
Aeneas vluchtte samen met zijn oude vader en kind uit het brandende Troje. Na vele omzwervingen en het trotseren van allerlei gevaren belandt hij tenslotte in Italië en sticht daar de 

stad Latium. Aeneas staat bekend als een held uit de Griekse oudheid. Het beeldmerk van het COA is op het verhaal van Aeneas gebaseerd. 
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Open dag asielzoekerscentrum Hardenberg 
 

 

Veel asielzoekerscentra, waaronder azc Hardenberg, openen op zaterdag 23 september tussen 

12.00 en 16.00 uur hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven 

op een azc. Deze landelijke open azc dag is een initiatief van het COA, het Ministerie van 

Veiligheid & Justitie en VluchtelingenWerk Nederland. Vorig jaar trok de open azc dag ruim 

40.000 bezoekers.  

 

Uitnodiging 

Azc Hardenberg nodigt belangstellenden graag uit om op 23 september tussen 12.00 en 16.00 uur 

langs te komen om een indruk te krijgen van de activiteiten en de werkzaamheden op een locatie en 

om kennis te maken met de bewoners. Organisaties vertellen over hun werkzaamheden op een 

opvanglocatie; de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een 

Nederlandse gemeente of naar het land van herkomst.  

In verband met beperkte parkeerruimte op de locatie, wordt aangeraden indien mogelijk op de fiets te 

komen.   

 

Website  

Op de www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de landelijke Open azc dag. 

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van al het nieuws en de activiteiten rondom de open 

dag kunnen zich via de website hiervoor aanmelden. Ook is er op de website een overzicht 

beschikbaar van de deelnemende opvanglocaties en de programma’s. 

 

 

 

 
 
 

 

 


