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Laatste ontwikkelingen 
De enorme toestroom van vluchtelingen zal niemand de 

afgelopen maanden ontgaan zijn. Nog steeds vragen er 

ongekend veel vluchtelingen asiel aan en wordt er overal 

in het land nieuwe opvang geopend. Door hard te werken 

met hart voor de vluchteling is er tot nu toe nog steeds elke 

dag voor elke asielzoeker een opvangplek gevonden. 

Gelukkig bieden mensen overal in het land een reikende 

hand aan en ontstaan er veel mooie initiatieven om samen 

te werken. 

 

Ook azc Maastricht ontvangt ontzettend veel enthousiaste 

aanmeldingen van buurtbewoners en studenten die graag 

aan de slag willen als vrijwilliger of goederen willen 

doneren. Ontzettend veel dank daarvoor! In deze 

nieuwsbrief lees je wat er gebeurt met al dit aanbod en wat 

jij kunt doen. Verder geven we een korte indruk van een 

aantal activiteiten die we afgelopen maanden in 

samenwerking met onze vrijwilligers, Gemeente 

Maastricht, verschillende organisaties in Maastricht en 

natuurlijk met en voor onze bewoners hebben 

georganiseerd. 

 

Vorkje Prikken:  

Lions Club Maastricht 6211 en vrouwen van azc Maastricht 

 

 

DONATIES 
 

Op het moment hebben wij een zodanig groot aanbod 

aan goederen en kleding dat we dit niet verwerkt 

krijgen. Doneren kan daarom bij onze 

samenwerkingspartner het Rode Kruis. Op de 

website http://www.hulpvoorvluchtelingen.nl/geef-

spullen kun je precies lezen aan welke goederen er 

op dit moment behoefte is en waar je deze goederen 

af kunt geven. 

 

Daarnaast hebben wij de samenwerking gezocht met 

Stg. de Gouwe Maastricht. Samen zullen we de 

aangeleverde kleding een zo goed mogelijke 

bestemming geven binnen de doelgroepen waar wij 

mee werken.  

 

Je kunt de kleding afgeven bij: 

 

Stg. de Gouwe, Terra Cottaplein1, 6217 BH 

Maastricht. Geopend op dinsdag, woensdag en 

donderdag van 11.00u tot 16.00u. 

 

Bureau Vrijwilligers & Integratie; azc Maastricht 

Asielzoekerscentrum Maastricht heeft zijn eigen bureau Vrijwilligers & Integratie.  

Dit bureau draagt zorg voor twee doelstellingen, namelijk: 

1) Het werven, selecteren en begeleiden van externe vrijwilligers die graag hun diensten 

willen aanbieden.  

2) Het zorg dragen voor de integratie van bewoners van het asielzoekercentrum met de 

gemeente Maastricht.   
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Activiteiten 2015 
Afgelopen maanden heeft Bureau Vrijwilligers en Integratie 

in samenwerking met buurtbewoners en organisaties in 

Maastricht ontzettend veel mooie activiteiten weten te 

organiseren.  

Zo zijn onze vrouwen van het azc wezen koken bij de 

Tapijntuin in Maastricht en hebben ze een heerlijke avond 

gehad bij de dames van de Lions Club 6211 Maastricht 

tijdens “Vorkje Prikken”. De jongeren zijn gestart met een 

muzikaal project onder leiding van workshopleider Jos 

Netto in samenwerking met Kunstketel Maastricht. 

Daarnaast is gewerkt aan een prachtig ‘lichtjesobject’ 

waarbij deelgenomen is aan het St. Lucia Lichtfeest in 

Beek. Voor de jongste bewoners van het azc zijn er tal van 

kinderactiviteiten georganiseerd, waaronder een workshop 

en voorstelling van het Wolkentheater, hebben zij 

deelgenomen aan de Zeskamp, georganiseerd door 

buurtbewoners bij RKVCL en is er een Sinterklaasviering 

geweest in het azc Maastricht.  

 

Een bijzonder project is daarnaast de samenwerking van 

azc Maastricht, zanger Bart Voncken, sambaband 

Animoso uit Heerlen en Moon Music uit Maasbracht, om 

geld in te zamelen voor Serious Request. Zanger Bart 

Voncken heeft een muzikale workshop gegeven aan de 

kinderen en jongeren in het azc Maastricht. Dit heeft 

geresulteerd in een korte docu en de single ‘We Are One’, 

die op 14 december uitgekomen is. Bart Voncken: 

“Kinderen zien geen grenzen, geen kleur en geen geloof. 

Zij staan het dichtst bij puurheid en zijn dus de beste 

ambassadeurs van de boodschap We Are One!”. 

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de vele activiteiten 

van de afgelopen maanden. Deze foto’s geven een kleine 

impressie. 

 

 
Serve the City Maastricht, Cross Cultural Christmas 

Dinner: de bewoners azc Maastricht zijn ook uitgenodigd! 

 

 

 
Jongeren azc Maastricht nemen deel aan St. Lucia 

Lichtfeest, Beek en winnen de 1
e
 prijs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kinderen azc Maastricht nemen deel aan Zeskamp bij 

RKVCL. Links: Bewoners azc Maastricht koken samen 

met Jeffrey Kuckelkorn op de Jan van Eyck Academie. 
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Gezocht: Vrijwilligers! 
 

Op dit moment hebben wij zo’n 25 externe vrijwilligers in 

dienst die nauw samenwerken met bewoners van het 

asielzoekerscentrum. Daarnaast zoeken wij nog 

enthousiaste vrijwilligers voor de volgende functies: 

 

 Administratief ondersteuner bij Bureau 

Vrijwilligers & Integratie. In deze functie 

ondersteun je Bureau Vrijwilligers & Integratie bij 

de administratieve verwerking van alle ingaande 

en uitgaande communicatie op het gebied van 

vrijwilligers, donaties en activiteiten. Het is hierbij 

belangrijk dat je voor een langere periode, 

structureel 6-8 uur per week beschikbaar bent en 

ervaring hebt met Outlook en Excel. Dagen en 

tijden kunnen in overleg bepaald worden. 

 

 Enthousiaste sport- en spelliefhebbers die 

structurele sportworkshops willen verzorgen aan 

kinderen, jongeren en/of volwassen bewoners van 

azc Maastricht. Dagen en tijden kunnen in overleg 

bepaald worden. 

 

 Begeleider schoolbus. Iedere ochtend worden de 

basisschoolkinderen woonachtig in azc Maastricht 

per bus naar hun scholen gebracht en in de 

middag weer terug naar het azc gebracht. Als 

busbegeleider draag je zorg voor het rustig 

instappen en een prettige reis van en naar school. 

Dagen kunnen in overleg bepaald worden. 

 

 Begeleider crèche. De crèche is bedoeld voor de 

opvang van kinderen van twee tot vier jaar. Hun 

ouders kunnen zo deelnemen aan programma’s 

en activiteiten of een bezoek brengen aan arts of 

advocaat.  In deze functie ben je samen met 

bewoners van het azc verantwoordelijk voor het 

runnen van de speelzaal en het ondernemen van 

activiteiten met de peuters. De crèche is iedere 

maandag-, dinsdag- en woensdagochtend 

geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het is 

wenselijk dat je minimaal twee van deze 

ochtenden beschikbaar bent. 

 

Voor alle functies dien je een VOG te kunnen aanleveren. 

De kosten hiervan worden vergoed. 

Heb je interesse in één van bovenstaande functies? Neem 

dan snel contact met ons op! 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 
Bureau Vrijwilligers en Integratie word gerund door 

Wieke Lendfers en Yvonne Fransen in 

samenwerking met Liliane Geraerds vanuit de 

gemeente Maastricht. 

 Vanaf 1 januari 2016 zal Tessa Mewiss de taken van 

Wieke Lendfers en Yvonne Fransen overnemen. 

Samen met Liliane Geraerds zal zij zorg dragen voor 

de koppeling van vraag en aanbod, binnen en buiten 

het azc Maastricht.  Yvonne en Wieke gaan zich 

vanaf januari richten op een ander takenpakket 

binnen het azc.  

Even voorstellen: Tessa Mewiss 

“Als zelfstandige maar ook bij mijn vorige werkgever 

ben ik sinds enkele jaren werkzaam met en voor 

vluchtelingen. Sinds oktober 2015 ben ik werkzaam 

bij azc Maastricht als Programmabegeleider en per 1 

januari 2016 zal ik Bureau Vrijwilligers en Integratie 

over gaan nemen van Yvonne en Wieke. Ik kijk er 

naar uit om samen met Liliane aan de slag te gaan 

binnen V&I en mooie 

verbindingen te leggen tussen 

het azc en de gemeente 

Maastricht. Ik hoop jullie allemaal 

snel persoonlijk te ontmoeten!” 

CONTACT Bureau V&I 
 

Tessa Mewiss 
Bereikbaar van maandag t/m donderdag 

 azc043@outlook.com 
 088 71 504 24 

 
Bezoekadres 

Willem Alexanderweg 21  
6122 NA Maastricht 
 088 71 504 00 

 


