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De eerste dagen na aankomst 

 
In december nemen de eerste asielzoekers hun intrek in het azc 

Paterswolde. De eerste paar dagen zijn voor de nieuwe 

bewoners best overweldigend. Ze maken kennis met hun nieuwe 

woonomgeving, krijgen een rondleiding door de locatie, zien waar 

hun kamer/woonunit is, de centrale keuken, de wasruimte, de 

ruimte van GZA en krijgen tijd en wifi-code om contact op te 

nemen met familie elders. Ook vindt een intake plaats met een 

medewerker van het COA die meer vertelt over de huisregels, 

waaronder de regel dat het om 22.00 uur stil moet zijn om zo 

geen geluidsoverlast te veroorzaken voor de omwonenden en 

inwonenden. Na deze eerste dagen volgt vaak een rondleiding 

door de buurt. Want waar is de supermarkt, drogist, bibliotheek of 

school van de kinderen?  

In Paterswolde ondersteunt Tynaarlo verwelkomt met het zich 

thuis voelen van de nieuwe bewoners. Het idee is dat de nieuwe 

bewoners een welkomstpakketje ontvangen met daarin vooral 

leuke doe-artikelen als een kaartspel en een speelgoedje voor 

een kind. 

Samen zorgen we ervoor dat de nieuwe bewoners snel thuis zijn 

in Paterswolde en dit traject voor alle betrokken, dus ook voor u, 

soepel verloopt.  

 

In de volgende nieuwsbrief vertellen we u meer over de aankomst 

van bewoners. 
 

 

Even voorstellen - GGD 

 

In deze editie stelt de GGD zich graag voor. De GGD zet zich in 

voor de gezondheid van alle inwoners van Nederland. Dit geldt 

ook voor bewoners van asielzoekerscentra. Alle kinderen worden 

gezien door de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige. Zij 

verzorgen de kindervaccinaties en monitoren groei en 

ontwikkeling. Gevluchte kinderen hebben veel meegemaakt en 

gezien. Ook hiervoor is aandacht. Ouders kunnen hun zorgen 

delen en krijgen advies. Waar nodig wordt hulp en begeleiding 

ingezet. 

Voor de volwassenen is het voorlichtingsprogramma ‘Gezond 

Leven’, waarin wordt uitgelegd hoe de gezondheidszorg in 

Nederland werkt; hoe zorg je goed voor jezelf en voor je 

kinderen? Vluchten, het leven in overvolle azc’s en onzekerheid 

over de toekomst veroorzaken vaak spanning en stress. Ook 

hiervoor is aandacht en bewoners krijgen informatie, handvatten 

en tips om dit te verminderen. Bij gezinshereniging, wordt 

aandacht besteed aan de specifieke uitdaging van (weer samen) 

opvoeden in een andere cultuur. Ook komen relatievorming en 

gezinsplanning aan de orde. 

Bij binnenkomst in Nederland wordt het Covid vaccin 

aangeboden, in de azc’s wordt dit verder opgevolgd. Er is 

informatie over Covid en het vaccineren in 13 talen beschikbaar. 

Regelmatig worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 

waar mensen met hun vragen over Covid terecht kunnen. 

 

 

COA azc PATERSWOLDE - nieuwsbrief nr. 3 

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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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 paterswolde@coa.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. 

 

 
 

Even voorstellen - Trigion 

 

De medewerkers van Trigion stellen zich graag aan u voor en  

lichten het werken op een azc toe.  

Op de COA-locatie Eelde, en straks Paterswolde, zijn zij 

verantwoordelijk voor de veiligheid. Veiligheid is een heel breed 

begrip. Wat doen zij dan zoal? Zij zijn aanspreekpunt voor 

bewoners en betrokken partijen, creëren en zorgen voor veilige 

sfeer en zij zorgen voor brandveiligheid. Zij doen hun uiterste 

best ervoor te zorgen dat er een gemoedelijke en veilige sfeer 

heerst binnen de COA-locaties en daar omheen. Ze hebben 

gastvrijheid dan ook hoog in het vaandel staan. Naast eerder 

genoemde werkzaamheden geven ze ook de post uit bij de 

receptie. Voor uitgifte moeten ze dit eerst allemaal uitzoeken en 

verwerken. Als Trigion-beveiliger hebben ze een heel veelzijdig 

beroep; ze zijn beveiliger, aanspreekpunt, Pieter Post en 

gastheer in één. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achter de schermen gebeurt er natuurlijk een stuk meer dan dat 

er op het eerste oog te zien is. Zo staan de medewerkers van 

Trigion in nauw contact met de politie, want het creëren van 

veiligheid doen ze natuurlijk niet alleen. Ook hebben COA en 

Trigion een hele fijne samenwerking, waar communicatie centraal 

staat. Beide partijen zijn mensgericht en gefocust op het zorgen 

van goede woon- en werkomstandigheden binnen de COA- 

locaties.  

 

Heeft u als omwonende een vraag of wilt u meer weten over de 

werkzaamheden of over Trigion als bedrijf, dan bent u natuurlijk 

altijd welkom om deze vragen aan de medewerkers van Trigion 

op de locaties Eelde en  Paterswolde te stellen. Ze helpen u 

graag verder!  

Met zijn allen zorgen ze voor een fijne leefomgeving voor de 

bewoners binnen de COA-locaties en de omwonenden. 
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