
Het Asielzoekerscentrum (AZe) Dronten.

Sinds enkele jaren is er instroom en opvang van asielzoekers in Nederland. De opvang is
landelijk geregeld door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Het COA heeft
de beschikking over verschillende locaties in het land.

Een vluchteling komt in Nederland bij een AC (Aankomst Centrum) aan. Daar verzoekt
hij om asiel. In 48 uur wordt dan gekeken ofhij kans op asiel heeft. Als de asielzoeker een
kans heeft gaat hij door naar een OC (Opvang Centrum). Hier vindt een medische scree
ning plaats. Verder kijkt de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) of de asielzoeker
recht heeft op een verblijfstitel. Na een OC volgt een verblijf in een AZC.

Aan de Vossemeerdijk 40 te Dronten ligt een AZC. Het centrum is in september 1994
begonnen als Oc. Per I juni 1997 is het centrum een asielzoekerscentrum geworden. De
bewoners van AZC Dronten zijn in afwachting van een beslissing op hun aanvraag. Op
een positieve beslissing (status) voIgt huisvesting in een gemeente in Nederland. Op een
negatieve beslissing voIgt vrijwillig of gedwongen vertrek naar land van herkomst.

Het AZC biedt huisvesting aan 800 bewoners van ongeveer 50 nationaliteiten. Zij zijn in
no Finse houten bungalows en 44 stacaravans gehuisvest. In de toekomst zullen de staca
ravans door bungalows worden vervangen.
De bewoners zijn grotendeels families met schoolgaande kinderen. De basis school "De
Vlieger", Dependance van O.B.S. "De Uiterton", welke op het centrum is gesitueerd,
draagt zorg voor het onderwijs van de leerplichtige bewoners tot en met 18 jaar.
Een medische afdeling draagt zorg voor de lichamelijke en psychosociale begeleiding.
Deze afdeling valt onder verantwoordelijkheid van de GGD.

Binnen het AZC worden diverse activiteiten aangeboden. De Nederlandse taallessen wor
den druk bezocht. De recreatieve activiteiten komen voort uit de ideeen en vinden alleen
plaats met de medewerking van de asielzoekers. Het aanbod is dus afhankelijk van de ini
tiatieven van de bewoners.
De activiteiten kunnen overigens niet meer plaats vinden zonder de hulp van de exteme vrij
willigers uit Kampen, Dronten en omgeving. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage in
uiteenlopende activiteiten. Zij zijn niet meer weg te denken binnen onze organisatie.
De bewoners van het AZC Dronten dienen hun eigen leefomgeving schoon te maken en
te onderhouden. Onder leiding van een medewerker worden ook het tertein en de gebou
wen onderhouden door de bewoners.

De directie van het AZC Dronten besteedt veel aandacht aan de contacten met omwonen
den en direct betrokkenen. Hier wordt door de directie veel waarde aan gehecht. Regel
matig vinden er overleggen plaats.

Het AZC is graag bereid informatie te verstrekken over de dagelijkse gang van zaken bin
nen het centrum. Dit kan plaats vinden in de vorm van groepsvoorlichting of een bezoek
van een voorlichter aan de uitnodigende instantie.
Dit om het boeiende samenleven en samenwerken met asielzoekers weer te geven.
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