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Azc Maastricht Nieuwsbrief
Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA (centraal orgaan opvang
asielzoekers) vangt deze mensen op en begeleidt hen. Vanaf het moment dat een
asielzoeker Nederland binnenkomt wordt hij opgevangen in één van onze opvangcentra.
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de opvanglocatie in Maastricht
zullen we u geregeld informeren via deze nieuwsbrief.

Hotelschool op bezoek
Wauw, wat een ‘dag’, wat een emoties, Jana Somon, derdejaars
studente, deelt haar ervaringen, dat zijn de eerste gedachten en
gevoelens die opkomen nadat ik het azc in Maastricht uitloop. Ik
ben er stil van, en dat gebeurt niet vaak. Ik dacht dat we een
normale rondleiding zouden krijgen met een praatje van het
managementteam. Dat ik zo overdonderd en aangeslagen naar
buiten zou komen had ik totaal niet verwacht.
Wat mij het meest raakt is dat veiligheid en vrijheid niet voor
iedereen vanzelfsprekend is. Ik voel me zelfs een beetje schuldig
dat wij het hier zo goed hebben. Veiligheid en omringd zijn door
je geliefden is een privilege. Dit beseffen wij ons misschien niet
elke dag maar dit zijn de belangrijkste dingen in het leven.
Na een indrukwekkende rondleiding, intense gesprekken met
diverse bewoners en een warm afscheid loop ik het gebouw uit
met gemende gevoelens. Blij dat wij als land deze mensen
onderdak en veiligheid kunnen bieden. Verdrietig omdat zij net
als wij gewoon mensen zijn maar het simpelweg minder
‘getroffen’ hebben. Om zonder je geliefden te moeten zijn en alles
te moeten opgeven is iets wat wij ons niet kunnen voorstellen, en
helaas veel te veel gebeurd.
Dit bezoek heeft voor mij een diepere betekenis gegeven aan
gastvrijheid, en dat dit eigenlijk niet vanzelfsprekend is.
Gastvrijheid in een andere sector. Gastvrijheid dat voor ons vaak
vanzelfsprekend is, maar voor deze mensen zo bijzonder. Ik heb
mijn horizon verbreed en ik denk dat dit bezoek en deze emoties
mij nog lang zullen bijblijven.

Zumbalessen voor vrouwen
De vrouwen in azc Maastricht kunnen sinds kort onder elkaar
zumba les volgen bij Nadia. Nadia volgt de opleiding: Sociaal
Cultureel Werk aan het Summa College in Eindhoven en zit nu in
e
het 4 en laatste leerjaar. Vanaf februari 2015 loopt ze stage op
azc MaastrichtIn maart is ze gestart met Zumba lessen. Dit is
een intensieve vorm van danssport op muziek, ook wel eens
gezien als een vorm van fitness. Nadia begeleid de dames
stapsgewijs bij bewegingen op muziek. De pasjes worden
achtereenvolgens geoefend en uitgevoerd zodat een dans
ontstaat. De vrouwen zijn er erg enthousiast over. En ook de
jongere dames staan te popelen om mee te doen. Als in de
tweede groep plek vrij is, mogen deze meiden ook dansen.

Bewoner azc lid van RKVCL
Arianit Salihu, bewoner van azc Maastricht, is sinds enkele
weken lid van RKVCL, de voetbalclub in de wijk Limmel . Hij
traint mee met het 1e en heeft ook al zijn eerste 2
wedstrijden gespeeld. Met een 16 tal bewoners van het azc
hebben we hem aangemoedigd! Fans heeft hij dus al, maar
ook de publiciteit werkt mee! Ari heeft in 2 weken tijd 3
interviews afgelegd. L1 kwam filmen op de voetbalclub.
Stadskrant De Ster heeft een
interview afgenomen en Ari is nog
een keer aan het woord geweest
tijdens een interview door TV
Maastricht.

“Wat mij het meest raakt is dat veiligheid en
vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
Aan de andere kant van de wereld kunnen
mensen niet veilig op straat lopen, wordt hun
leventje zomaar ineens uit elkaar getrokken.”
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Open dag bij de buren
Afgelopen week was de open dag van de Kinderboerderij in
Limmel, letterlijk de buren van azc.Ondanks dat de lente het
evenement in de steek heeft gelaten was de opkomst
behoorlijk groot.
Ook de bewoners van azc Maastricht wisten de weg naar
de Kinderboerderij. Naast alle dieren was er een
demonstratie met Oehoes, een springkussen en Sumoworstelpakken. Het laatste zorgde voor veel hilariteit bij de
bezoekers. In de komende zomermaanden zal er weer een
open dag plaatsvinden waarin ook azc Maastricht een
actieve rol zal spelen.

Wist u dat…
De leerkrachten van de Regenboog en de Poort een bezoek
hebben gebracht aan de ouders en de kinderen van het azc. De
leerkrachten zijn trots en enthousiast rondgeleid door de kinderen
en iedereen heeft genoten. De ouders van ‘onze’ kinderen en de
ouders van ‘reguliere’ kinderen en leerkrachten hebben samen in
de ochtend hapjes gemaakt. De ouders hebben in de middag de
hapjes tijdens de lessen gepresenteert in het kader van een
project op school. Dit project met de naam ‘Going around the
world’ staat in het teken van kennis maken met vreemde landen,
andere culturen en andere hapjes.

Vrijwilliger in het zonnetje
Ad organiseert sinds kort sport- en spelactiviteiten voor de
kinderen van 4 t/m 12 jaar in azc Maastricht. Ik voetbal al
de
vanaf mijn 7 en ben inmiddels meer dan 40 jaar
jeugdleider. Omdat ik iets wilde doen voor
asielzoekerskinderen heb ik mij aangemeld voor
vrijwilligerswerk, vertelt ad. Ik ben getrouwd en we hebben
zelf 2 kinderen.
Voor alle kinderen heb ik inmiddels activiteiten gedraaid.
Mijn eerste ervaring is geweldig. Wat een enthousiasme en
plezier. Voor mij is het natuurlijk nog aftasten wat de
mogelijkheden zijn, maar met wat creativiteit en flexibiliteit
kom je een heel eind. Ik moet erbij zeggen dat ik ontzettend
goed wordt geholpen door een bewoner die vertaald, en de
medewerkers van het COA die mij ondersteunen en mee
doen bij de activiteteiten.

De tieners van azc Maastricht die naar de ISK gaan, zullen gaan
verhuizen. Als alles volgens plan verloopt start men na de
vakantie op een andere locatie. Van de Bemelergrubbe verhuist
men dan naar de Kasteel Schaloenstraat/Kasteel cartielstraat, in
de wijk Nazareth/Limmel. Dit betekent dat de jongeren
lopend/fietsend naar school kunnen en de speciale busdienst
vervalt.

Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg digitaal ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar
azcmaastricht@coa.nl
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