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Nieuwsbrief COA, gemeente Weert
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
De zomer van 2016 nadert zijn einde.
Als COA Weert kijken we terug op een gezellige opening van
het azc, leuke sport en spel activiteiten in de zomer, de
opstart van de zelfwerkzaamheid en veel voorbereidende
werkzaamheden voor projecten met de regio én uiteraard het
medegebruik met stichting HQ.
Één van de ontwikkelingen van deze zomer is de inrichting
van het Bastion. Met de foto expositie “Leven in azc Weert”
als proefdraai van deze gemeenschappelijke ruimtes.

Vanaf 4 september wordt het Bastion in gebruik genomen als
gemeenschapshuis van het azc. Vanaf 5 september starten
een aantal bewoners met het beheer hiervan. Bewoners
krijgen hier ook meer (fysieke) ruimte om aan de slag te gaan
tijdens activiteiten maar ook voor het organiseren hiervan.
Maar bovenal is het een woonkamer. Gebouw drie biedt
daarnaast een ruimte voor o.a. tieneractiviteiten, speelzaal
vor de kleinsten en vrouwenactiviteiten (waar we nog altijd
vrijwilligers voor zoeken via Goed Bezig Weert).

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

Zomervakantie

Cruyff Foundation

In de laatste week van augustus hebben de laatste KIDO
(Kind In De Opvang) zomer activiteiten plaatsgevonden.
Met dank aan enkele enthousiaste vrijwilligers en collega’s
zijn er wekelijks allerlei activiteiten georganiseerd om het
beste uit de vakantie te halen.
Ook zijn er gesprekken geweest met o.a. het lokale KVW
om daar in de toekomst de samenwerking mee aan te gaan.

Begin september komt de Cruyff Foundation naar het
asielzoekercentrum in Weert. Tijdens een ronde door
verschillende centra voor het project “Heroes of the Cruyff
Court” worden azc’s bezocht met allerlei sport activiteiten.

Maar zoals na elke vakantie, start op gegeven moment het
onderwijs weer. Op maandag 4 september wordt gebouw 24
weer volop ingezet voor het onderwijs van de minderjarigen
tussen vier en achttien jaar. De jongeren zullen misschien
weer even moeten wennen aan het ritme maar ze hebben
er in ieder geval zin in.

COA Weert wenst alle schoolgaande jeugd in de regio
Weert veel succes en een fijn schooljaar toe!

Weert, augustus 2016

.

De missie van de Cruyff
Foundation is om plekken te
creëren waar kinderen veilig
buiten kunnen spelen. Plekken
waar thema’s als respect voor
elkaar, gezondheid, integratie,
ontwikkeling en samen spelen
centraal staan. ‘Laat kinderen
weer kind zijn’ was het motto
van Johan Cruijff. En dit is
natuurlijk ook onzettend
belangrijk voor de kinderen
op onze azc’s. We willen dan ook iedereen maar vooral de
Cruyff Foundation bedanken omdat ze dit allemaal mogelijk
maken.
Dit zijn voornamelijk interne activiteiten maar op dinsdag 6
september (tussen 11:00 en 16:00) is de regio welkom om de
afsluiting bij te wonen. Daarvoor dient u zich wel via e-mail op
te geven via weert@coa.nl in verband met de
bezoekersregistratie bij de receptie.

www.coa.nl
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Open Dag 24 september
Op zaterdag 24 september van 12.00 – 16.00 uur is er een landelijke Open azc dag. Ruim 100 asielzoekerscentra openen hun
deuren voor het Nederlands publiek om een indruk te krijgen van het wonen en werken op een azc. Zo ook het azc in Weert.
De landelijke Open azc dag is een initiatief van het COA en VluchtelingenWerk Nederland.
Overal worden omwonenden en andere belangstellenden uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners. Ontmoeting staat
centraal. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Daarnaast vertellen organisaties die werkzaam zijn op een azc meer
over hun werkzaamheden in de asielprocedure; het opvangen en begeleiden van (ex-)asielzoekers.
Het afgelopen jaar kwamen meer asielzoekers naar Nederland dan in de jaren daarvoor. Onder tijdsdruk gingen overal in het land
nieuwe opvanglocaties open. Met het openstellen van de deuren van azc’s in het land willen de organisaties de asielzoekers een
gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan. De activiteiten op het centrum in Weert zullen hier ook gericht
zijn, in tegenstelling tot de officiële opening waar de nadruk lag op het terrein. Het mag dan ook geen toeval zijn dat op 24 september
2016 ook Burendag plaats zal vinden; een dag waarop je gezellig samen komt.
Opgeven voor deze activiteit is niet nodig.
Vragen zijn welkom op weert@coa.nl t.a.v. Rick Vechel.

Een geslaagde expositie
In de vorige nieuwsbrief is er aandacht geschonken aan de
foto expositie “Leven in azc Weert” door bewoners en één van
onze vrijwilligers. Op 14 augustus hebben we een diverse
groep bezoekers mogen verwelkomen met ontzettend leuke
teksten in het gastenboek. Ook de bewoners die een kijkje
kwamen nemen, waren aangenaam verrast en hebben op
een whiteboard berichten achtergelaten. Ook het papieren
gastenboek is rijkelijk gevuld.

De expositie was, naast een top initiatief van vrijwilliger
Gerard Haex, ook een proef. We willen namelijk in het azc te
Weert meer doen mét en voor de regio Weert. Dat betekent
dat we meer activiteiten willen opzetten waarbij niet alleen
onze bewoners welkom zijn, maar ook mensen uit de regio.
We hebben naast positieve geluiden ook feedback gekregen.
Deze nemen we mee naar toekomstige activiteiten en kijken
uit naar een heleboel leuke activiteiten. Zo gaan we o.a.
samen kijken naar mogelijkheden met het RICK en hun
culturele aanbod.

Weert, augustus 2016

Vraag en antwoord
In dit onderdeel van de nieuwsbrief beantwoorden wij elke
editie een vraag uit de regio.
Hoe wordt bepaald in welke gemeente
een vergunninghouder gaat wonen?
Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, wordt
hij of zij gekoppeld aan een gemeente in Nederland. Deze
gemeente is verantwoordelijk om voor een bepaald aantal
vergunninghouders woonruimte te realiseren.
Het is voor een bewoner van een azc mogelijk om een voorkeur
aan te geven – deze wordt weliswaar niet altijd gehonoreerd. Er
moet immers een eerlijke verspreiding plaatsvinden.
Wel zijn er enkele criteria die de legitimering kunnen
versterken, waaronder:
Eerstegraads familie.
Werk.
Studie.
Een sociaal medisch advies.
Hier zitten bepaalde voorwaarden aan die met bewoners in
persoonlijke gesprekken (in hun moedertaal met behulp van
een tolk) worden uitgelegd in gesprekken met de
Programmabegeleiders van het COA.
Ook een vraag aan het COA?
Laat het ons weten via weert@coa.nl

www.coa.nl

