
 

Stap 2: Breng noodzakelijke voorzieningen in orde 

 

 

 

Voorbeeld1  

TeamUp 

War Child, Unicef en Save the Children 

 

Het goede voorbeeld 

In het project TeamUp van War Child, UNICEF Nederland en Save the Children worden op vaste 
tijdstippen recreatieve activiteiten aangeboden om de gezonde ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren. Deze structuur biedt kinderen van 6 tot 18 jaar houvast en geeft hen iets om naar uit te 
kijken. Activiteiten in de vorm van sport, spel en dans stimuleert sociale inclusie – het geeft kinderen 
de kans om vrienden te maken. Ook leren zij om volwassenen te vertrouwen vanwege de inzet van 
een vaste groep vrijwilligers.  

Bijdrage aan welzijn van kinderen  

Door middel van TeamUp wordt bijgedragen aan de sociaal-emotionele behoeften van kinderen, zoals 
structuur, stabiliteit, veiligheid en ontspanning. Hierdoor kunnen ze hun zorgen even vergeten en 
kunnen zij weer echt kind zijn. Daarnaast wordt de natuurlijke veerkracht van de kinderen ontwikkeld 
en leren zij belangrijke (sociale-)vaardigheden. Dit beschermt hen tegen de vele stressoren waarmee 
zij te maken hebben, zoals angsten en pesten. Tenslotte worden eventuele psychosociale problemen 
vroegtijdig geïdentificeerd, waardoor de kinderen op de korte termijn doorverwezen kunnen worden 
naar gespecialiseerde hulp. 

Lichaamsbeweging is niet alleen belangrijk voor het opdoen van sociale contacten, maar een actieve 
levensstijl kan gezondheidsproblemen en psychopathologie op latere leeftijd voorkomen. Verder 
kunnen sportieve activiteiten de prestaties op school indirect verbeteren.  

 

Wat is er voor nodig? 

                                                           
1 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. 
 



- Elk centrum werkt met tenminste vier/vijf betrokken vrijwilligers met een achtergrond en 
werkervaring die aansluit op het werken met vluchtelingenkinderen.  

- De vrijwilligers volgen een kwalitatief hoogwaardige tweedaagse training. In deze training 
wordt aandacht besteed aan ‘ontwikkeling van het kind’, ‘de asielprocedure’ en ‘taken en 
verantwoordelijkheden van de vrijwilliger’.  

- Er is een open source methode handboek en een thematisch spellenboek beschikbaar voor alle 
vrijwilligers in het Nederlands, Engels en Arabisch. Daarnaast dient er op locatie een sport-en-
spel toolkit beschikbaar te zijn.  

- Een streven is ook om te leren van wat anderen doen. Wanneer er bijvoorbeeld lokale 
projecten aanwezig zijn op een azc waar TeamUp actief wordt, is het de bedoeling dat er wordt 
samengewerkt om het project steeds te kunnen verbeteren.  

- Momenteel is er een pilot gaande op vijf locaties, welke wordt uitgebreid met drie locaties 
extra. De ambitie is om – wanneer de pilot in september succesvol blijkt te zijn – zo snel 
mogelijk in alle opvangcentra in Nederland actief te zijn (circa 80). 

 
 
 

 


