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Nieuwsbrief COA, gemeente Weert

Activering

Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vangt deze mensen op. Om u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen op de opvanglocatie in de
gemeente Weert willen wij u regelmatig informeren via deze nieuwsbrief.

Laatste ontwikkelingen
Dinsdag 26 juli jl. is het Zomer Orkest Nederland (ZON) op
bezoek geweest bij het azc. Tijdens hun zomertour is het
COA in Weert uitgekozen voor hun sociale concert.
Bewoners hebben kunnen genieten van dit muzikale
gezelschap, dat vanuit de appèlplaats muziek voor het hele
centrum heeft gemaakt.

Verder worden er diverse voorbereidingen getroffen voor
activiteiten in de zomervakantie en verbetering van de opvang
in Weert van de bewoners van het azc.

Vrijwilligerswerk
op het azc
Vanaf de opstart van het azc in Weert is de interesse
voor vrijwilligerswerk groot. Nu er voor verschillende
activiteiten steeds meer ruimte is binnen het centrum,
zijn we gaan samenwerken met Goed Bezig Weert.

Via de website zullen wij vacatures plaatsen voor
bijvoorbeeld vrouwenactiviteiten. Als u ook interesse
heeft om structureel of incidenteel iets te betekenen voor
het COA en de bewoners van Weert, kunt u
www.goedbezigweert.nu in de gaten houden.
Eigen initiatieven zijn ook welkom! Deze mogen
aangeboden worden middels weert@coa.nl.

Deze nieuwsbrief verschijnt telkens aan het eind van de
maand. Wilt u deze ook ontvangen?
Dan horen wij dit graag via weert@coa.nl .

Vragen hierover? Neem dan gerust contact op met:
Stephanie Quaedvlieg, stephaniequaedvlieg@coa.nl

Foto expositie “Leven in azc Weert”
De afgelopen maanden heeft COA vrijwilliger Gerard Haex zich ingezet om met enkele bewoners van het centrum een foto expositie
op te zetten. Het begon als een idee om bewoners kennis te laten maken met fotografie, maar groeide al snel uit tot een groep
enthousiaste fotografen. Met ruim 1400 foto’s in hun portfolio is er gekeken naar de mogelijkheden voor een expositie.
Op zondag 14 augustus zal de expositie “Leven in azc Weert” plaatsvinden in
het azc. Het openingswoord is om 13:00 en de expositie is toegankelijk tot 16:00 uur.
De groep zal zelf informatie geven over het project en de gemaakte foto’s.
Wilt u hierbij zijn? Aanmelden kan via weert@coa.nl.

Vrijwilligers / medewerker
belicht: Gerard Haex
Gerard Haex is werkzaam als vrijwilliger sinds december 2015
& initiatiefnemer van het Fotoproject “Leven in azc Weert”.
In het begin ging ik met een aantal bewoners wandelen in
Weert. Hiervoor was vooral in het begin veel animo van de
bewoners. We gingen dan naar diverse plaatsen in Weert,
zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, het station, de
Martinuskerk en gewoon naar het centrum om een beetje
wegwijs te worden in Weert. Deze wandelingen waren ideaal
om de mensen in het azc beter te leren kennen en hun
verhalen te horen. Het werd al gauw duidelijk dat de meesten
erg leergierig en ambitieus zijn. Het gaat steeds beter om in
het Nederlands met de bewoners te communiceren.
Tijdens gesprekken werd duidelijk dat een paar bewoners, net
zoals ik, fotografie als hobby hebben.
Het idee werd geboren om samen een fotografieproject te
starten. Er werd door het COA een oproep gedaan onder de
bewoners voor geinteresseerden in een dergelijk project.
Met een groepje van vijf bewoners gingen we van start met
als opdracht het leven van bewoners in het azc door
bewoners in beeld te brengen.
Met de door mij beschikbaar gestelde camera's ging de groep
enthousiast aan de slag. Het resultaat waren honderden
foto's, waaruit we een selectie hebben gemaakt. De foto's
geven een mooi beeld van hoe de bewoners wonen, koken,
eten, spelen en omgaan met hun vrije tijd. Als afsluiting van
dit project willen we graag het resultaat tonen in een expositie
die op 14 augustus zal plaats vinden in gebouw 3 van het azc.

“Het was vooral een leuke ervaring
om samen te werken met de
bewoners van het azc.”

Na deze opening zal de expositie nog enkele keren toegankelijk zijn voor het
publiek onder begeleiding van de projectgroep.
Meer informatie over Gerard is te vinden op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

Weert, juli 2016

Activering van onze bewoners is een belangijk punt van het
COA; het azc in Weert zet hier ook volop op in. Youri Groven
(Bewegingsagoog en Sportinstructeur) en Rick Vechel
(Coördinator Activering) zetten zich in op het gebied van sport,
cultuur en (vrijwilligers-)werk.

www.coa.nl

Weert, juli 2016

Om dit mogelijk te maken, kijken we ook graag naar de open
houding van de regio. Zo zijn er op dit moment voorbereidingen
voor verschillende projecten in samenwerking met RICK
(Regionaal Instituut Cultuur & Kunst) en Punt Welzijn. Maar ook
op het centrum vinden er verschillende activiteiten plaats.
Zo zijn er enkele bewoners aan de slag gegaan om het centrum
op te fleuren. Een klusteam, met ondersteuning van onze
huismeesters, is bezig bloembakken te maken van oude pallets.
Deze zijn gebruikt bij de verbouwing en worden op deze manier
duurzaam ingezet.
Ideeën en initiatieven zijn welkom bij Rick Vechel, weert@coa.nl.

VOORwerk
De eerste training is geslaagd! Zeven bewoners hebben hun
training voltooid en hebben een certificaat ontvangen. In vier
weken tijd hebben zij diverse ‘softskills’ (zoals communiceren
en initiatiefnemen op de werkvloer) ontwikkeld ofwel verbeterd.
Daarnaast is er ook een praktijkonderdeel. Om de bewoners
hier op voor te bereiden, is medewerker Dasha Zatula van het
uitzendbureau Adecco langs gekomen om meer te vertellen
over de Nederlandse werkvloer.
VOORwerk start in augustus met een nieuwe groep bewoners.
COA Weert is één van de pilot locaties voor het project
VOORwerk, een AMIF project in samenwerking met het IOM
(Internationale Organisatie voor Migratie) en UAF (Stichting
voor Vluchtelingen-Studenten).

www.coa.nl

