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Zo’n tweehonderd inwoners van AZC Sweikhuizen doen sinds kort mee aan een landelijk 
project, waarbij zij gekoppeld worden aan inwoners van Sittard-Geleen, Beek en 
Beekdaelen. Denk aan boodschappen doen voor iemand of toezicht houden in een 
speeltuin. 

Het landelijke project #Meedoen is een succesvolle methode om bewoners van 
asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de buurt. Een lokaal projectteam 
koppelt hierbij zo veel mogelijk van de meer dan tweehonderd bewoners van het azc in 
Sweikhuizen aan leuke klussen in Sittard-Geleen, Beek en Beekdaelen. Omdat zij vaak geen 
eigen vervoer hebben, is er gezocht naar locaties op fiets- en busafstand. 

Wandelen 

Om te zoeken naar een goede match is er elke woensdagochtend in AZC Sweikhuizen een 
inloopspreekuur. Bewoners kunnen dan aangeven wat hun ervaring is vanuit hun thuisland 
en wat ze leuk vinden om te doen. Vervolgens wordt er gezocht naar een passende link met 
organisaties, instellingen en andere mensen in de buurt. Zo geven bewoners aan graag een 
wandelingetje te maken met ouderen die in een verzorgingshuis zitten of toezicht te houden 
in een speeltuin. Anderen vinden het leuk om binnenkort in Beek mee te helpen met het 
opruimen van zwerfafval. 
Het kan ook gaan om kleine klusjes in en om het huis, zoals boodschappen voor iemand 
doen of in de tuin werken. Inwoners in Sittard-Geleen, Beek en Beekdaelen worden op de 
Facebookpagina ‘Meedoen - samen aan de slag’ opgeroepen om zich te melden. „We zijn op 
zoek naar structurele klussen door het jaar heen. Eenmalig, of regelmatig terugkerend. Aan 
jullie dan ook de vraag: heb je een klus waarbij extra helpende handen van harte welkom 
zijn? Of heb je misschien maandelijks of zelfs wekelijks extra hulp nodig?” 
Door dit project kunnen de bewoners oefenen met de Nederlandse taal, leren ze nieuwe 
mensen kennen en mogelijk een opstap krijgen naar werk. Bovendien zijn de bewoners in 
het asielzoekerscentrum vaak maandenlang in afwachting van een eventuele 
verblijfsvergunning, waardoor elke afleiding welkom is. 

Contact 

Er worden dan ook allerlei sociale activiteiten georganiseerd, die eveneens zorgen voor 
contact met de buurt. Onlangs boden de bewoners bijvoorbeeld koffie en thee aan in het bos 
rondom AZC Sweikhuizen, waar veel enthousiaste wandelaars op afkwamen. 
Morgen staan ze hier weer met een Hollandse spelletjesmiddag. Buiten samen zaklopen en 
sjoelen kunnen mensen dan gezellig een praatje maken met de bewoners. Want, zo sluit het 
bericht op de #Meedoen-Facebookpagina af: „Laten we ons steentje bijdragen aan een 
positieve samenleving waarin iedereen ertoe doet!” 

Doel 
Door dit project kunnen de bewoners oefenen met de Nederlandse taal, leren ze nieuwe mensen 
kennen en mogelijk een opstap krijgen naar werk. 
 


