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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 onze opvanglocatie in Oisterwijk, zullen we u 

geregeld informeren via deze nieuwsbrief.   

 

 

Open dag 2021 
 
Geen open dag dit jaar op de locatie, zoals we die 
kennen vanuit eerdere jaren. In plaats daarvan 
maken we een (digitale) krant met informatie over 
onze locatie.  

 
De Vrolijkheid 
 

Op 16 juni hebben we afscheid genomen van 
Ellen Rijk als coördinator van de Vrolijkheid. Ellen 
heeft haar eigen afscheidstour gekregen met 
speciale zelfgemaakte maskers. Wij wensen Ellen 
een fijn pensioen! 
 

                                               
      
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ellen heeft het stokje overgedragen aan Joris van 
Laak. Samen met Kim Pattiruhu zullen zij de 
komende tijd weer een leuk programma maken 
voor de kinderen tot 25 jaar op het centrum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ook is de Vrolijkheid bezig om de recreatie ruimte     
  op te knappen, te beginnen met deze muur. Die  
  wordt bestempeld door de kinderen met  
  zelfgemaakte tekeningen! 
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Meedoenbalie: 
 

De afgelopen weken is het wat rustiger tijdens de 
meedoenbalie i.v.m. de zomer periode. Wel zijn we 
gestart met Eat & Meet. Via Facebook is er een 
oproep geplaatst door Contour deTwern waarin er 
gevraagd wordt aan Oisterwijkse gezinnen of zij af 
willen spreken met gezinnen uit het AZC. Hierop zijn 
3 reacties gekomen. De gezinnen uit het AZC zijn op 
bezoek geweest bij de Oisterwijkse gezinnen, 
waarbij er samen gekookt of gebakken werd. Eén 
gezin heeft een heus woonkamer concert gekregen 
en een ander gezin is op hun beurt weer 
uitgenodigd op het AZC om eens een hapje mee te 
eten. Iedereen was erg tevreden en we hopen dat 
er meerdere aanmeldingen zullen komen!  
Verder zijn we druk bezig om vrijwilligersplekken te 
zoeken waar onze bewoners terecht kunnen voor 
een nuttige tijdsbesteding. Als u als lezer een plek 
of een idee heeft, kunt u altijd contact opnemen via 
oisterwijkparticipatie@coa.nl of 
tanjapieters@contourdetwern.nl  
Of kijk eens op https://refugeeteam.nl/video-
vrienden 
 
 

Zomervakantie 
 

Ook de kinderen op het centrum hebben 
zomervakantie en dat betekent dat COA een zomer 
programma heeft bedacht zodat iedereen toch een 
leuke vakantie kan hebben. Gelukkig hoeven we dat 
niet alleen te doen, want de Vrolijkheid is er iedere 
woensdag. Move Forward komt 3x langs voor een 
drietal workshops (basketbal, dans en boksen). Het 
Wolkentheater is langs geweest op 9 augustus voor 
een voorstelling. Time4You is er iedere maandag en 
TeamUp is er iedere donderdag. Als er dan toch nog 
een gaatje is in deze drukke agenda proberen wij 
nog een activiteit te doen, zoals bingo (voor alle 
leeftijden), een film avond (Mama Mia voor de 
dames), een kledingmarkt organiseren (dit betekent 
dat we weer kleding/schoenen giften kunnen 
aannemen), een voetbalavond voor de tieners en 
twintigers en een dansavond.  

 

 

Op 3 september hebben we de zomer afgesloten 
met een feest. Dit hebben we samen gedaan met 
de AMV (alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen) zodat we het hele terrein kunnen 
gebruiken voor verschillende activiteiten gedurende 
de dag. 

 

 

 

https://refugeeteam.nl/video-vrienden
https://refugeeteam.nl/video-vrienden
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Schoolvakantie jongeren: 
 

Het was schoolvakantie en dit houdt in dat er een 
stuk dagbesteding voor de jongeren wegviel. 
 
Sommige jongeren gaan op verlof bij vrienden of 
familie maar de meeste jongeren blijven bij ons op 
locatie. Om ook deze jongeren een hart onder de 
riem te steken hebben wij een activiteitenrooster 
opgesteld gedurende de hele zomerperiode. De 
activiteiten variëren van sportactiviteiten, 
kookactiviteiten, Nederlandse en Engelse lessen. 
We zetten hierbij de jongeren zoveel mogelijk in 
hun eigen kracht. Zo zijn er jongeren die meehelpen 
als 2e ‘leraar’ bij de Nederlandse en Engelse lessen 
en kunnen de jongeren ook zelf met ideeën komen 
over sportactiviteiten. Tot slot zijn er samen met de 
jongeren de lekkerste gerechten gekookt, Halawet 
el Jibn (zoete kaasrolletjes), Marokkaanse Tajine en 
een pittige Tsebhi stoofschotel. 
 
Verder zijn mentoren in gesprek met de jongeren 
om samen verborgen talenten te ontdekken zodat 
deze ontplooid kunnen worden. Zo blijken er een 
tweetal jongeren een groot talent te hebben m.b.t. 
het maken van rapmuziek. Er is een rap clinic 
gegeven door een lokale ervaren rapper en tevens 
COA collega. Hij sprak over supertalenten! De 
jongens hebben nu de opdracht meegekregen om 
samen een rap nummer te schrijven. Zodra deze af 
is, is er de mogelijkheid om dit nummer op te 
nemen in een professionele studio. Tot slot heeft 
onze collega die de clinic heeft verzorgd contact 
gelegd met R-newt in Tilburg. Hier kunnen de 
jongeren terecht om begeleiding te krijgen bij het 
verder ontwikkelen van hun talenten 
 
Naast deze super fijne activiteiten, zijn we naar 
Burgers Zoo geweest. Met veertig jongeren en een 
aantal mentoren gingen we op pad. Een grote 
touringcar en goede zin, bracht veel goeds voor de 
dag. 
 
 
 
 
 
 

Eenmaal daar zijn de jongeren al snel de dierentuin  
in gegaan. 
Sommige jongeren vinden het erg leuk om foto’s te 
maken, sommige jongeren vinden het daarentegen 
zelf heel leuk om op de foto te gaan. De mooiste 
foto’s kwamen er voorbij, met prachtige dieren op 
de achtergrond. 
Het was een geslaagd uitje dat zeker voor herhaling 
vatbaar is! 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
Feiten en cijfers 
Het aantal bewoners in azc Oisterwijk op 
08-09-2021:  443 
 
Mannen 175 
Vrouwen 111 
Kinderen 157 ( waaronder 57 AMV ) 
 
Er verblijven bewoners van 15 verschillende 
nationaliteiten in het azc. 
 
Top 3 nationaliteiten: 

1. Syrië 
2. Afghanistan 
3. iran 

 
De top 3 van AMV: 
       1. Syrië 
       2. Eritrea 
       3. Marokkko en Somalië 
 

Steeds meer mensen komen uit landen als 
Afghanistan, Libanon, Belarus en Turkije om een veilig 
onderkomen te zoeken in Nederland. Omdat ook de 
internationale reisbeperkingen worden opgeheven 
volgen steeds meer zogenoemde nareizigers, zoals 
familieleden van mensen die al een verblijfs-
vergunning hebben. Ook AZC Oisterwijk heeft daarom 
meer bezette bedden dan eerder in het jaar. 
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Overlast: 
 

 In het weekend van 4 september is het bij AMV 
(alleenstaande minderjarige vreemdelingen) 
onrustig geweest. Dit is veroorzaakt door 
2 AMV. Eén jongere is specialistische hulp 
elders aangeboden. De andere jongere is 
overgeplaatst naar een AZC. Beiden zijn niet 
meer welkom op het AZC Oisterwijk. 

 Er is 1 melding van geluidsoverlast ontvangen. 
 
 

Corona: 
 

Alle bewoners van het AZC Oisterwijk (regulier en 
amv) hebben voorlichting en vaccinatie aangeboden 
gekregen. Dit is uitgevoerd in samenwerking met de 
GGD en GZA. De opkomst is goed te noemen.  
 
 

Bijeenkomsten: 
 

 Er is een informatiebijeenkomst geweest met 
betrekking tot het verzoek van het COA om een 
zendmast op locatie te plaatsen. De 
bereikbaarheid is slecht is en dat geeft 
frustraties tijdens de dagelijkse 
werkzaamheden op locatie. 

 In juli heeft het College van de gemeente 
Oisterwijk een bezoek gebracht aan het AZC in 
Oisterwijk en in Grave. 

 Eind september bezoekt de Raad beide 
locaties. 

 Een Litouwse delegatie is op bezoek geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact met onze 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 ons meldpunt worden de gegevens van 
uw melding verzameld. 

2. Wij bespreken op het azc uw melding en 
nemen -als daar aanleiding voor is- contact 
op met andere organisaties of instanties 
zodat er iets met uw melding gebeurt. 

3. U wordt op de hoogte gehouden van de 
melding. 
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