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AZC GLO POL Gilze 

Groenrijke 
opvang voor 
asielzoekers 
 

Het COA biedt asielzoekers leefbare 

en veilige opvang en begeleidt hen 

naar een toekomst in Nederland of 

daarbuiten, in samenwerking met 

partners in de samenleving. COA 

bestaat uit verschillende 

opvangvormen en locaties. In Gilze 

bieden we onderstaande 

opvangmogelijkheden. 

 

PrePOL: Pre-pols zijn tijdelijke locaties 

die fungeren als w achtkamer voor de 

reguliere pol. 

 

POL: De procesopvanglocatie vangt 

asielzoekers op gedurende hun rust en 

voorbereidingstermijn en de 

behandeling van de algemene 

asielprocedure. 

 

AZC: Op een asielzoekerscentrum 

verblijven zow el statushouders, 

asielzoekers die nog w achten op een 

beslissing en asielzoekers die een 

afw ijzing hebben ontvangen en begeleid 

w orden naar terugkeer. Statushouders 

w orden gekoppeld aan een gemeente 

en w orden in het AZC begeleid naar 

een eigen w oning. 

 

GLO: Gezinnen met minderjarige 

kinderen opgevangen die terugkeren, of 

nog een procedure hebben lopen 

w aaraan geen recht op opvang is 

verbonden. Zij krijgen onderdak in de 

vertrek gerichte gezinslocatie.  
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Fietsenwerkplaats  

  
September 2020 

 

Henk (71) w erkt al 12 jaar bij de 

f ietsenw erkplaats op AZC Gilze. Henk 

w as 58 jaar toen hij thuis kw am te 

zitten. Hij heeft veel gesolliciteerd maar 

w erd nergens aangenomen, vanw ege 

zijn leeftijd. Hierdoor vroeg Henk of hij 

anders vrijw illigersw erk mocht doen. Dit 

mocht als het minimaal 21 uur per w eek 

zou zijn.  

Henk kw am op internet de vacature 

tegen voor vrijw illiger als f ietsenmaker 

bij het AZC. Hij w as meteen 

enthousiast, omdat hij thuis als hobby 

ook f ietsen maakt. Henk w erkt nu 3 

dagen in de w eek in de 

f ietsenw erkplaats. 

 

“Ik maak en verkoop f ietsen, ik hou de 

administratie bij en zorg voor de inkoop 

van de materialen” vertelt Henk. Henk 

vindt het leuk om sociale contacten te 

hebben tijdens het w erk. Een praatje 

maken daar houdt hij w el van. Ook vind 

Henk het leuk om andere culturen te 

leren kennen. Een aantal dagen w erkt 

Henk samen met een andere vrijw illiger. 

Dit vindt hij erg gezellig.  

 

“Ik raad mensen aan om vrijwilligerswerk 

te doen. Zo kun je wanneer je thuis zit 

toch sociale contacten krijgen en 

vriendschappen opbouwen.”  

Keuken 
Asem (45) woont zes en 
een halfjaar in Nederland en 

nu drie en een halfjaar in 
AZC Gilze. 

Asem w erkt al 2 jaar in de keuken op het 

AZC. Dit doet hij iedere dag van 16.15 

uur tot 18.15 uur. Asem checkt of het 

eten nog op voorraad is of dat er iets 

aangevuld moet w orden. Daarnaast 

houdt hij in de gaten of iedereen goed op 

tempo w erkt of beter van plek kan 

w isselen. Hij vindt zichzelf op de chef van 

de keuken lijken onder begeleiding van 

de medew erkers van COA. Wanneer de 

eetuitgifte klaar is, helpt Asem met het 

schoonmaken en kijkt hij of alle deuren 

op slot zijn. Voor het w erken in de 

keuken krijgt hij een kleine bijdrage. “Het 

is niet veel, maar ik doe het omdat ik w il 

helpen en het leuk vindt om te doen” 

vertelt Asem.  

 

Asem vindt het samenw erken met andere 

bew oners in de keuken en het contact 

met medebew oners het leukste. “Het is 

altijd druk en er is genoeg te doen” vertelt 

hij. Doordat Asem in de keuken w erkt ziet 

hij alle bew oners van het AZC. Hij maakt 

met bijna iedereen even een praatje. 

Medebew oners w eten Asem hierdoor te 

vinden in de keuken als zij vragen 

hebben over het AZC. Ook vindt hij het 

leuk om samen te w erken met 

Nederlanders in de keuken, zodat hij kan 

oefenen met het spreken van de 

Nederlandse taal.  

 



 

Kinderactiviteitenruimte  
Een AZC w as voor mij, net als voor velen 

denk ik, een ver van mijn bed show . Maar 

niets is minder w aar. Het liefst zou ik jullie 

een dagje mee op sleeptouw  nemen en 

laten zien dat de kinderen die rondfietsen 

lijken op je zoontje, kleinkind of 

buurmeisje en dat er ’s avonds een groep 

vrouw en theedrinkt aan een picknicktafel 

zoals jij doet met je vriendinnen of familie. 

  

Het mooiste aan mijn w erk vind ik om te 
zien hoe kinderen die zoveel ellende en 

angst hebben gekend ook nog kunnen 

lachen, dansen, spelen en genieten. Dat 

geeft me hoop voor hen en voor ons als 

w ereld; elkaar helpen kan een verschil 

maken. Al zijn het een paar uurtjes per 

w eek. 

  

Niemand kan voor zijn geboorte kiezen 

w aar zijn w ieg staat. Jij niet, ik niet en 

asielzoekers niet. Het klinkt misschien 

naïef, maar ik geloof nou eenmaal dat w e 

elkaar moeten helpen w aar mogelijk. Op 

w elke manier dan ook, klein of groot. 

  

 
Mijn naam is Iris ten Berge, ik ben 29 jaar oud en werk als 
vrijwilliger bij het AZC Gilze. Ik ben begeleidster op de crèche voor 

kinderen van 2-4 jaar en heb deze zomer ook activiteiten begeleid 
voor kinderen van 4-16 jaar. Ik ben dit gaan doen omdat ik iets wil 
teruggeven aan mensen en kinderen die niet de veiligheid, vrijheid en 
kansen hebben gekregen die ik zelf wel heb gehad. 
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“ Als je het beter hebt dan andern, bouw je 

een langere tafel, geen hoger hek ” 

Nederlandse les 
Basaal Nederlands 

We beginnen al snel na de kennismaking 

met de structuur van het Nederlands, 
zoals zinsopbouw , grammatica en 

w oordsoorten. Dit gebeurt aan de hand 

van thema’s. Na enkele lessen kunnen 

de cursisten eenvoudige zinnen zeggen 

zoals: “ik sta voor de stoel”, “jij legt het 

potlood op de tafel”, “zij zit naast Rashid”.  

 

Het vervolg 

De cursus w ordt gegeven in tien w eken 

van tw ee keer tw ee uur per w eek. Het 

doel is dat na die periode de cursisten 

een redelijk mondje Nederlands kunnen 

praten. Als afsluiting krijgen zij een 

certif icaat w aar zij altijd enorm trots op 

zijn. En natuurlijk is het voor de docenten 

zelf ook heel leerzaam en verrijkend. Zij 

leren er zelf ook veel van en je krijgt er 

zoveel voor terug! 

 

 

Drie jaar geleden 
In maart 2017 zijn w e begonnen met het 

aanbieden van de cursus Basaal 

Nederlands voor volw assen vluchtelingen 

die in afw achting zijn van hun gesprek 

met het IND. Deels om hen al een 

mondje Nederlands te leren (mochten ze 

hun status krijgen) en deels als 

tijdverdrijf . 

 

Vanaf de eerste lessen liep het storm en 

stroomden de w achtlijsten vol. Er w as (en 

nu nog steeds) enorm veel behoefte om 

mee te doen aan de cursus. Al gauw  

w erden extra vrijw illigers aangetrokken 

en op dit moment verzorgen drie mensen 

de lessen. Zij w orden ondersteund door 
een Eritrese klassenassistente, een 

gouden meid die zelf de cursus met 

succes heeft afgerond. 

  

  

 
 
    



 

Bewoonsters aan het woord 
Het w erk bestaat uit boodschappen doen 

voor mensen die het zelf niet meer 

kunnen, helpen in het huishouden, het 

verzorgen van de tuin en w andelingen 

maken met mensen die zich eenzaam 

voelen. Ik ben iemand met een passie 

voor het helpen van mensen en zoek 

altijd een mogelijkheid om iemand een 

helpende hand te bieden. Dit geeft mij 

voldoening en is ook de reden dat ik 

vrijw illigersw erk ben gaan doen.  

 

Kort samengevat om een lach op iemand 

z’n gezicht te toveren doet me goed. Ik 

w ord blij als ik andere mensen blij kan 

maken. 

 

Via het vrijw illigersw erk dat ik doe heb ik 

nieuw e mensen ontmoet en een netw erk 

opgebouw d, ook zijn mijn sociale 

vaardigheden verbeterd. Het 

vrijw illigersw erk heeft me ook geholpen 

om mijn stemming te verbeteren, stress 
en angst te verminderen die ik voel 

vanw ege het lange w achten op mijn 

procedure.  

 
Mijn naam is Erica, ik kom uit Kameroen en ik woon nu al bijna 
10 maanden in AZC Gilze. Ik had geen dagbesteding en had 
behoefte om actief bezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de 
maatschappij. Ik heb besloten om COA om werk te vragen. Ook ben 
ik op zoek gegaan naar werk buiten het AZC. Ik kwam de website 
“NL voor elkaar” tegen, daar kreeg ik de kans om vrijwilligerswerk te 
doen. 

Sifa houdt zichzelf bezig door kamers 

schoon te maken voor het COA. De 

hoeveelheid kamers verschilt per dag en 

hangt af van de hoeveelheid bew oners 

die uitstromen. Ze maakt 1 à 2 kamers 

per dag schoon.  

Sifa vindt het schoonmaken leuk en ze 

krijgt er een kleine bijdrage voor het w erk 
w at ze verricht. ‘Verder help ik zoveel 

mogelijk andere bew oners met van alles 

en nog w at, zoals zich ontfermen over 

andere kinderen’ vertelt Sifa. Ze heeft 

veel sociaal contact met de bew oners.  

Sifa ervaart geen problemen op het 

asielzoekerscentrum in Gilze, ze 

omschrijf t Gilze als een f ijn AZC.  
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“ Ik hoop dat veel mensen het initiatief 

nemen om een  kwetsbare doelgroep te 

helpen. Het is iets kleins wat voor een 

ander veel kan betekenen. Ik denk dat we 

verandering kunnen brengen in deze 

wereld, door elkaar te helpen. Samen 

kunnen we er een betere wereld van 

maken.” 

Sifa (34) woont bijna 6 jaar in 

Nederland waarvan 1 jaar en 5 

maanden op de Gezinslocatie in 

Gilze. Ze woont samen met haar 2 
kinderen,  een dochter van 6 en 
een dochter van 2 jaar.  
 
Sifa heeft elke dag een aantal vaste 
bezigheden die voor iedereen in 

Nederland w el herkenbaar zijn, namelijk 

het w akker w orden met de kinderen en 

hierna brengt ze haar oudste dochter 

naar school. Nadat ze haar dochter op 

school heeft afgezet, meldt Sifa zich bij 

het COA kantoor w ant er is een 

dagelijkse meldplicht voor bew oners van 

de Gezinslocatie. Ze neemt haar 

centrumpasje mee naar de meldplicht en 

een COA-medew erker meldt haar 

aanw ezigheid.    

  

“ Ik ben naar Nederland gekomen om mijn 

kinderen een mooie toekomst te bieden. De 

onzekere situatie waarin ik zit maakt het 

moeilijk. Toch blijf ik positief en probeer ik 

mijn kinderen het beste mee te geven.” 



 

Basisschool Prinsenbos 
 Het leren van de Nederlandse taal is een 

belangrijk doel in ons onderw ijs. Dat kan 

pas als kinderen zich veilig voelen. Dat 

zijn ook meteen onze belangrijkste 

uitgangspunten: veiligheid en 

taalontw ikkeling. In de afgelopen jaren is 

er op Prinsenbos hard gew erkt aan het 

vastleggen en borgen van ons onderw ijs. 

Kinderen w orden vanaf de eerste dag op 

Prinsenbos gevolgd en zodra ze 

Prinsenbos verlaten, informeren w e de 

nieuw e school over hun ontw ikkelingen. 

Sommige kinderen zitten maar kort op 

Prinsenbos en zijn na zes w eken alw eer 

w eg.  
Momenteel zien w e w el dat procedures 

veel langer duren en de meeste kinderen 

w el w at langer op Prinsenbos blijven.  

 

 

Er w erkt een bevlogen team op 

Prinsenbos. Op Basisschool Prinsenbos 

is het leerlingaantal in 2018 fors 

teruggelopen w at ertoe heeft geleid dat 

de school tijdelijk groepen heeft moeten 

sluiten. Leerkrachten hebben binnen 

Tangent een andere w erkplek gevonden. 

In de tw eede helft van 2019 zagen w e de 

leerlingaantallen w eer f link toenemen en 

nu zitten w e qua leerlingenaantal w eer 

ver boven de 100 leerlingen. Dat maakt 
het w erken op Prinsenbos gew eldig leuk 

maar ook onvoorspelbaar en totaal 

anders dan het w erken op een reguliere 

basisschool w aar de meeste kinderen 

acht jaar op school zitten. Op Prinsenbos 

kan binnen een schooljaar het 

leerlingenaantal 45 kinderen zijn maar 

ook w eer oplopen tot meer dan 150 

kinderen. Dat betekent dat er niet alleen 

veel schommelingen zijn in het 

leerlingenaantal maar ook in het team.  

 

 

De helft van ons huidige team is in het 

laatste anderhalf jaar nieuw  gestart op 

onze school. Teambuilding, afstemmen 
van de inhoud van ons onderw ijs, steeds 

w eer in gesprek over onze missie, visie 

en doelen staan in vergaderingen en op 

onze studiedagen centraal. In de eerste 

plaats w illen w e een veilige en f ijne plek 

bieden aan alle kinderen op onze school. 

Een Tangentschool w aar afgelopen 

maand meer dan 100 kinderen zaten uit 

42 verschillende landen en met heel veel 

verschillende nationaliteiten. Dat maakt 

het w erken op onze school ook zo leuk, 

bijzonder en afw isselend. 

 

 

 

Wie na deze corona-tijd een keer 

w il komen kijken op onze mooie 

Tngentschool kan gerust een 

afspraak maken, w ant w ij laten je 

met plezier onze school zien en 

vertellen je graag over het mooie 

w erk w at w e doen! Hopelijk kan de 

jaarlijkse open dag volgend jaar 

w eer doorgaan en zien w e jullie 

dan allemaal op de open dag! 

 

Kristel Borghs,  

locatieleider Prinsenbos 
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Midden in het bos en ook midden op het AZC in Gilze ligt deze 

bijzondere school van stichting Tangent. Inmiddels bestaat 
deze school 25 jaar. Afgelopen januari hebben we dat 
uitgebreid gevierd met alle kinderen, ouders en collega's. 
 

Op basisschool Prinsenbos zitten kinderen die w onen op het AZC Gilze en die dus 

allemaal als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Sommige kinderen w onen er 

net en zijn dus nog nieuw komers in Nederland maar w e hebben ook kinderen die al 

jaren op het AZC w onen. Op dit moment hebben w e zeven groepen op Prinsenbos. 

Naast de kinderen die w onen op het AZC, zitten er op Prinsenbos ook nieuw komers 

uit de regio. Zij bezoeken Prinsenbos voor een kortere periode, leren de Nederlandse 

taal bij ons en stromen daarna in op een basisschool in de buurt van w aar ze w onen. 

Ook zijn er leerkrachten van Prinsenbos die scholen in de regio ondersteunen bij het 

w erken met nieuw komers. 
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Pejman schildert graag in zijn vrije tijd in het Talentenhuis. 

Er wordt veel gebruik gemaakt van de fitnessruimte 

Bewoners moeten zich dagelijks of wekelijks melden.  

Dit is afhankelijk van in welke procedure zij zitten. 

In het magazijn liggen alle materialen. Bewoners kunnen 

hier benodigdheden ophalen en inleveren. 
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Het werk 
van IND 
Vreemdelingen die niet  

veilig zijn in eigen land.  

Hooggekwalific

e

erde kennis-

werkersdiedeNederlandse

economiekomenversterken. 

Ofgezinsledendieelkaarweer

indearmenkunnensluiten.

Wat ze met elkaar gemeen  

hebben? Zij zijn allemaal klant 

vandeIND.DeINDbeslistop

alleverblijfsaanvragenvan

mensendienaarNederland

willenkomen.Maarookop

naturalisatieverzoekenvan

mensendiegraagNederlander

willen worden. 

De IND is verantwoordelijk voor 

zorgvuldige toelating, maar ook 

voor een effectieve en permanente 

handhaving. In onze afwegingen 

hebben we oog voor rechtmatig-

heid, rechtvaardigheid én voor de 

menselijke maat. Onze mede-

werkers  werken vanuit een besef 

dat onze beslissingen een grote 

impact hebben op het persoonlijke 

leven van mensen. 

Met ons werk leveren wij een bij-

drage aan een veilige samenleving 

en aan een economisch welvarend 

Nederland.  

VluchtelingenWerkNederland

We ondersteunen vluchtelingen bij 

het opbouwen van een nieuw bestaan  

in Nederland. Met een fijnmazig  

netwerk van locaties, medewerkers en 

12.500 vrijwilligers in het hele land is  

VluchtelingenWerk de enige organisatie  

in Nederland die vluchtelingen in  

alle stadia van hun verblijf  bijstaat.  

VluchtelingenWerk is actief  in alle  

asielzoekerscentra en in 77% van de  

gemeenten. We geven voorlichting over  

de asielprocedure en begeleiden  

vluchtelingen in de gemeenten zodat  

zij zich zelfstandig kunnen redden in  

de Nederlandse maatschappij. Ook  

voeren we projecten uit die zic h richten 

op werk, financiële zelfredzaamheid, 

vluchtelingkinderen, draagvlak en ter ug-

keer en geven we inburgerings cursussen. 

 

Voor meer informatie over ons werk  

ga naar www.vluchtelingenwerk.nl.

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt 

voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. We zetten ons in voor 

een rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare positie 

verkeren. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun 

seksuele geaardheid, afkomst of religie.

Wat doet de 
Dienst Terug-
keer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek 

(DT&V) regisseert het daadwerke-

lijk vertrek van vreemdelingen die 

geen recht hebben op verblijf  in 

Nederland. 

Als professionele uitvoerder van het 

terugkeerbeleid van de regering 

neemt de DT&V het initiatief  om het 

vertrek zorgvuldig, waardig en zo 

snel als mogelijk te laten verlopen, 

in goede samenwerking met alle 

betrokken overheidsdiensten en 

maatschappelijke organisaties.

De DT&V staat daarbij voor een 

transparante en humane wer kwijze, 

met respect voor de vreemdeling . 

Zo levert de DT&V een bijdrage aan 

de veiligheid, het maatschappelijk 

evenwicht en aan het draagvlak voor 

het Nederlandse toelatingsbeleid.

Voor meer informatie over ons werk 

ga naar www.dtenv.nl.

Wil je meer lezen en 

zien over het werk 

van de IND? Scan 

dan de QR-code 

met je telefoon!

‘We geven 
voorlichting 
over de  
asielprocedure 
en begeleiden  
vluchtelingen’
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TeamUp zoekt sport- en 
spel begeleiders 
 

De vrolijkheid 
 

Uitgave AZC in Beeld 2020 Redactie : COA Fotografie : COA 

Wij bedanken alle medew erkers in deze uitgave voor hun bijdrage. 
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Ben je voor langere tijd beschikbaar, 

ben je minimaal 21 jaar en heb je een 

relevante opleiding op het gebied van 

pedagogiek, onderw ijs, sport, spel 

en/of bew eging? Solliciteer dan snel 

op:  w ww.warchild.nl/vacature-teamup. 

 

 

  

 

Ter versterking van onze teams van 

enthousiaste vrijw illigers zijn w e op zoek 

naar teamplayers die de sport-, spel- en 

bew egingsactiviteiten voor gevluchte 

kinderen in azc Gilze w illen begeleiden.  

 

Je draagt bij aan de sociaal emotionele 

ontw ikkeling van deze kinderen. Met 

een team van minimaal vijf  vrijw illigers 

begeleid je op een vast tijdstip in de 
w eek de activiteiten- dit biedt stabiliteit 

en structuur. Alle activiteiten hebben 

een thema en doel. Spelenderw ijs leren 

kinderen omgaan met bijvoorbeeld 

boosheid, angst en stress. 

 

 

Ook zorgen de activiteiten ervoor dat 

kinderen die meer sociaal emotionele 

ondersteuning nodig hebben, 

geïdentif iceerd en doorverw ezen 

w orden naar de juiste instantie. De 

kracht van TeamUp!  
 
 De activiteiten in azc Gilze zijn elke 

maandagavond van 16.00 – 17.00 uur 

voor de kinderen (6 t/m 12 jaar). Naast 

het begeleiden van de activiteiten, doe 

je de TeamUp sessie samen met je 

Team-leden  voorbereiden en 

evalueren. In totaal neemt het drie - vier 

uur per w eek in beslag.  
 

 

 
 

De Vrolijkheid, voluit Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid, is een 

netw erk van professionele kunstenaars en regelaars. Samen met een bonte stoet 

vrijw illigers, kinderen, jongeren en ouders w orden w ekelijks meer dan 100 

kunstprojecten op bijna 30 azc’s gerealiseerd, en zo ook bij ons in het AZC Gilze 

.Rijen 
 

Dans, theater, muziek, nieuw e media en beeldende kunst zijn het instrument om 

verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te 

ontdekken en ontw ikkelen. Wij w erken vanuit ons eigen gebouw tje in AZC Gilze in 

gebouw  32A. 

 

http://www.warchild.nl/vacature-teamup

