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De bewoners van het azc in Paterswolde verblijven nu een kleine 

maand in het nieuwe azc. De eerste reacties die we terugkrijgen 

zijn positief. Bewoners geven bijvoorbeeld aan dat ze rust 

ervaren op het asielzoekerscentrum in Paterswolde. Ook weten 

bewoners de winkels in het dorp goed te vinden. De kinderen 

maken gretig gebruik van het voetbalveld en uit gesprekken met 

de omgeving begreep adjunct locatiemanager Rob dat buren nog 

niet hadden verwacht dat alle 148 bewoners al gearriveerd 

zouden zijn. In de eerste week van het verblijf werden er 

welkomstpakketten aangeboden door Tynaarlo verwelkomt. Ook 

organiseerden vrijwilligers de activiteit ‘kniepertjes bakken’. Beide 

activiteiten zijn als zeer positief ervaren. Zo’n warm welkom 

draagt echt bij aan het wonen en leven op een azc.  

 

De Taalklas 
Sinds 10 januari gaan de kinderen uit het azc in Paterswolde naar 

de Taalklas. Het onderwijs in de Taalklas is allereerst gericht op 

het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast 

worden vakken zoals rekenen, lezen en schrijven aangeboden en 

is er specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de kinderen. Alle groepen in de Taalklas worden begeleid 

door een leerkracht en een onderwijsassistent. Daarnaast is een 

coördinator aan de Taalklas gekoppeld die de intake-gesprekken 

met ouders verzorgt en verantwoordelijk is voor leerlingenzorg.   

Afbeelding 1. De Taalklas is bedoeld voor kinderen uit azc’s en 

uit gezinnen met een migratie-achtergond 

 

Op dit moment geeft de Taalklas les aan ongeveer vijftig kinderen 

in de leeftijd van vier tot twaalf jaar oud, die maximaal een jaar in 

Nederland verblijven. Alle kinderen in de Taalklas krijgen 

minimaal voor de duur van 40 weken, vijf dagen per week les, 

voordat ze naar de basisschool gaan. De kinderen in de Taalklas 

zijn afkomstig uit het azc in Paterswolde, het azc in Eelde en het 

zijn kinderen die met hun familie in de omgeving van Eelde 

wonen. Obs de Veenvlinder verzorgt de Taalklas nu een aantal 

jaren. Samen met SKID kinderopvang is de Taalklas gevestigd in 

het voormalige gebouw van de Daltonschool aan de Esweg in 

Eelde. 

 

 
Afbeelding 2. De Taalklas is gevestigd in de voormalige 

Daltonschool aan de Esweg in Eelde  
 

Vrijwilligers gezocht! 
Van het begeleiden van huiswerk en sportactiviteiten tot het 

wegwijs maken in de nieuwe omgeving. Bij het COA werken meer 

dan 1200 vrijwilligers. Het COA kan niet bestaan zonder de 

vrijwilligers die zich iedere dag inzetten voor bewoners. 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 dan vrijwilliger! U kunt zich aanmelden of meer informatie 

opvragen via 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. 

COA azc PATERSWOLDE - nieuwsbrief nr. 5 

Voor de Kerstvakantie ontvingen we de eerste bewoners van het nieuwe 

asielzoekerscentrum (azc) in Paterswolde. De afgelopen weken verliepen goed. De 

meeste bewoners zijn inmiddels een beetje gewend en de kinderen gaan al naar school. 

Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de stand van zaken, nu het 

azc open is.    
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Even voorstellen – GZA 
GZA staat voor Gezondheidszorg Asielzoekers, en verzorgt de 

huisartsenzorg voor asielzoekers die wonen in een COA 

opvanglocatie in Nederland, en zo ook in Eelde en Paterswolde. 

 

Het team van GZA bestaat uit doktersassistentes, 

verpleegkundigen, POH GGZ en een huisarts. GZA heeft als doel 

om goede zorg te verlenen aan asielzoekers die wonen in een 

azc. Dit doen zij door als team aanwezig te zijn op de locaties.  

 

GZA heeft in het azc Paterswolde een huisartsenpraktijk opgezet 

in het oude zwembad. Ook de bewoners van het azc in Eelde 

kunnen hier terecht.  

 

De zorg die GZA levert is gelijk aan de zorgverlening in een 

reguliere huisartsenpraktijk. Alle bewoners komen in aanmerking 

voor basiszorg uit de ziektekostenverzekering RMA (Regeling 

Medische zorg Asielzoekers). 

 

Op maandag en  donderdag is GZA in het azc in Paterswolde 

aanwezig voor het houden van een spreekuur en het uitvoeren 

van zorgvragen. Voor de bewoners is er in de ochtend een 

inloopspreekuur bij de doktersassistente die de triage 

(onderzoek) uitvoert. De doktersassistente maakt vervolgens een 

afspraak bij de praktijkverpleegkundige voor aanvullend 

onderzoek, als dat nodig is.  

 

 

 

 

                             

          

                                

 

 

 

 

                     

                      

 

 

 

 

 

 

De praktijkverpleegkundige werkt volgens geprotocolleerde 

standaarden  in de huisartsenpraktijk. Zij wordt hierbij 

ondersteund door de huisarts op afstand. Het GZA Eelde – 

Paterswolde werkt hierin samen met huisarts van Tuijl in 

Paterswolde.  Huisarts van Tuijl houdt ook één keer per week 

spreekuur op de locatie in Paterswolde. 

 

Het specifieke in de zorg bij asielzoekers is dat er sprake kan zijn 

van een taal- en soms cultuurverschillen. Om de zorgvraag van 

de bewoner goed te kunnen verstaan kan GZA  altijd gebruik 

maken van de tolkentelefoon. De tolkentelefoon werkt met 

beëdigde tolken waardoor wij vrij kunnen communiceren met de 

bewoner.  

 

Naast de zorg op locatie heeft het GZA een eigen Praktijklijn die 

24 uur beschikbaar is. Hier werken triage-assistenten en is een 

huisarts aanwezig. Dit maakt dat de bewoner niet afhankelijk is 

van de openingstijden op locatie. De Praktijklijn heeft inzage in de 

zorgdossiers van de bewoners en kan aan de hand van de 

zorgvraag doorverwijzen naar de zorgverlener. 

Voor spoedzorg buiten openingstijden wordt in overleg met de 

Praktijklijn de bewoner verwezen naar de Huisartsenpraktijk, de 

huisartsenpost in Groningen of een ambulance ingeroepen. 

 

Annie en Sabrin (GZA) vertellen: ‘Vanuit het GZA zetten 

doktersassistenten, verpleegkundigen en huisartsen zich  

samen met COA in om de mensen een veilig en een zo gezond 

mogelijk leven te bieden in Nederland. Hierin werken wij zoveel 

mogelijk samen met de lokale zorgprofessionals o.a Service 

Apotheek Eelde - Paterswolde, Mondzorg Mellens, de GGD, 

Icare JGZ, verloskundigenpraktijk “het Stroomdal” en andere 

zorgverleners wanneer dit nodig is.’ 

 

 
 
 
 
 
 

Vragen, klachten, ideeën, complimenten of opmerkingen?  
Heeft u vragen, klachten, ideeën, complimenten of opmerkingen over het azc in Paterswolde? U kunt altijd contact opnemen via 

paterswolde@coa.nl. Onze receptie is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 06-29663047.  


