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Terugblik informatiemarkt 
Op zaterdag 2 oktober vond de informatiemarkt voor inwoners 

van Paterswolde plaats op het buitenterrein tussen Ol Eel en de 

voormalige Bladergroenschool. Verschillende organisaties die bij 

de opvanglocatie zijn betrokken zoals GZA en Vluchtelingenwerk, 

presenteerden zich aan de ruim 125 bezoekers. Inwoners konden 

informatie ophalen, vragen stellen of zich aanmelden als 

vrijwilliger. Door zowel bezoekers als deelnemers is de 

informatiemarkt als leuk, informatief en geslaagd ervaren. Een 

van de deelnemers aan de informatiemarkt reageert: ‘Het was fijn 

om met de andere deelnemers en met omwonenden kennis te 

maken, om te horen wat er leeft en om vragen te beantwoorden. 

Een mooie stap naar meer verbinding onderling en een sterke 

samenwerking.’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers gezocht 
Van het begeleiden van huiswerk en sportactiviteiten tot het 

wegwijs maken in de nieuwe omgeving. Van het geven van 

taalles tot het koken met bewoners. Van samen muziek maken 

tot samen een boek lezen. Bij het COA werken meer dan 1200  

vrijwilligers. Het COA kan niet bestaan zonder de vrijwilligers die 

zich dag in dag uit inzetten voor asielzoekers. Zij maken het 

verblijf van onze bewoners aangenaam. De inzet van onze 

vrijwilligers is onmisbaar. Vindt u het leuk om iets voor de 

bewoners op het azc Paterswolde/Eelde te betekenen?  

Word vrijwilliger. Voor aanmelden of meer informatie kunt u een 

e-mail sturen naar fmnpaterswoldevrijwilligers@coa.nl  

   

Even voorstellen 

In deze editie stelt Tynaarlo Verwelkomt zich graag voor. 

Tynaarlo Verwelkomt is een burgerinitiatief vanuit de dorpen om 

interactie te creëren tussen buurtbewoners en azc-bewoners. Het 

initiatief bevindt zich nu in de opstartfase, een kerngroep van 

vrijwilligers wordt samengesteld. Ook worden activiteiten 

georganiseerd waarbij wordt gekeken naar de vaardigheden / 

talenten in het dorp om deze te combineren met interesses van 

azc-bewoners, zoals bijv. een sportactiviteit, samen eten of 

knutselochtend, al naar gelang het aanbod en de vraag. Zo leren 

inwoners en bewoners elkaar beter kennen, ontstaat er meer 

interactie en begrip over en weer en wordt het voor iedereen 

fijner om buren te zijn. Interesse om mee te helpen of hebt u 

vragen? Stuur een e-mail naar andrea@tynaarloverwelkomt.nl. 

 

Nieuwsbrief liever digitaal 
ontvangen 
Deze nieuwsbrief wordt in de directe omgeving van het azc 

verspreid en verschijnt maandelijks. Wilt u de nieuwsbrief liever 

digitaal ontvangen? Stuur een e-mail naar paterswolde@coa.nl. 

 
Vragen, klachten, ideeën, 
complimenten of opmerkingen  
Heeft u vragen, klachten, complimenten of opmerkingen? U kunt 

altijd contact opnemen via paterswolde@coa.nl. Ook uw ideeën 

zijn van harte welkom. 

COA azc PATERSWOLDE - nieuwsbrief nr. 2 

De voormalige Bladergroenschool in Paterswolde wordt gereed gemaakt voor de opvang 

van asielzoekers. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de stand van zaken 

van de voorbereidingen voor het nieuwe azc Paterswolde.   
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A: Trigion, COA,     

     GZA, GDD 

B: Vrijwilligerswerk NL 

C: Bewoners 


