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Drukke tijden in december… 
Het waren drukke tijden in azc Maastricht. Sinterklaas en de 
Kerstman waren op bezoek bij de kinderen. Samen met de 
bewoners, vrijwilligers, studenten hebben we de kinderen een 
onvergetelijke middag bezorgd.  

 

 

 

Serious Request: We Are One 
Singer/songwriter Bart Voncken heeft vluchtelingenkinderen een 
stem gegeven. Om geld in te zamelen voor Serious Request in 
Heerlen nam hij samen met de kinderen de single 'We Are One' 
op in het azc, in samenwerking met de Sambaband Animoso 
Heerlen. Tijdens Serious Request hebben jongeren met Bart en 
Animosa op het hoofdpodium dit liedje mogen laten horen. Ook 
werd er een tv opname gemaakt door BNN. Wat een belevenis 
voor het azc Maastricht en jongeren! Grote dank aan Bart 
Voncken, Animosa en de vele anderen die aan dit project hebben 
meegewerkt! 

 

 

Sprankelend Baek: 
Winterlichtfestival 
Op zaterdag 12 december jl. hebben de 
azc Maastricht jongeren deelgenomen 
aan het winterlicht evenement in Beek. 
Kunstenares José Fijnaut heeft voor dit 
evenement samen met de jongeren van 
azc Maastricht een levensgrote lampion 
“De Draak” gebouwd. “De Draak” werd 
trots door de jongeren tijdens de 
Lampionnentocht door Beek gedragen. 
“De Draak” kreeg van de jury de 1e prijs! 
Dankzij José en de zeer gastvrije 
organisatoren en de Gemeente Beek (die 

het busvervoer sponsorde) was het een zeer geslaagd project en 
avond! 

 

 
Common Carnaval  

Common Carnaval is een project, 
geïnitieerd door Romy en Gable Roelofsen 
en IARTS, waarin oude en nieuwe 
Maastrichtenaren elkaar hebben ontmoet 
rondom carnaval. 
Een tijdelijke Carnavalsvereniging met 
Prins Ali d’n Ierste en een Raad van Elf. 
Common Carnaval heeft een eigen wagen 
en kostuums ontworpen en gemaakt, 
waarmee ze hebben deelgenomen aan de 
Carnavals optocht van Maastricht. Ook 
heeft Common Carnaval voor alle azc 
kinderen Carnavals capes gemaakt.  
De Tempeleers Carnavalsverenigingen 

hebben de kinderen uitgenodigd voor de Kindermiddag op 31 
januari 2016. Op woensdag 3 februari 2016 hebben de azc 
Maastricht kinderen in het kinderatelier 
twee carnavalsliedjes geleerd : “Rood, geel 
en groen” en de “Roetewisser”. De 
kinderen werden geschminkt en met ook 
nog een eigen gemaakt masker en 
“rammelesjang” kon het feest in de 
gymzaal beginnen. Prins Ali d’n Ierste werd 
door alle azc kinderen ontvangen. De 
kinderen gaven een optreden met de twee 
liedjes. Speciale gasten waren de 
Carnavalsvereniging van Itteren en jonge 
zangeres Joke, die ook nog een optreden 
deed. Vervolgens trok de bonte kinderstoet 
door het azc Maastricht. Het was een 
feestje!  

COA Maastricht Nieuwsbrief KIDO (kind in de opvang)  

Hierbij een update van de KIDO activiteiten die op en rondom het azc Maastricht 

plaatsvinden. 

https://www.facebook.com/bartvonckenmusic/
https://www.facebook.com/sambabandanimoso/
https://www.facebook.com/sambabandanimoso/
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Dag van het Vergeten Kind 

Op 4 februari 2016 hebben 
schoolgroep 2 en 3 op 
uitnodiging van de Stichting 
Het Vergeten Kind een 
bezoek gebracht aan 
Kinderstad in Heerlen.  
De kinderen hebben de  
hele dag naar 

hartelust kunnen spelen en zijn verwend met een heleboel 
lekkers, een knuffel en een goodybag.  
Stichting Het Vergeten Kind, dank jullie wel voor het bezorgen 
voor een onvergetelijke dag voor de kinderen van azc Maastricht! 

  
Bezoek aan jongerenraad  
De jongerenraad heeft op zondag 
31 januari 2016 bezoek gekregen 
van een tienerclub uit Berg en 
Terblijt onder leiding van Pastoor 
Burgers. De leden van de 
jongerenraad Samer, Ammar en 
Semyon hebben het bezoek 
ontvangen, vragen beantwoord hoe 
het is om te wonen in een azc, en 
de gasten een rondleiding door het 
azc gegeven. Samer heeft voor alle 
gasten heerlijk gekookt. 

 

 

 
 
 
Kinderatelier voor kinderen 
 

In het wekelijkse kinderatelier zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar 
welkom om mee te knutselen, muziek te maken, te sporten of 
spelletjes te spelen.  

  

Elke woensdag:  

Tijd Doelgroep Locatie 

13.30 – 

15.00 uur  

Kinderen school groep 1 en 2 

Leeftijd 4 t/m 8 jaar 

Kinderatelier 

A1. 

15.30 –  

17.00 uur 

Kinderen schoolgroep 3 

Leeftijd 9 t/m 12 jaar  

Kinderatelier  

A1.  

 
Speelzaal voor peuters 
 

Elke maandag, dinsdag en woensdag :  

Tijd Doelgroep Locatie 

09.00 –  

12.00 uur 

Peuters van 2 en 3 jaar. Speelzaal 

Begane grond, 

afdeling H. 

 

 

 
Gezocht: nieuwe jongerenraad leden! 

 

Het azc Maastircht heeft een eigen 

jongerenraad. De jongerenraad is er voor alle 

kinderen en jongeren (tot 18 jaar) die in azc 

Maastricht wonen. De jongerenraad bedenkt 

activiteiten en helpt mee met de organisatie. 

Ook overlegt de jongerenraad regelmatig met 

de locatiemanager. In die gesprekken geeft 

de jongerenraad aan wat zij zouden willen 

verbeteren in het azc voor de kinderen en 

jongeren. 

 

Ben je 13 tot 18 jaar? Spreek je Nederlands of 

Engels? Wil je ook in de jongerenraad? 

Kom dan naar infobalie en meld je aan! 

Of vraag naar Yvonne van het COA.  
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Voor het actuele aanbod van KIDO activiteiten: kijk op 

de kabelkrant (op zender 28 op uw tv) en op het 

informatiebord in de centrale hal.  

 

Voor vragen kunt u terecht bij Yvonne Fransen, 

Programmabegeleider, yvonnefransen@coa.nl  


