Handreiking
Wat kun je doen als er een azc komt

De onderhandelingsfase





Opzetten Facebookpagina “Welkom in azc … “(plaatsnaam).
Opstellen van een (gezamenlijke) brief t.b.v. kerkbladen, plaatselijke krant.
Doel: een positief geluid laten horen.
Overleggen /contact zoeken met de christelijke partijen: o.a. over mogelijkheden tijdens de
onderhandelingen met het COA (inzet vrijwilligers)
 Probeer er voor te zorgen dat zaken in een convenant worden vastgelegd.
 (Motivatie hiervoor kan zijn: het bevorderen van een snellere acceptatie van de
bevolking en het sneller inburgeren van de asielzoeker in de plaatselijke gemeente).
Het betreft ook de leefbaarheid van de omgeving.

De inspraakavond van de (burgerlijke) gemeente



Als kerk hierbij aanwezig zijn – eveneens een positief geluid laten horen.
Expliciet aan het COA de vraag stellen:
 “Wat mag de kerk doen?” Welke handelingsruimte krijgt de kerk? Mogen wij
bijvoorbeeld posters ophangen en op welke wijze kunnen wij in contact komen met
de asielzoekers?
 Randvoorwaarden van het COA staan op: http://www.gave.nl/nieuw-azc/over-hetcoa/het-coa

Fase van opstarten/inrichten vrijwilligerswerk








Opzetten/start werkgroep van (gezamenlijke) kerken via coördinatoren van zoveel mogelijk
betrokken kerken (draaiboek bij Gave aanwezig).
Organiseer een Informatieavond voor christenen (samen met Gave). Doel: enthousiast
maken, ideeën opdoen en vrijwilligers werven. Verzamel gegevens van vrijwilligers die zich
aanmelden. Vermeld ook hun belangstelling voor welk type activiteiten.
Let op: Als er een min of meer neutraal platform ontstaat, kijk dan hoe je specifiek
christelijke activiteiten en de ondersteuning van Gave kunt borgen. Een eigen werkgroep van
de kerken, onder het platform, biedt die ruimte.
Denk er aan dat het COA en het terrein van het azc “religieus-neutraal” zijn. Christelijke
activiteiten zijn daarom op het azc niet toegestaan.
Welke activiteiten kunnen worden opgezet en op welke wijze kom je in contact met
asielzoekers? Zie hiervoor ook de website: http://www.gave.nl/nieuw-azc/een-hartelijkwelkom.
Het leggen van de eerste contacten kan ook d.m.v. het organiseren van een meet and eat
(draaiboek aanwezig). Dit kan eventueel samen met Stichting Present.
Welkomstpakket vanuit de gezamenlijke kerken samenstellen en aanbieden.
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Valkuilen











(Te) veel vrijwilligers maar nog geen activiteiten. Communiceer naar potentiële vrijwilligers
duidelijk welke volgende stap(pen) gezet wordt. Ook als een azc langer op zich laat wachten.
Valse verwachtingen wekken bij de vluchtelingen, door op voorhand bepaalde zaken toe te
zeggen.
Geen of te weinig structuur. Geen regie. Iedereen doet wat. Niet weten van elkaar wat
iedereen doet (risico op overlap, dubbelop of zaken vergeten of afspraken niet nakomen).
Rommelig geheel.
Risico op afhaken. Kunst van het volhouden. Beter klein beginnen en uitbouwen dan meteen
teveel hooi op je vork nemen. Contacten met asielzoekers doseren (bijvoorbeeld eens in de 2
weken en niet elke week).
Werken aan een ‘gezonde’ relatie en grenzen stellen. Zie brochure van Gave In contact met
vluchtelingen.
Risico op frustratie i.v.m. cultuurverschillen. (Training en toerusting m.b.t. cultuurverschillen
kan via Gave.)
Het ontstaan van spanningen tussen vrijwilligers met een diaconale danwel missionaire
insteek (vrijwilligers binnen de verschillende kerken). Diaconaat en missionair zijn beide
waardevol.
Verlegenheid in het op gang brengen van een gesprek over geloof. (Training via Gave
mogelijk.)
Asielzoekers worden overgeplaatst (na een intensief contact). Motivatie kan daardoor
afnemen.
Asielzoekers krijgen een negatieve beslissing van het IND over hun asielaanvraag. Voor de
vrijwilliger kan dit spanning opleveren.

Voorbeelden van activiteiten die je kunt organiseren




















Kinderwerk (spel, creatief, gesprek en Bijbelse thema’s). Gave kan dit helpen opstarten.
Tienerwerk, idem
Vrouwenwerk (creatief, spel, koken, Bijbelse thema’s)
Activiteit met mannen (koffiedrinken/theedrinken)
Bijbelstudie
Alpha cursus (Al Massira)
Verkoop van kleding, fietsen, speelgoed, prentenboeken
Gezamenlijke maaltijden
Muziek en zang
Deze activiteiten kun je op diverse locaties organiseren, maar een locatie dichtbij het azc,
een House of Joy, kan dit werk sterk bevorderen (Gave heeft een handreiking House of Joyconcept).
Bezoekwerk (asielzoekers bezoeken op het azc)
Gastvrij gezin (asielzoekers uitnodigen voor de koffie/thee of een maaltijd)
Leren fietsen-project (eventueel in combinatie met verkeersles (Gave heeft een verkeersles
VVN in het Nederlands en het Arabisch).
Geven taalles (Gave heeft een handreiking Taalondersteuning aan vluchtelingen).
Sportactiviteiten (met jongeren)
Uitnodigen voor een meat and eat (praktisch om asielzoekers te koppelen aan vrijwilligers)
(draaiboek bij Gave aanwezig).
Uitnodigen voor het bijwonen van een kerkdienst of speciale bijeenkomst voor vluchtelingen
(met Kerst, Pasen of periodiek).
Chauffeurs (halen en brengen naar kerkdienst, advocaat, ziekenhuis, dokter, etc.)
Boodschappen doen (samen)
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Motivatie om activiteiten te organiseren




Veel asielzoekers hebben weinig te doen en vervelen zich. Zij hebben weinig mogelijkheden.
Het is fijn om activiteiten aan te bieden, als ontspanning, voor contacten en voor zingeving.
Het is ook heel waardevol om via een persoonlijk contact een (langdurige) relatie op te
bouwen. Dit biedt kansen om elkaar te leren kennen en om de liefde van Christus met hen te
delen (in woord en daad).

Pagina 3 van 3
Februari 2016

