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Participatieproject 
 

Op het moment zijn 2 van onze collega’s (Karin en 

Jasmijn) druk bezig met een participatieproject vanuit 

AMIF (Asiel Migratie en Integratiefonds). Het doel van dit 

project is om onze bewoners meer te betrekken bij de 

maatschappij. Daarbij valt te denken aan onder andere 

vrijwilligerswerk, stages of op den duur misschien ook 

werk  in de omgeving van het azc. 

  

Dit project loopt al op verschillende azc’s in Nederland 

en ook hier in Oisterwijk vinden we het belangrijk dat 

bewoners wat meer te doen hebben in hun dagelijks 

leven. Bewoners die hier wat langer zitten zeggen vaak 

dat ze zich vervelen en vragen of ze niet iets nuttigs voor 

ons of voor de omgeving kunnen doen. Vaak moeten we 

ze dan teleurstellen omdat we niet zoveel dingen aan 

kunnen bieden qua vrijwilligerswerk. 

 

We hebben een hele lange wachtlijst van bewoners die 

op het azc klusjes willen doen zoals het beheren van de 

recreatiezaal, beheren van de fitnessruimte, de 

computerruimte, schoonmaken en het schoon houden 

van het terrein. Op het moment staan er 49 bewoners op 

de wachtlijst die ook graag iets zouden willen doen. 

Daarom denken wij dat dit project erg gewild zal zijn bij 

de bewoners. 

 

Er zijn verschillende vrijwilligersplekken buiten het azc 

geweest in het verleden maar middels dit project 

proberen we het op grotere schaal aan te pakken. Er zal 

iedere week een uurtje een participatiebalie komen op 

het azc terrein waar bewoners zich aan kunnen melden 

en hun voorkeuren en interesses aan kunnen geven. 

 

Deze participatiebalie zal gedraaid worden door een 

externe vrijwilligerscentrale in samenwerking met ons. Er 

is al contact gelegd met een aantal vrijwilligerscentrales 

in Oisterwijk en we zijn de puntjes op de ï aan het 

zetten. 

 

 

 

 

 

Karin en Jasmijn zijn nu bezig om een inventarisatie te 

maken van verschillende sportclubs, restaurants, 

winkels WSD etc. die interesse hebben in een 

samenwerking met de bewoners van het AZC. Er zijn  

hierover al een aantal gesprekken geweest en die waren 

erg positief! 

 

Er staan een heleboel bewoners te trappelen om aan de 

slag te kunnen. Ze hebben wat invulling aan hun dag, 

kunnen oefenen met het praten van Nederlands en 

daarnaast kunnen ze ook andere mensen blij maken!    

Aan de andere kant proberen we ook contacten te 

leggen met partijen van buitenaf die iets voor onze 

bewoners willen ondernemen. 

 

Zo heeft restaurant Sarban aangeboden om activiteiten 

voor vrouwen te organiseren. Zoals yoga, filmavonden of 

acrobatiek. Zodat ze meer dag invulling hebben en meer 

sociale contacten zullen krijgen. Zodra we gestart zijn 

zullen we jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte 

brengen van de voortgang van het project! Hopelijk 

kunnen we dan vele positieve verhalen met jullie delen. 

  

Tot snel! 

 

 

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het 

Europese Asiel-, Migratie- en Integratie-fonds (AMIF) 

Coa Oisterwijk Nieuwsbrief 

Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA (centraal Orgaan opvang 

asielzoekers) vangt deze mensen op en begeleidt hen. Vanaf het moment dat een 

asielzoeker Nederland binnenkomt wordt hij opgevangen in één van onze opvangcentra. 

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de opvanglocatie in Oisterwijk 

zullen we u geregeld informeren via deze nieuwsbrief.   
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Sinterklaas-circuit op 
school 
 

Op 26 november hadden de kinderen een klein 

voorproefje op het Sinterklaasfeest. In de middag was er 

een echt Sinterklaas-circuit.  

In groepjes gingen de kinderen door de hele school 

allerlei leuke activiteiten doen.  

Bij Juf Jeanne en juf Marja mochten de kinderen een 

schoentje vouwen. Dat schoentje werd mooi versierd en 

deze hebben we woensdag 2 december gezet voor de 

schoorsteen. En hoe fijn dat de pieten ook aan onze 

school heeft gedacht: een heerlijke traktatie zat er in de 

schoentjes! 

 

Bij juf Linda was er een echte Pieten-gym, klimmen, 

klauteren en ondertussen ook pakjes mee nemen viel 

niet mee. Na iedere ronde een roetveeg op de gezichten 

en zodoende werden de kinderen echte Pieten. Na deze 

flinke work-out gingen we bij Juf Annemiek even rustig 

een filmpje kijken. Met een glaasje ranja en een 

speculaasje konden we even op adem komen. Als 

klapper op de vuurpijl mochten de kinderen bij Juf Carin 

en Juf Anita een eigen chocolade letter versieren. Wat 

zijn er een mooie creaties gemaakt. 

 

Het was een geweldige middag!  
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Feiten en cijfers 
 
Het aantal bewoners in azc Oisterwijk op 09-12-2020: 
362  
 
Mannen  183 
Vrouwen 98 
Kinderen 132 (waaronder 38 AMV) 
 
Er verblijven bewoners van 15 verschillende 
nationaliteiten in het azc. 
 
Top 3 nationaliteiten: 

1. Syrië  
2. Eritrea 
3. Afghanistan 

 

De top 3 van AMV: 

       1. Syrië 

       2. Eritrea 

       3. Marokko  

 
 

 

 

 AZC leerlingen bezoeken 
de bibliotheek  
 

Woensdag 30 september hebben alle kinderen van 

AZC-school Oisterwijk een bezoek gebracht aan de 

bibliotheek in Oisterwijk. Op school hebben we de 

kinderen voorbereid met picto’s, zodat de kinderen 

weten wat een bibliotheek is en hoe je je daar moet 

gedragen.  

 
De kinderen waren erg opgetogen en hadden grootse 

verwachtingen, ook omdat iedereen een boek mocht 

uitkiezen om mee terug te nemen naar school.  

Tijdens het bezoek bleek dat de kinderen graag een 

boek lenen in hun eigen taal. Helaas waren deze niet 

aanwezig. Dus op zoek naar Nederlands boeken. 

  

Wat een betrokkenheid zagen we! Uiteindelijk hebben 

de meeste leerlingen gekozen voor een prentenboek. 

Iedere leerling mocht zijn eigen boek scannen en trots 

liepen ze met hun boek onder de arm terug naar bus. De 

dagen erna werden de boeken vol enthousiasme 

bekeken, gelezen en onderling geruild.  

 

Nu iedereen kennis heeft gemaakt met de bibliotheek, 

zullen we iedere maand met 4 leerlingen de boeken 

inleveren en nieuwe boeken zoeken bij het thema van 

die maand. 
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      Quarantaine voor   
      minderjarige  
      alleenstaande  
      asielzoekers (AMV) 
 

Eind november en begin december stonden in 

het teken van quarantaine voor de 43 

minderjarige alleenstaande asielzoekers. Het 

begon met de eerste, door de GGD 

vastgestelde, besmetting. Manager van de 

AMV opvang  en mentoren op locatie hebben 

meteen geschakeld met relevante partijen om 

zo spoedig mogelijk een quarantaine op te 

kunnen zetten.  

 

Mentoren hebben in samenwerking met 

straatcoaches de jongeren geïnformeerd, 

waarna in rap tempo de quarantaine is ingezet. 

Voor de jongeren was dit een bittere pil om te 

slikken, omdat dit betekende dat zij dag en 

nacht in hun unit moesten zitten. Voor 

mentoren betekende dat zij nog meer moesten 

letten op de veiligheid, zo waren er bijvoorbeeld 

Corona proof pakken voor mentoren wanneer 

zij interacties met de jongeren moesten 

hebben. 

 

Voor veel van deze jongeren was Corona nog 

enkel een schim totdat het realiteit werd voor 

hunzelf. Hierin hebben de jongeren én 

mentoren wijze lessen geleerd. Er heerst nu 

meer begrip over de manier waarop Corona 

invloed kan uitoefenen op iemands leven. 

Daarnaast hebben mentoren de ongelofelijke 

veerkracht van jongeren ervaren, die ook 

daadwerkelijk dag en nacht in hun sobere 

huisvesting zijn gebleven. Om het dragelijk te 

maken hebben mentoren allerlei knutselspullen 

en spellen uitgereikt waarmee de jongeren die 

in dezelfde unit woonden konden spelen.  

De vastberadenheid om een toekomst in 

Nederland op te bouwen was ook zeer 

voelbaar. Zo hebben de jongeren extra 

huiswerk gekregen om Nederlands te blijven 

leren. Daarnaast heeft de school op locatie 

laptops uitgeleend zodat zij thuis aan 

opdrachten konden werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentoren zich beziggehouden met het maken 

van voedselpakketten die per unit zijn verstrekt 

en is er een aantal keer gekookt voor de 

jongeren. Ook hebben de jongeren van 

Sinterklaas een chocoladeletter gekregen, waar 

zij erg blij mee waren. Uiteindelijk is er sprake 

geweest van een gezamenlijke inspanning om 

de jongeren voor zover mogelijk te 

accommoderen en zijn we hier best trots op. 

Om nog niet eens te spreken over hoe trots wij 

op onze jongeren zijn! 
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Terugkoppeling omwonendenoverleg 

02-11-2020 

 
Op maandag 02-11-2020 is er een omwonendenoverleg 

geweest en hieruit kan de volgende terugkoppeling 

worden gegeven: 

 

 Dankzij input van omwonenden worden er 

camera’s geplaats, hierover is rond 9 december 

2020 een brief gestuurd door de gemeente. 

 Als er ’s nachts overlast wordt ervaren dan kan 

het algemeen nummer van de politie worden 

gebeld. 

 Er komen ook 2 of 3 extra masten en de 

lantaarns krijgen ledverlichting maar dit 

gebeurd ongeveer medio 2021. 

 Borden voetpad worden binnenkort geplaatst. 

 azc loopt afvalrondes, hiermee is ook gehoor 

gegeven aan omwonenden. 

 Een hekwerk om de parkeerplaats is niet 

mogelijk maar eventuele mogelijkheden hierin 

worden nagevraagd. 

 Donderdag 29 oktober is er een controle 

fietsverlichting geweest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact met locatie 
Is er een bewoner van het azc die overlast veroorzaakt 

of over wie u zich zorgen over maakt? Geef het door aan 

het meldpunt. Het meldpunt is te bereiken via 088 715 

1220 of via e-mail: oisterwijk@coa.nl 

 

Wat gebeurt er met uw melding? 

1. Bij het meldpunt worden de gegevens van uw 

melding verzameld. 

2. De melding wordt besproken op het azc en 

indien nodig met de juiste instanties. 

3. U wordt op de hoogte gehouden van de 

melding. 
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