine meid naar mij toe, ze meet
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de omtrek van mijn polsen. 10 minuten later krijg ik een armband
om mijn hand geschoven, van een ander kindje een ring.
Gemaakt met elastiekjes en plastic klemmetjes. In een mooie
kleur, ik ben heel vereerd en dat laat ik weten. Helga en Connie
hebben ondertussen gesprekken met mensen die graag als
vrijwilliger iets willen doen op het azc, bij de Vrolijkheid. Want
vrijwilligers, die zijn altijd welkom! Ik kijk naar mijn nieuwe
armbandje, bedank en ga weer verder. Vrolijk.
Heeft u belangstelling als vrijwilliger? U kunt mailen naar
helga@vrolijkheid.nl of connie@vrolijkheid.nl
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