Stap 2: Breng noodzakelijke voorzieningen in orde

Voorbeeld1

Sportieve Mogelijkheden voor Vluchtelingenkinderen
COA Maastricht, Jeroen van Komen

Het goede voorbeeld
Het azc in Maastricht werkt actief samen met sportclubs en de Universiteit Maastricht om sportieve
activiteiten te organiseren voor vluchtelingenkinderen. Op basis van ketenpartners worden kinderen
van alle leeftijden gekoppeld aan sportverenigingen, waaronder de voetbal- en tennisclub. Daarnaast
zijn er kennismakingslessen met sporten zoals honkbal, volleybal, handbal, zwemmen en hardlopen.
“Elke dinsdag gaat er een groep van meer dan twintig kinderen mee naar
het MVV stadion om daar deel te nemen aan het zomervoetbal.”
Vanwege de samenwerking met verschillende verenigingen, is er de gehele week sportaanbod
beschikbaar, meestal tussen 15:00 en 21:00 uur. Daarnaast hebben de bewoners van het azc de hele
dag toegang tot een nabijgelegen fitnessclub. Met de Universiteit Maastricht is een programma
opgestart waarbij een student wordt gekoppeld aan een bewoner. Vervolgens nemen zij gezamenlijk
wekelijks deel aan een sportactiviteit naar keuze.
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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.

Bijdrage aan welzijn van kinderen
Kinderen hebben ontzettend veel baat bij het bewegen. Het is goed voor de gezondheid, biedt de
mogelijkheid om onbezorgd kind te zijn en de kinderen hebben er plezier in. De nadruk ligt op het
spelen en er zijn volop mogelijkheden om de sport zelf te ontdekken.
“Ze zijn blij om je te zien, ze vragen naar je en ze kennen het sportprogramma uit
hun hoofd! De glimlach keert weer terug op het gezicht van de kinderen.”
Door mogelijkheden op het gebied van sport aan te bieden krijgen de kinderen naast lichaamsbeweging ook de kans om sociale contacten op te doen. Deze contacten vinden vooral plaats tussen
vluchtelingenkinderen onderling, er zijn ook mogelijkheden om met autochtone kinderen in contact te
komen. Een doel van dit sportprogramma is om de kinderen naar buiten te brengen en ze daar deel te
laten nemen aan activiteiten zodat ze sneller in contact komen met de maatschappij.
Wat is er voor nodig?
-

-

Onder begeleiding gaan de kinderen te voet of op de fiets van azc naar sportclub en terug.
Verder bieden vele sportclubs kleding en schoeisel aan als donatie en op die manier worden
de kinderen voorzien van sportkleding.
Andere azc’s zouden contact moeten leggen met lokale sportclubs om soortgelijke projecten
mogelijk te maken. Veel sportclubs uit Maastricht hebben asielzoekers opgenomen in hun
beleidsplan en staan open voor dit soort initiatieven, mogelijk is dit elders ook het geval.

