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Op deze avond heet Elsje Goudzwaard van de Stichting Present zo’n ruim 20 aanwezigen in 

de Gift City  hartelijk welkom. Twee van de aanwezigen zijn Martin Wieringa en Joyce Bilal 

van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Allereerst vertelt Harry Wilbrink, 

bestuurslid van de Gift City, één en ander over het concept van dit initiatief. 

 

Daarna volgt een presentatie van de initiatieven. Hanneke Buurman geeft als diaken van de 

Evangelisch Lutherse Gemeente een korte samenvatting van de activiteiten in de kerk aan de 

Koestraat. In de Lutherse Kerk was er o.a. een cursus Nederlandse taal. Opmerkelijk was dat 

de Vluchtelingen de stof snel konden werken. Andere activiteiten die waren georganiseerd: 

o Hardlooptraining, voetbalwedstrijden en andere sportactiviteiten. 

o Taallessen. 

o Koffieochtenden, spelletjesmiddagen en kampvuuravond. 

o Kerkdiensten. 

o Wilgen knotten. 

o Inzameling van kleding, w.o. specifieke actie voor inzameling van ondergoed en 

sokken.  

 

De ervaring van de meeste vrijwilligers is dat het een geven, maar ook een ontvangen was. 

Het heeft je als vrijwilliger ook, innerlijk, veel gebracht. In veel gevallen brengt het meer dan 

je geeft.   

Zwolle was voor het COA een goede leerschool. De Stichting Present en het Diaconaal 

Platform waren een belangrijke schakel tussen het COA en de vrijwilligers. Voor het COA zijn 

dergelijke organisaties die de lokale situatie kennen, onmisbaar. 

 

De meeste vluchtelingen hebben een heel goede tijd in Zwolle gehad. Een van de 

vluchtelingen noemde het de 53 gelukkigste dagen van z´n leven. Veel vluchtelingen die op 

dit moment verblijven in Budel en Wassenaar zouden graag naar Zwolle terugkeren.  Ook 

Martin Wierenga geeft aan dat dit alles voor het COA een bijzondere ervaring is geweest. 

Voor het eerst in zijn werkzame COA-leven moesten er vrijwilligers worden afgezegd. De 

vraag komt ter sprake hoe dit mogelijks was. 

Er zijn verschillende antwoorden. De periode van de opvang was te overzien. Van tevoren 

was bekend dat eind december de opvang in de IJsselhallen beëindigd zou worden. De 

spanningsboog was kort. Vrijwilligers konden ook melden wat ze zelf leuk vonden en waar ze 

goed in waren. Er werd een beroep gedaan op hun specifieke kwaliteiten en interesses. Ook 

de persoonlijke benadering hiervoor heeft gewerkt. Al met al geeft het een beeld over de 

vitaliteit van de Zwolse samenleving. 



Het doel van een activiteit is om de vluchteling niet te zien als vluchteling, maar als 

medemens. De activiteiten zorgden voor de vluchteling voor afleiding. Ze konden hun hoofd 

leeg maken en ze waren ´s avonds moe.  

 

De definitieve vestiging van een AZC vergt een andere werkwijze, maar ook dan kunnen er 

activiteiten voor een korte periode worden uitgezet. In een soort estafette kunnen deze 

elkaar opvolgen. Dit vergt wel een andere organisatie.  

De IJsselhallen waren een noodopvang in dit kader een van een pre pollproces. Een voordeel 

van de IJsselhallen als  locatie is dat het in de buurt van de binnenstad gevestigd is. Voor 

zowel voor de vluchtelingen als de vrijwilligers was het een te overbruggen afstand.  

Overigens is een AZC in Zwolle geen zaak van korte termijn. Het COA is hierover nog in 

gesprek met de gemeente Zwolle. Niet alle locaties zijn geschikt. Leegstaande 

kantoorgebouwen komen voor een AZC niet in aanmerking. Deze vergen te veel aan 

verbouwingskosten. 

 

EG, WAvR. 

 

Onderstaande is van de website van het COA. 

Afscheid van IJsselhallen Zwolle 

18-12-2014 
Met een borrel en een dankwoord van onder andere lid van het bestuur Peter Siebers van het COA, 
burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle en plaatsvervangend locatiemanager Martin Wieringa 
(COA) werd woensdag 17 november afscheid genomen van de tijdelijke opvang in de IJsselhallen. 

“Hier is iets unieks gebeurd”, zegt Siebers in zijn toespraak tegen de aanwezigen, waaronder de COA-
medewerkers van de locatie, de beveiligers en de mensen van de IJsselhallen. “Op dinsdag (16 september) 
kwam de vraag of opvang in een van de hallen realiseerbaar is en op vrijdag was de hal klaar voor gebruik!” 

Draagvlak 
Wieringa werd op diezelfde dinsdag gevraagd of hij plaatsvervangend locatiemanager wilde zijn en hij had 
dinsdag niet verwacht er al op vrijdag de eerste bewoners te ontvangen. “Eigenlijk hield ik mijn hart vast. 
Vierhonderd mensen in stapelbedden in een hal? Maar we weten nu: het is goed verlopen! Er zijn geen 
incidenten geweest en in Zwolle werd het draagvlak onder de bevolking voor deze opvang steeds groter. 
Op enig moment moesten we vrijwilligers die zich kwamen aanmelden voorzichtig vertellen dat we al teveel 
vrijwilligers hadden!” 

Hoogtepunt voor Zwolle 
Burgemeester Meijer kijkt met trots terug op de voorbije weken. “We hebben bestuurlijk ons nek 
uitgestoken. Maar we vonden dat dit moest gebeuren, de nood was hoog en dan moet je helpen. De 
samenwerking tussen alle partijen was goed; gemeente, COA, IJsselhallen, de beveiliging en andere 
partijen. In mijn Nieuwjaarsspeech zal ik enkele bijzondere momenten noemen voor Zwolle uit het jaar 
2014. Soms waren er in de stad dieptepunten, maar ook hoogtepunten. En de opvang in de IJsselhallen 
was één van die hoogtepunten.” 

Kunstwerk 
In zijn speech wijst Wieringa nog op één groep die in de speeches niet was genoemd: de asielzoekers zelf! 
“En die waren ons én de gemeente heel dankbaar. Daarom ook wilden ze iets blijvends achterlaten en 



schenken ze de gemeente Zwolle en het COA twee schilderijen (door een kunstenaar/asielzoeker 
gemaakt).” 

Dankbare taak 
Beveiligers van ‘Bloemink beveiliging’ zijn ook bij de receptie aanwezig: “Wat een mooie klus was dit! Er is 
niets noemenswaardigs gebeurd. Soms wilden de asielzoekers hier niet eens weg en ging dat weleens 
gepaard met de tranen in de ogen. Dit was een dankbare taak, ook voor ons.” 

 

 


