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Speelzaal
Op veel locaties is een speelzaal voor kinderen tot en met 4 jaar. Hier werken vrijwilligers. Als u voor deelname
aan programma’s of gesprekken een oppas nodig heeft, kunt u uw kinderen hier tijdelijk onderbrengen.

Meehelpen op een COA-locatie
Wilt u meehelpen op de locatie? Dat kan! Bijvoorbeeld als toezichthouder in de recreatiezaal. Of bij de
schoonmaak van de openbare ruimtes. U kunt daar mogelijk een kleine vergoeding voor krijgen. We noemen dit
zelfwerkzaamheid. Bij de Infobalie geven ze u hier graag meer informatie over.

Wat is er te doen op een COA-locatie?
Het is belangrijk dat u uw tijd op een COA-locatie goed kunt besteden. Er zijn daarom op elke COA-locatie
dagelijks verschillende activiteiten. U kunt ook gebruikmaken van voorzieningen zoals wifi, recreatieruimtes en
computers. Als u wilt, kunt u ook meehelpen op uw locatie. Bijvoorbeeld als toezichthouder in de recreatiezaal.

Open Leercentrum (OLc)
In het Open Leercentrum hebt u toegang tot computers, internet en een aantal zelfstudieprogramma’s. Heeft u
weinig ervaring met computers? Vraag de beheerder dan om hulp. Bij de Infobalie kunt u ook vragen naar
computerles. Op sommige locaties is een vrijwilliger die computerles geeft.

Activiteiten
Onder de kop Activiteiten op deze website vindt u een kalender met de activiteiten op uw locatie. U moet
daarvoor wel eerst uw locatie selecteren.
Activiteiten staan ook aangekondigd op posters en borden. En het COA stuurt u persoonlijke uitnodigingen.
Bijvoorbeeld voor informatiebijeenkomsten. Het COA verwacht dat u hier aan deelneemt. Tijdens deze
bijeenkomsten leert u veel over uw nieuwe omgeving. Ze helpen u ook bij uw voorbereiding op de toekomst.
Heeft u ideeën voor nieuwe activiteiten, of wilt u zelf iets te organiseren? Heb het daar dan over met uw
contactpersoon. We kijken dan of het mogelijk is om deze plannen uit te voeren.



.

Draadloos internet (wifi)
Op bijna alle locaties is draadloos internet (wifi) beschikbaar in de openbare ruimtes. Het kan zijn dat u hier een
wachtwoord voor nodig heeft. Dit kunt u opvragen bij de receptie of de Infobalie.

