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Het goede voorbeeld
Er wordt een enorm beroep gedaan op de veerkracht van de kinderen die opgroeien in de opvang. Om
de weerbaarheid en stabiliteit van deze groep te vergroten, is in september 2015 het Nest project
gestart. Met dit project wordt een veilige en verrijkende omgeving geboden binnen het azc in het
bijzonder binnen de gezinslocatie. De opgeruimde kamertjes ademen rust uit en vormen een warm,
veilig nest. In samenwerking met de ouders, school en andere betrokkenen wordt de kinderen een
positieve start geboden en wordt een gezonde omgeving gecreëerd voor kinderen om in op te groeien.
“Stabiliteit wordt gecreëerd door kinderen een eigen mapje te geven. Hierin kunnen de werkstukjes
die ze maken bewaard worden. Mocht een kind verhuizen, en dat gebeurt regelmatig, dan wordt het
mapje nagestuurd. Zo hebben ze in hun nieuwe omgeving gelijk iets van zichzelf.”
Het Nest is zes dagen per week geopend voor kinderen en hun ouders om huiswerk te komen maken
en te spelen. Binnen het instabiele leven van de kinderen wordt zekerheid geboden, zodat ook
kinderen die groot worden binnen een enorm veranderlijke omgeving, de kans krijgen om uit te
groeien tot een gezonde volwassene.

Bijdrage aan welzijn van kinderen
Er wordt groepsgewijze begeleiding geboden om kinderen te leren zelf om te gaan met dagelijkse
problematiek. De coördinatoren geven de kinderen het gevoel dat zij controle hebben over hun eigen
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De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn
door de werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze
voorbeelden.

leven, waardoor zij in staat zijn om in de toekomst zelf problemen op te lossen en veilig groot te
worden. Op die manier wordt het vertrouwen van een kind in zichzelf en in anderen gestimuleerd.
“Het is ons doel continuïteit te realiseren binnen een discontinue wereld.”
Op basis van observaties in de gezinslocatie wordt een aantal kinderen gekozen dat een extra vangnet
nodig heeft. Een reden hiervoor kan zijn dat het de ouders niet goed meer in staat zijn om hun kinderen
te ondersteunen in het omgaan met de onzekerheid, stress en angst. Door deze ouders te betrekken
bij het Nest kunnen zij de rol als opvoeder weer op zich nemen. Kinderen worden in groepjes
geanalyseerd en tijdens individuele gesprekken wordt er met elk kind een persoonlijk plan van aanpak
opgesteld. Zo is er bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding beschikbaar.

