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Welkom bewoners in azc 
Paterswolde 

 

Maandag 20 december werden 63 bewoners welkom geheten in 

azc Paterswolde en woensdag 22 december volgden nog eens 

71 bewoners. Na aankomst in Nederland heeft deze groep 

mensen eerst in Harskamp gezeten en vervolgens een aantal 

maanden gewoond in Heumensoord in Nijmegen. Na het wonen 

op deze noodlocaties zijn ze blij en dankbaar nu een thuis te 

hebben gevonden in Paterswolde.  

 

De groep bewoners kent drie verschillende nationaliteiten, waarbij 

het overgrote deel Afghaans is. Ze hebben inmiddels allemaal 

een verblijfsvergunning. Deze Afghanen zijn evacué’s uit Kabul. 

De mensen die dit in augustus op televisie hebben gezien, 

kunnen zich dit vast nog voor de geest halen.  

 

Bij aankomst in Paterswolde werd eerst de bagage door de 

bewoners via de hoofdentree naar de informatiebalie gebracht. 

Daar werd gecontroleerd of de juiste gezinnen gearriveerd waren 

en vervolgens werden zij ingeschreven op de locatie. Ze 

ontvingen naast een introductieboekje ook een aanmeldtijd voor 

de voorlichting.  

 

Vrijwilligers van ‘Tynaarlo verwelkomt’ deelden aan de nieuwe 

bewoners welkomstpakketjes uit. Voorafgaand aan de komst van 

de asielzoekers konden inwoners van Eelde en Paterswolde bij 

een aantal winkels spullen doneren. Met deze donaties zijn 

pakketjes gemaakt, zoals tasjes met een pakje stroopwafels, 

chocolade, kleurboeken en een handgeschreven welkomstkaart.  

Een mooi welkomstgebaar voor de nieuwe bewoners, 

aangeboden door de buurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe bewoners geven in een eerste reactie aan, heel blij te 

zijn om hier te zijn. Ze hebben nu meer privacy, zijn blij met de 

kamer en de mogelijkheid om een deur achter zich dicht te doen. 

De kinderen rennen met een voetbal op het voetbalveld of spelen 

buiten op de speeltoestellen.  

Maandagavond om 22.00 uur was het nagenoeg stil in huis, de 

lampen waren uit en de bewoners zaten op hun kamer;  

sommigen moe van de indrukken van de afgelopen maanden. 

Een enkeling liep nog door het gebouw om te bellen met het 

thuisfront bij een wifi-corner.  

 

 

 

 

 

Er wordt nog hard gewerkt 

aan het afmaken en inrichten van de locatie. Gelukkig hebben 

alle bewoners wel een eigen bed.  

 

Het merendeel van de bewoners spreekt niet alleen goed Engels 

ook spreken veel bewoners al Nederlands. De Albert Heijn en de 

Lidl zijn al druk bezocht, de eerste levensmiddelen zijn gekocht.  

 

De komende periode ligt de nadruk op het organiseren van 

activiteiten en het kennis maken met de directe omgeving. De 

intake gesprekken voor de schoolgaande kinderen worden 

ingepland en de GGD en GZA zullen de komende periode druk 

zijn om ieder gezin te spreken. 
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De eerste bewoners hebben hun intrek genomen in azc Paterswolde, gevestigd in de 

voormalige Bladergroenschool. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de 

actuele stand van zaken. 
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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 FMNPaterswoldeVrijwilligers@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. 

 

 

 

 
 
Namens het 

voltallige 

team van azc 

Paterswolde 

wensen wij u 

sfeervolle 

kerstdagen en 

een gezond 

en gelukkig 

2022! 
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