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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

Prijs Greep naar de Hoorn

De seizoenen trekken voorbij en ook op het azc in Weert
staan we niet stil. Zo is de speelzaal voor de kinderen tussen
2,5 en 4 jaar in gereedheid gebracht om te kunnen starten
vanaf 1 november in samenwerking met Kinderopvang
Humanitas. Tevens start dit jaar nog het project met het RICK
voor de volwassenen. Naast initiatieven vanuit de regio, zoals
het bericht hiernaast.

Tijdens de Greep naar de Hoorn op zaterdag 10 september
heeft het team met bewoners van het azc Weert maar liefst
415 punten gescoord. Met hun deelname hadden zij een
geldbedrag gewonnen. Dit geldbedrag is ingezet voor een
ontzettend gezellige middag voor de kinderen van het azc en
OBS de Graswinkel.

In Dagblad de Limburger is onlangs een artikel gepubliceerd
omtrent de inzet van de bewoners. De vrijwilligers van het
groenonderhoud; de Gardening Crew, zetten zich wekelijks in
om het groen bij te werken. Dit in samenwerking met de
regionale partijen vanuit Stichting HQ om ook het
medegebruik hier volop in te zetten.
Maar ook buiten de poort zetten wij ons steeds meer in; zo
was het COA aanwezig bij de GoedBezig Beursvloer (lees
verder voor meer informatie).

Het kernteam van de Stichting Samenwerkende Serviceclubs
Weert heeft zich ingezet om deze middag te organiseren. De
kinderen konden hun energie kwijt bij diverse spellen;
waaronder ezeltje prikje en natuurlijk het springkussen, terwijl
hun ouders elkaar ontmoeten.
Het herfstweer was geen probleem – het springkussen kon in
het onlangs opgeknapte “Bastion” worden opgeblazen.

Al met al; er lopen diverse projecten en het azc ontwikkelt
zich meer en meer. Daarbij willen we ook (wederom) een
woord van dank uitspreken naar de regio. In het krantenartikel
was de kop: “Azc wil meer naar buiten toe” en daar zorgen wij
samen voor.
Deze nieuwsbrief verschijnt telkens aan het eind van de maand.
Wilt u deze ook ontvangen? Dan horen wij dit graag via weert@coa.nl
.

Middels deze brief willen wij extra onze dank uitspreken naar
de Stichting Samenwerkende Serviceclubs Weert, KoaLa,
OBS de Graswinkel en de organisatie / deelnemers van
Greep naar de Hoorn voor hun bijdrage aan een middag die
menig bewoner van het azc nog lang zal bijblijven!
Initiatieven uit de regio die bijdragen aan de integratie bevordering
van de bewoners zijn meer dan welkom. Bij ideeën e.d. kunt u contact
opnemen met Rick Vechel; rickvechel@coa.nl .
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Het oudste Nederlandse
consulaat in Aleppo
Zoals eerder vermeld, zijn er diverse bewoners van het azc
actief als journalisten. Graag willen we het volgende artikel met
jullie delen; een stukje Nederland in Aleppo.
“Halab or as they say it in English (Aleppo) is the largest and
oldest citiesin Syria and which was the crossing of diverse
civilizations of the world also point to it's privileged economic
postion and pose attract world trade center .
It was the beginning of the Syrian Dutch relations since 1906
when some Dutch merchants asked Mr.Arnau De Valle that he
is a trader from Dordrecht in Nederland to work like act as a
consul in Aleppo. Depending on this established first consulate
of the Nederland in Aleppo .
Dutch trade has flourished in Aleppo between the years 1603
up to 1621 and they were ranking second place after France in
the number of trading of Dutch houses in Aleppo. It contained
20 houses in 1615 but before that date there were only 2 or 3
houses. After 1613 the general consulate developed further
when Mr.Corniche Baokol arrival an official representative
of the Dutch consulate in Aleppo.
The business operations in Aleppo was managed from Khan
(Flemish) relative to the Dutch language and there was a consul
office in the same place (Khan).

GoedBezig Beursvloer
Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn organiseerde
op 17 oktober 2016 voor het eerst een maatschappelijke
beursvloer in Weert; de GoedBezig Beursvloer. Onder het
mom van "delen is het nieuwe hebben" konden
maatschappelijke organisaties en bedrijven diensten
uitwisselen; met gesloten beurzen. Ook het COA was hier
aanwezig – als organisatie én met een werkgroep. De
vrijwilligers van het groenonderhoud, bestaande uit bewoners,
hebben hun diensten aangeboden.

Meer dan 150 mensen van verenigingen en bedrijven troffen
elkaar om iets te bieden of te vragen: kennis, materialen, PR
uitingen, activiteiten, materialen, enz. De bewoners van het
azc gaan onder andere een gebouw mee helpen opknappen
van stichting Muziekhuis Weert en kunnen een leuk muzikaal
optreden terugverwachten; een leuke kennismaking met het
Weertse! Maar ook bijvoorbeeld het Vrijwilligerscollege van
Punt Welzijn heeft een maatschappelijke match gemaakt met
het COA voor gezamenlijke initiatieven.
Onder het genot van een hapje en drankje sloot de beurs na
ruim een uur af met maar liefst 57 genoteerde matches in de
ter beschikking gestelde ruimte van BAM Woningbouw.
Wij kijken uit naar de uitvoering van onze matches!

Verspreiding nieuwsbrief
Op dit moment ontvangt u maandelijks de nieuwsbrief van het
COA via e-mail ofwel geprinte exemplaren in het
gemeentehuis van Weert, bij Punt Welzijn of bij het RICK.

With the important role that trade played in the relations
between the Netherlands and Syria had been the cultural
relations more clearly and also played a significant role through
orientalists who some of them settled city, one of the orientalist
Mr. Jaco Boss Gulius he learned the Arabic language at the
university of Leiden and after that he was an adviser to the
consulate in Aleppo and besides to his work like an adviser,
he was work a translat in the consulate .
He translated a lot of manuscripts, about 300 total.
He transferred the manuscripts to the university in Leiden.”
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Wel zullen er de komende tijd enkele dingen veranderen met
betrekking tot de nieuwsbrief. Zo zal er bijvoorbeeld vanaf
2017 de nieuwsbrief niet meer maandelijks verschijnen. De
frequentie zal veranderen tot eenmaal per twee maanden (in
de even maanden).
Desalniettemin blijven we graag vragen van jullie ontvangen
die we kunnen beantwoorden in onze nieuwsbrief. Ook
suggesties omtrent de inhoud zijn meer dan welkom!
Suggesties, vragen en aanmeldingen voor de nieuwsbrief
zijn welkom op het e-mailadres: weert@coa.nl.
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