
 

 

 

10 Tips kinderen in azc’s 

 Mogelijke acties met en voor kinderen en jongeren 
die verblijven in een asielzoekerscentrum 

 
 

 
 
1) Organiseer een bijeenkomst voor kinderen 
van het AZC, of vluchtelingenkinderen samen 
met kinderen uit uw gemeente. Bijvoorbeeld 
sport, spel. Nodig ook de ouders uit. 
 
2) Organiseer moeder-kind ochtenden, kom zo 
ook in gesprek over opvoeden in Nederland en 
opvoeden in herkomstlanden. 
 
3) Ga een band aan met de gezinnen, mogelijk 
kunnen onder oudere gemeenteleden 
adoptieoma’s en opa’s ontstaan. Op die 
manier kun je een leemte opvullen in het leven 
van de kinderen, maar ook voor de ouderen. 
 
4) Steun de projecten van Kerk in Actie zoals: 
Stichting de Vrolijkheid, Defence for 
Children-helpdesk. 
 
5) Organiseer samen met de AZC bewoners en 
de kerk een sinterklaasmiddag; een kerstfeest; 
een nieuwjaarswandeling. (juist bij de feesten 
merken mensen het als ze niet net als anderen 
familie hebben om mee te delen in feesten) 
 
6) Bied je aan om kinderen te begeleiden bij 
hun huiswerk. 
 
7) Informeer of de kinderen in het AZC 
beschikking hebben over wifi en computer, dit 
is immers voor huiswerk etc. noodzakelijk. 
Indien dit niet het geval is ga met het COA en 
eventueel met de gemeente in gesprek om dit 
mogelijk te maken. 
 
 

 
8) Zorg voor ontmoetingsgelegenheden voor 
vluchtelingen tieners en Nederlandse tieners. 
Veel tieners op een AZC vervelen zich, voor 
kinderactiviteiten voelen ze zich te oud. Ga 
samen met hen in gesprek over wat ze samen 
zouden kunnen doen. 
 
9) Organiseer bijvoorbeeld een musical samen 
met de vluchtelingen tieners, of een 
muziekgroep. 
 
10) Ga na of de kinderen wel leren zwemmen, 
immers in veel landen niet gebruikelijk, maar 
een must in Nederland. Het Jeugdsportfonds 
kan helpen bij het betalen van de zwemlessen. 
 
 
Bij alle activiteiten geldt:  
 
Overleg goed met de medewerkers van het 
COA en andere organisaties die werkzaam zijn 
op het AZC. Wees eerlijk over uw bedoelingen 
en respecteer de diverse religieuze 
achtergronden van de bewoners van het AZC. 
 
Betrek zowel de ouders als de kinderen bij je 
activiteit: 
 
Als je een maaltijd houdt kun je de kinderen 
ook erin betrekken. Er zijn diverse gemeenten 
zoals Twijzelerheide die hebben mensen van 
het AZC Burgum opgehaald voor de actie  
Deel je Tafel (samen eten). Bij de vrouwen- 
ochtend in Eastermar komen ook de kleine 
kinderen uit het AZC Burgum mee. 

 
KERK IN ACTIE  //  10 TIPS - KINDEREN IN AZC’S 

https://www.kerkinactie.nl/deel-je-tafel

