
Wat een groene omgeving met vluchtelingen doet 
Tijdens de asielprocedure kunnen de bewoners buiten het AZC niet aan het werk en hebben 
dus veel tijd over. Op het AZC in Sneek zijn wij veel bezig met moes- en bloementuintjes.  
Dit om een mooie sfeer te creëren maar vooral om ervoor te zorgen dat de bewoners van het 
AZC een dagbesteding krijgen. Wij als COA vinden het erg belangrijk dat de bewoners niet op 
bed blijven liggen de hele dag. Door het werken met plantjes en de handen lekker in de aarde 
woelen is volgens onderzoek bewezen dat het stress vermindert en het is ook gezond voor 
lichaam en geest. Op dat moment ben je namelijk bezig met de plantjes en de aarde en kun 
je al je gedachtes even vergeten of juist op een rijtje krijgen. Alleen de geur van de kruiden 
doet al veel met onze bewoners, ze herinneren zich aan hun thuisland of een bepaalde 
gebeurtenis in hun leven. Dit vind ik altijd erg mooi om te zien.  
         Eve Bouwman (AZC Sneek) 
 

Groen maakt gelukkig en gezond 
Op vrijdag 29 maart 2019 waren wij te gast bij het AZC 
in de Jancko Douwamastraat te Sneek. 
 

Deze tweede Expeditie, ging over de rol van een groene 
leefomgeving op het welbevinden van de mens. In een 
groene buurt zijn bewoners gelukkiger en gezonder, 
maar hoe maken we die buurten groener? En als je je 
buurt wilt vergroenen op een duurzame manier, waar 
moet je dan op letten? Medewerkers van het AZC en 
Donker Groen deelden hun kennis en ervaringen met 
het expeditiegezelschap. 

De eerste gesprekken over een nieuwe editie van het Rasterhoff Festival in 2020 zijn gevoerd, maar in de 
tussentijd zitten we niet stil. Tot aan de zomervakantie 2019 komen we tegemoet aan de breed gedragen wens 
onder bezoekers en deelnemers om elkaar te ontmoeten, te versterken, te inspireren en tot actie aan te zetten.  



Expeditie Grutsk & Grien is een initiatief van  
Aparthe Kommunikatie (een communicatie-/organisatiebureau uit Sneek) en 

Netwerk Duurzame Dorpen (formeel vallend onder Stichting Doarpswurk)  
Voor meer informatie zie www.grutskengrien.nl 
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Ook druivenbladeren kun je eten 
Tijdens de bijeenkomst plantten bewoners van het 
AZC de 18 druivenstruiken die we als bedankje 
voor de ontvangst hadden meegenomen. Niet 
alleen de druiven kun je eten, in veel culturen 
worden ook de bladeren gegeten.  De door de 
bewoners gemaakte hapjes getuigden daarvan: 
twee grote schalen met dolma’s stonden ons na de 
rondleiding op te wachten: rolletjes van druiven-
bladeren met twee soorten vullingen. Heerlijk! 

Charlotte Oostenveld (Donker Groen) 

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/

