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Wie ben je?  

Henk: ‘Ik ben Henk en ik ben 52 jaar. Ik werk sinds 

1991 bij de Politie, waarvan alweer negen jaar als 

wijkagent in het gebied Eelde-Paterswolde.’  

 

Wat is jouw rol op het azc?  

Henk: ‘Bewoners van het azc in Paterswolde kunnen 

met allerlei vragen bij mij terecht. Ik laat regelmatig 

mijn gezicht zien op het azc en probeer zo 

laagdrempelig en benaderbaar mogelijk te zijn. De 

drempel moet niet hoog zijn om met de politie in 

gesprek te gaan. Dat geldt overigens voor alle 

inwoners uit mijn gebied. Toen duidelijk werd dat er 

een azc kwam in Paterswolde, gingen we er vanuit 

dat dit eventueel voor onrust zou kunnen zorgen in de 

omgeving van het azc. Vanuit de Politie vinden we 

het dan belangrijk om er te zijn voor omwonenden die 

vragen hebben. En om omwonenden een duidelijk 

beeld te geven over wat ze kunnen verwachten. 

Volgens mij is dat hier goed verlopen. 

 

 

Wat zou je met de lezers van deze nieuwsbrief 

willen delen?  

 

 

 

 

 

 

 
Wist u dat?  
 

 Er iedere woensdag schaken wordt gespeeld door 

vrijwilligers en bewoners op het azc?  

 Er begin juni een baby’tje geboren is op het azc?  

 We fiets- en verkeerslessen organiseren voor bewoners?    

 Er minimaal 50 bewoners van onze locaties in Eelde en 

Paterswolde meeliepen met de avondvierdaagse?   

 Er de afgelopen weken veel bewoners doorverhuisd zijn? 

Dit betekende dat er veel nieuwe bewoners op de locatie 

kwamen. Er wonen nu bewoners van tien verschillende 

nationaliteiten op het azc in Paterswolde.  

 Op de zaterdagen gaan bewoners met vrijwilligers naar het 

bos om hout te sprokkelen en blad te verzamelen. 

 

 
Even voorstellen – Politie 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
Werken aan een moestuin   
 
 
 
 
 
 
 

 

Op het veld van kwekerij Arends in Paterswolde hebben 

bewoners Dahliabollen gepoot. De komende tijd houden ze dit 

veld bij met regelmatig onderhoud. Ook werken we aan een 

moestuin op het azc. Daar worden straks kalebassen, pepers, 

sperziebonen, aubergines en andere groenten geoogst. 

Bewoners die meewerken aan het opbouwen van een 

corsowagen, willen de verbouwde producten tegen het einde van 

de zomer verwerken op de corsowagen. Zij werken nu al iedere 

week een paar avonden aan de corsowagen.   
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In de voormalige Bladergroenschool aan de Mevrouw Bähler-Boermalaan in Paterswolde 

is sinds 20 december 2021 een asielzoekerscentrum (azc) voor 148 bewoners gevestigd. 

De bestuursovereenkomst met de gemeente Tynaarlo loopt tot 1 juni 2023 (met mogelijk 

kans op verlenging van één jaar). Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte 

van ontwikkelingen op het azc.   

Henk: ‘Ik vind het ontzettend 

knap dat mensen die vanuit 

erbarmelijke 

omstandigheden naar 

Nederland gevlucht zijn, hier 

in een voor hun vreemd 

land, de moed vinden om 

hun leven op te pakken en 

aan te sluiten bij lokale 

initiatieven zoals de Eelder 

Bloemencorso, het 

Koepeltjesfestival en de 

Avondvierdaagse.’ 
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De Ramadan   
Woonbegeleider Djejab werkt op het azc in Paterswolde en 

vertelt over zijn ervaringen met de Ramadan. Djejab: ‘De 

Ramadan werd van 1 april tot 1 mei 2022 gevierd. De keukens op 

het azc in Paterswolde waren in die periode langer open. Ook 

was het overdag veel rustiger op het azc. In zo’n periode tref ik 

bijvoorbeeld minder bewoners bij de informatiebalie. Ze slapen 

langer uit, om energie over te houden voor de rest van de dag.  

Ik ben zelf ook moslim en vastte in deze periode ook iedere dag. 

Voor bewoners is het denk ik ook prettig dat sommige 

medewerkers van het COA weten wat de Ramadan  inhoudt en 

hoe het is om te vasten. Een bewoner vertelde dat hij het gezellig 

vindt om de Ramadan op het azc te vieren, omdat we hier met 

zoveel mensen samen zijn. Na het eten kwamen we allemaal bij 

elkaar om het te vieren. Een andere bewoner gaf aan dat hij blij is 

om het hier te vieren, maar dat het jammer is dat hij het niet met 

familie kan vieren.’ 
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Taalklas wordt taalschool De 
Atalanta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Taalklas in Eelde-Paterswolde, waar kinderen van het azc 

naartoe gaan, heet vanaf nu Taalschool De Atalanta. Inmiddels 

wordt er veel meer aangeboden dan taal en is er eerder sprake 

van een school. Het team was van mening dat het tijd was voor 

een eigen naam die mooi zou aansluiten bij De Veenvlinder. Met 

elkaar kwamen ze uit op: De Atalanta.  

 

De school heeft gemiddeld 50 leerlingen in drie verschillende 

groepen. Er werkt een team met vijf leerkrachten en vijf 

onderwijsassistenten. De leerlingen wonen in één van de azc’s in 

Eelde-Paterswolde, of met hun familie in de nabije omgeving. 

Sinds enkele weken bezoeken ook Oekraïense leerlingen de 

school en naar verwachting zal dit aantal de komende maanden 

alleen maar toenemen. 

De Atalanta is een trekvlinder die in de zomer veel te zien is, 

vooral in tuinen en parken in het noorden van het land. De 

Atalanta staat symbool voor vrijheid, ontwikkeling en 

transformatie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
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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