
 

 

ACTIEBROCHURES 

Op zoek naar veiligheid 

 06 - Contacten met volwassenen en kinderen in het 
asielzoekerscentrum 

 

Mensen die in Nederland asiel aanvragen 
krijgen opvang in een asielzoekerscentrum 
(AZC) van het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA). In Nederland zijn 
ongeveer 50 AZC’s. Wat kunt u voor de 
bewoners, volwassenen en kinderen, 
betekenen? 
 
Vluchtelingen die net in Nederland zijn 
aangekomen, hebben vaak weinig bezittingen. 
Er is dan behoefte aan (warme winter)kleding, 
toiletartikelen, schoon ondergoed en 
gezelschapsspelletjes. Wilt u hier doen? 
● Informeer altijd eerst bij het COA wat er 

nodig is. 
● Inventariseer welke vrijwilligers de 

ingezamelde spullen willen sorteren en 
bezorgen. 

● Roep gemeenteleden op de benodigde 
artikelen mee naar de kerk te nemen. 

AZC-bewoners hebben bij het COA recht op 
weekgeld, maar soms is het goed om iets  
extra’s te doen, bijvoorbeeld geld inzamelen 
voor extra beltegoed of voor sportactiviteiten  
 

 
Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker in  
Amersfoort: “Deel met Kerst en/of Pasen iets 
lekkers uit aan iedereen in het AZC of de 
Gezinslocatie voor uitgeprocedeerde 
gezinnen met jonge kinderen, op een dag 
dat mensen moeten stempelen. Doe er een 
groet bij van de gezamenlijke kerken en 
vraag kinderen van bijvoorbeeld de 
kindernevendienst om een leuke kaart of 
tekening te maken voor de kinderen in het 
AZC/Gezinslocatie. Overleg van te voren 
altijd met het COA.” 
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voor kinderen. Maak ook hiervoor goede 
afspraken met de COA-locatie. Om geld op te 
halen zijn allerlei creatieve acties mogelijk, 
bijvoorbeeld veilingen, taartverkoop en 
benefietavonden.  
 

 
 
Organiseer activiteiten voor vluchtelingen 
Vluchtelingen in de opvang hebben vaak 
behoefte aan activiteiten om hun dagen te 
vullen. Neem van tevoren contact op met de 
opvanglocatie (het COA) en informeer welke 
activiteit gepast is. De opvanglocatie kan dan 
in veel gevallen helpen uw activiteit bekend te 
maken. Als u al contact hebt met 
vluchtelingen, kunt u hen rechtstreeks vragen 
waar ze behoefte aan hebben. Schakel indien 
mogelijk ook vluchtelingen zelf in bij het 
organiseren van een activiteit. Dit geeft hun 
een kans om hun eigen kwaliteiten in te zetten. 
 
Samen eten is bij uitstek een mogelijkheid om 
vluchtelingen te spreken en hen een leuke 
avond aan te bieden. Veel kerken hebben 
ervaring met het organiseren van maaltijden 
en hebben er ruimte voor. 
Neem contact op met de opvanglocatie of 
gemeente en meld de activiteit aan. 
Inventariseer of er vrijwilligers zijn die willen 
koken en vraag dit ook aan de vluchtelingen. 
Roep gemeenteleden op om zich als 
gesprekspartner aan te sluiten bij de maaltijd. 
Idealiter is het aantal gemeenteleden ongeveer 
gelijk aan het aantal gasten. 
Zorg dat de vluchtelingen worden opgehaald 
bij hun opvanglocatie en aan het einde van de 
maaltijd weer worden teruggebracht. 
 
Tip:  
- Ga aan tafel met je nieuwe buren. Kerk in 
Actie organiseert jaarlijks een actie waarbij 
veel gemeenten tegelijk 
ontmoetingsmaaltijden houden van 

gemeenteleden met vluchtelingen. (Tot juni 
2019 bekend als: www.tafelsvanhoop.nl).  
- Ook sportactiviteiten, wandelingen, muziek 
en taallessen zijn goede initiatieven en 
overbruggen barrières. 
- Denk ook aan de kinderen en jongeren: 
Stichting Gave en VluchtelingenWerk 
organiseren kindervakantieweken. 
- Op https://jop.nl/werkvormen vindt u 
werkvormen om jongeren contact te laten 
leggen met bewoners van het AZC. 
 
 
 

Christine Hoek (diaken Tuindorpkerk  
Utrecht): 
“Ieder jaar houden we samen met Stichting 
De Vrolijkheid, die creatieve activiteiten 
organiseert voor kinderen en jongeren in het 
AZC in Utrecht een muzikale 
uitwisselingsmiddag van kinderen uit het 
asielzoekerscentrum met kinderen van onze 
kindernevendienst. Het gaat ons daarbij om 
de ontmoeting en de wederkerigheid. Elk 
jaar is het weer een feestje”. 
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