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School missen door slechte wi� , je vervelen omdat je je 
vrienden niet kunt zien. Kinderen in asielzoekerscentra 
hebben veel last van de coronamaatregelen. 
Sam (11) en Mohammed (13) uit Syrië vertellen. 
‘Het zou al  helpen als het jeugdhonk weer open 
mag.’ Tekst  Charlotte Goldhoorn, foto Rob Voss 
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‘Elke dag is hetzelfde’ 

Hoe gaat het met de kinderen in 
asielzoekerscentra (azc’s) tijdens de 
lockdown? Werkgroep 
Kind in azc deed 
hier onderzoek 
naar. Veel 
kinderen 
kunnen hun 
lessen niet 
online volgen 
door slechte 
wifi . Ook spullen 
voor online 
onderwijs, zoals 
laptops, ontbreken 
vaak. Speciale 
activiteiten gaan 
niet door en 
de meeste 
kinderen 
komen het 

terrein niet meer af. Terwijl goed 
onderwijs en afl eiding juist voor 

hen zo belangrijk is, vindt de 
werkgroep. Het roept de overheid 

daarom op om te zorgen dat deze 
kinderen niet worden vergeten.  

Voetballen 
Sam en Mohammed wonen 

allebei in een azc. Zij kregen 
tijdens de eerste lockdown al 
een laptop van school. ‘De 
wifi  is nu wel iets beter dan 
toen’, vertelt Sam. ‘Maar ik 
kan de juf vaak niet horen, 
of zij mij niet.’ De jongens 
gaan halve dagen naar 
school op het terrein van 

het azc. ‘Thuis kan ik 
niet zo goed leren’, zegt 
Mohammed. ‘Op school 
kunnen we vragen 
stellen aan de meester 
of juf.’ De jongens 
vervelen zich vaak. 
‘Elke dag is hetzelfde’, 
zegt Mohammed. 
Sam: ‘Alles is dicht. 
Het zou al helpen 
als het jeugdhonk, 
waar we normaal 

op de Playstation 
spelen, open mag.’ 
De jongens weten 
al wat ze willen 
doen als er geen 
corona meer is. 

Voor Sam is dat 
vrienden bezoeken 

die in een andere stad 
wonen. En Mohammed? Die 

wil voetballen… maar dan met 
vrienden van buiten het azc. 
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Zoveel statiegeld zit er vanaf 31 

december 2022 op een blikje. De 

overheid hoopt dat er daardoor 

minder in de natuur belanden. Nu is 

dat elk jaar nog 25 zwembaden vol.

Langere lockdown
Een derde golf aan corona-

besmettingen komt er razendsnel 

aan, zei premier Rutte dinsdagavond 

tijdens een persconferentie. Daarom 

wordt de lockdown in elk geval tot 

2 maart verlengd en moet iedereen 

sowieso tot 10 februari om negen 

uur ’s avonds binnen zijn. Er 

veranderen wel een paar dingen: 

winkeliers mogen producten buiten 

af laten halen en de basisscholen 

mogen vanaf maandag weer open. 

Dat laatste noemde Rutte een 

belangrijk besluit voor kinderen. 

Maar ook voor scholen moeten 

strengere regels komen. Als iemand 

positief is getest, blijft daarom 

direct de hele klas thuis. Middelbare 

scholen blijven nog wel even dicht.

Straf voor relschoppers
Relschoppers die vorige week 

protesteerden tegen de avondklok 

hangt een fikse straf boven het 

hoofd. Deze week kregen er al 

heel wat een boete of een cel- of 

taakstraf opgelegd. Ook moesten ze 

in sommige gevallen dure spullen 

zoals merkkleding en auto’s 

inleveren. De straffen werden 

opgelegd door een snelrechter: die 

kan heel snel mensen veroordelen. 

Veel relschoppers werden in de 

kraag gevat dankzij filmpjes op 

social media.  


