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Wist u dat…    

 Het azc in Paterswolde nu zo’n drie maanden in gebruik 

is?  

 De doelglroep de afgelopen tijd redelijk gelijk is 

gebleven? Ongeveer 80% van de mensen die we  

opvangen heeft een Afghaanse afkomst.  

 23 Bewoners lid zijn geworden van de sportschool?   

 Zeven kinderen voetballen bij de lokale 

voetbalvereniging VV Actief?  

 De GGD op 1 februari 78 bewoners vaccineerde?  

 35 Bewoners werkzaamheden doen en daarvoor betaald 

krijgen?   

 Team-up vanuit de gemeente iedere maandag en Time 

For You iedere vrijdag activiteiten op de locatie 

organiseert voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar?  

 Er op dit moment 145 mensen wonen in het azc?  

 

Sporten in de gym 
Elwin werkt als woonbegeleider op het azc in Paterswolde en 

heeft als aandachtsgebied ‘sport’ onder zijn hoede.  

Elwin: ‘Vanuit het azc in Paterswolde heb ik contact opgenomen 

met de sportschool Sportrade fit- & wellness omdat sporten in de 

sportschool een goede uitlaatklep kan zijn voor het wonen en 

leven op een azc. De eigenaar van de sportschool was 

enthousiast en zo zijn we samen aan de slag gegaan. Bewoners 

kunnen gebruik maken van alle faciliteiten in de sportschool, 

zoals de fitness, groepslessen en de sauna.  

Vanuit het COA blijven we betrokken en zijn we aanspreekpunt 

voor de sportschool als er bijvoorbeeld iets is met een 

aanmelding, een uitschrijving of domweg door de taalbarrière. 

Bewoners betalen hetzelfde bedrag als andere leden. Ze krijgen 

van het COA 10 euro per maand om te besteden aan activiteiten 

in hun vrije tijd. Het overige bedrag wordt ingehouden op hun 

inkomen. Dat is op alle azc’s hetzelfde geregeld. 23 bewoners 

maken nu gebruik van het aanbod en we krijgen enthousiaste 

reacties terug van de bewoners. Sommige bewoners gaan wel 

vier of vijf keer per week sporten in de sportschool. Een mooie 

samenwerking die we hopelijk voor lange tijd door kunnen zetten.  

 

 
 

Bewoners doen veel zelf  
Bewoners van azc’s kunnen er voor kiezen om werkzaamheden 

uit te voeren op het azc tegenover een kleine vergoeding. Dat 

noemen we zelfwerkzaamheid (zwh) binnen het COA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Een bewoner helpt een COA-medewerker met het 

schoonmaakwerk in het kader van zelfwerkzaamheid.  

COA azc PATERSWOLDE - nieuwsbrief nr. 6 

Een aantal maanden geleden ontvingen we de eerste bewoners van het nieuwe 

asielzoekerscentrum (azc) in de voormalige Bladergroenschool te Paterswolde. Met deze 

nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte.    
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Er zijn nu 35 bewoners die mee doen aan zelfwerkzaaheid. Zij 

vinden het prettig om iets te doen te hebben, nuttig bezig te zijn 

en daar ook iets voor terug te krijgen. Er zijn bijvoorbeeld 

bewoners die schoonmaakwerk doen (sanitair, openbare ruimtes, 

buitenterrein en ramen lappen). Er is een bewoner die kapper is 

van beroep en medebewoners knipt. En meerdere bewoners 

beheren de recreatieruimte en het open leercentrum 

(computerruimte). Weer andere bewoners geven 

vrouwensportlessen of breilessen samen met vrijwilligers. Zo is er 

voor ieder wat wils. Woonbegeleider Madhat coördineert alle 

aanvragen en denkt mee over passend werk. De bewoners die 

hier aan mee doen, zijn in het bezit van een 

zelfwerkzaamheidspas. Zij klokken in- en uit bij het uitvoeren van 

de klussen. Voor de werkzaamheden krijgen de bewoners een 

vergoeding vanuit het COA met een maximum van 14 euro per 

week per persoon. Meer weten? Kijk op coa.nl/werken.  

 

P.s.: We zijn altijd op zoek naar meer werkzaamheden voor 

bewoners. Heeft u een idee? Aarzel dan niet om contact met ons 

op te nemen.  

 
Buddytraject   
We werken met een buddytraject waarbij asielzoekers uit de 

azc’s in Eelde en Paterswolde gekoppeld worden aan een 

Nederlands maatje uit de buurt. Op basis van interesses, 

hobby's, leeftijd en meer wordt geprobeerd een goede match te 

vinden. De doelstelling is om minimaal een uur per week samen 

op te trekken en zo bijvoorbeeld te oefenen met de Nederlandse 

taal. De eerste kennismakingsgesprekken zijn deze week 

geweest en er zijn al leuke matches ontstaan.   

We missen vooral nog jongere Nederlanders in de leeftijd van 18 

tot en met 35 jaar. Maar andere leeftijden zijn ook nog steeds van 

harte welkom. U kunt zich aanmelden via 

andrea@tynaarloverwelkomt.nl.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemencorso Eelde  
Samen met omwonenden van het azc, gaan bewoners een 

praalwagen maken voor de bloemencorso in Eelde. Vanaf mei 

2022 starten ze daarmee. In heel wat avonden wordt de 

praalwagen gemaakt. We kunnen niet wachten om de 

praalwagen te zien!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Bloemencorso Eelde                         foto: Harry Harms 
 

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?  
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, ideeën, complimenten of opmerkingen 

over het azc in Paterswolde? U kunt altijd contact opnemen via 

paterswolde@coa.nl. Onze receptie is ook 24/7 bereikbaar via 

het telefoonnummer 06-29663047.  
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