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Azc Gilze-Rijen 
heet u welkom! 
 

 
Beste lezer, 
 
De landelijke open dag van het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers kan dit jaar als 
gevolg van covid-19 helaas niet plaatsvinden 
door een fysiek bezoek aan onze locatie te 
brengen. 
 

Gelukkig hebben we voor nu een mooi alternatief 
middels deze “azc in beeld” krant! 
We bemerken ook dat er, waar het kan, wel weer 
meer mogelijk is op locatie. Ook kijken we er naar 
uit om weer veel activiteiten te kunnen gaan 
aanbieden aan onze bewoners, op locatie en 
binnen de gemeente. 
Als u interesse heeft om activiteiten voor onze 
bewoners te begeleiden dan leest u in deze krant 
hoe u zich kunt aanmelden. Wij horen graag van 
u. 
 
Uiteraard is een bezoek aan onze locatie weer 
mogelijk zodra covid -19 dit toelaat. 
 
Wij wensen u veel leesplezier namens azc Gilze-
Rijen, 
 
 
Harald Philipsen 
Loek ter Hark 
 
Locatiemanagers  
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Integratie en participatie 

Nieuwkomers in 
Nederland kunnen 
niet vroeg genoeg 
beginnen met 
integratie. 

Daarom biedt het COA 

diverse activiteiten voor 

asielzoekers en statushou -

ders gericht op de Ne-

derlandse taal en cultuur, 

werk, opleiding en een 

sociaal netwerk. Dat doen 

we samen met partners 

in de samenleving. Door 

in azc’s alvast een goede 

basis te leggen, kunnen 

statushouders een vliegen-

de start maken als zij naar 

hun gemeente verhuizen. 

Programmabegeleider op het 
azc 
  
Als programmabegeleiders richten wij ons op de activering en begeleiding van 
bewoners.  
 
Wanneer wij nieuwe bewoners mogen ontvangen in Gilze geven wij voorlichting en 
informatie over de wetten en regelgeving op locatie en in Nederland. Bijvoorbeeld 
dat lichten op de fiets verplicht zijn, maar ook over veiligheid (giftige padestoelen, 
tekenbeten etc.) Voor ons vaak vanzelfsprekend, maar voor vele bewoners nieuwe 
informatie. 
 
De bewoners hebben binnen de COA-opvang rechten en plichten. Een voorbeeld 
daarvan is dat de bewoners zich iedere week dienen te melden bij COA om 
aanspraak te maken op alle voorzieningen.  
 
Ook kunnen bewoners deelnemen aan externe workshops. Via deze workshops 
maken ze kennis met de arbeidsmarkt. Ze krijgen handvaten die ze in de toekomst 
kunnen gebruiken voor het vinden van een baan. Bewoners die de asielprocedure 
hebben doorlopen en een positieve beschikking hebben gehad, zullen in een 
gemeente in Nederland gehuisvest worden. Wij gaan met die bewoners in gesprek 
over hun studie en werkervaring in hunland van herkomst.  Zo leren wij een andere 
kant van de bewoners kennen. Al deze informatie wordt verwerkt en gedeeld met 
de gemeente.De bewoners die een verblijfvergunning krijgen, gaan naar een AZC-
locatie waar zijwachten op een  koppeling met een gemeente. Vanuit daar stromen 
ze uit naar een woning. 

 

 

 
  

Keuken 
in Gilze  
 
Azc Gilze is de laatste 
locatie in Nederland met 
een centrale keuken. Dit 
is vrij uniek, omdat op 
andere locaties de 
bewoners zelf kunnen 
koken. 
 
Momenteel is dat in Gilze nog niet 
mogelijk, maar de herontwikkeling zal 
hier in de toekomst verandering in 
gaan brengen. 
Daarom bereiden de vaste koks voor 
alle mensen dagelijks een verse, 
gevarieerde en verantwoorde 
maaltijd. De keukenassistente, een 
bewoner van de locatie, helpt in de 
ochtend mee met de 
voorbereidingen. De gemengde 
salades en garnituren worden 
allemaal vers gesneden. 
Het vlees en gevogelte, de vers 
gebakken vis en alle benodigde 
groenten en fruit worden door de 
plaatselijke leveranciers op locatie 
geleverd en dit zes dagen per week. 
De uitgifte van de maaltijd wordt 
gedaan door bewoners. Deze wordt 
in een speciale  dubbelwandige 
gamel geschept, zodat alles lekker 
warm blijft. Daarna kan er op de 
kamer gegeten worden. De 
bewoners die de maaltijd uitserveren 
kunnen zichzelf in laten schrijven bij 
onze “workshop”. Na de intake 
kunnen ze dan voor de diverse 
keuken werkzaamheden worden 
ingezet en hiervoor is altijd ruim 
voldoende animo. 

 

 

Nieuwsgierig 
geworden naar het 

azc in Gilze? 
Bekijk dan ook onze 

azc in beeld vlog! 
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Welkom op basisschool 
Prinsenbosch Het leren van de Nederlandse taal is een 

belangrijk doel in ons onderwijs. Dat kan pas 
als kinderen zich veilig voelen. Onze 
belangrijkste speerpunten zijn dan ook: 
veiligheid en taalontwikkeling. Kinderen 
worden vanaf de eerste dag op Prinsenbos 
gevolgd en zodra ze Prinsenbos verlaten, 
informeren we de nieuwe school over hun 
ontwikkelingen. We zoeken voortdurend de 
verbinding met partners op het azc en 
partners uit de regio om alle kinderen samen 
zo goed mogelijk te kunnen begeleiden naar 
een veilige en fijne toekomst.  
 
Er werkt een enthousiast team op 
basisschool Prinsenbos. Het leerlingenaantal 
wisselt steeds; soms hebben we maar 40 
leerlingen maar dat kan ook ineens weer 
oplopen tot wel 150 leerlingen. Dat maakt 
het werken op onze school geweldig leuk. 
Maar ook onvoorspelbaar en totaal anders 
dan het werken op een reguliere 
basisschool, waar de meeste kinderen acht 
jaar op school zitten. Afgelopen schooljaar 
kregen we er twee tijdelijke noodlokalen bij 
vanwege de enorme groei van de school.  
 
“ Wie een keer wil komen kijken op onze mooie 
Tangentschool mag gerust een afspraak 
maken. 
We laten je graag onze school zien en vertellen 
je dan over het fantastische werk wat we doen!” 
 
Kristel Borghs,  
locatieleider Basisschool Prinsenbosch 

  

 

Midden in het bos en midden op het azc ligt deze bijzondere 
basisschool van stichting Tangent. Op deze basisschool krijgen 
dagelijks ongeveer 100 leerlingen onderwijs, allemaal in de 
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.  
 
We starten dit schooljaar met 7 groepen. Naast de kinderen die wonen op het azc, 
zitten er op Prinsenbos ook enkele nieuwkomers uit de regio. Zij bezoeken 
Prinsenbos voor een kortere periode, leren Nederlands en stromen vervolgens in op 
een basisschool in de buurt. Ook zijn er leerkrachten van Prinsenbos die scholen in 
de regio ondersteunen bij het werken met nieuwkomers.  

 

 

 
 
  



 

September 2021 

Vluchtelingenwerk  
azc Gilze-Rijen 
VluchtelingenWerk is een vrijwilligersorganisatie en ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers 
van het moment dat ze worden opgevangen totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.   
 
Ook op AZC Gilze is vluchtelingenwerk aanwezig. De asielprocedure is ingewikkeld. Daarom leggen onze vrijwilligers aan iedere 
asielzoeker uit wat hem of haar te wachten staat, hoe de asielprocedure in elkaar steekt en met welke organisaties hij te maken 
krijgt. 
 
Op verzoek van de asielzoeker kan zijn vluchtverhaal in kaart worden gebracht. Dan gaat de vrijwilliger dieper in gesprek met de 
asielzoeker over ‘waarom’ hij asiel aanvraagt. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er speciale aandacht moet naar het asieldossier, 
omdat de betreffende persoon kwetsbaar is en/of veel heeft meegemaakt. We hebben dan ook een belangrijke signalerende 
functie. 
 
Op verzoek van de asielzoeker (of advocaat) wonen wij ook gehoren bij. Wij werken dan ook nauw samen met onze collega’s op 
het aanmeldcentrum in Den Bosch. Wij helpen asielzoekers ook indirect door hun advocaten te ondersteunen. Dat doen we 
bijvoorbeeld met advies en informatie over de landen waar vluchtelingen vandaan komen. 
Advocaten kunnen in een asielzaak vragen stellen aan onze juridische Helpdesk. Deze ondersteuning is belangrijk omdat een 
asieladvocaat onder grote tijdsdruk werkt. En bij het verkrijgen van een positieve beschikking ondersteunt Vluchtelingenwerk bij 
de gezinshereniging aanvraag.   
 
Wil je meer weten over de asielprocedure? Kijk dan op de website www.forrefugees.nl, de website voor vluchtelingen. 
 
Vluchtelingenwerk is een vrijwilligersorganisatie en wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Heb je interesse neem dan een 
kijkje op de website van vluchtelingenwerk www.vluchtelingenwerk.nl 
 

 

De NT 2-docent 
 
   

NT2 staat voor Nederlands als tweede taal 
 

Naast taalvaardigheid wordt er aandacht besteed aan 
kennis van de Nederlandse maatschappij. Ook is er een 
mogelijkheid om mee te doen aan het project 
‘Taalhandelingen op beeld’ waarbij bewoners en COA-
personeel samenwerken om met eenvoudige taal veel 
voorkomende situaties in het dagelijkse leven te filmen. 
Deze worden door collega Marianne van den Hurk tot een 
mooie compilatie verwerkt waarna ze op de website MyCOA 
worden geplaatst. Dit is de website speciaal voor bewoners 
van de opvang. Alle bewoners kunnen deze filmpjes 
bestuderen en de inhoud gebruiken in vergeijkbare situaties 
 
Voor veel bewoners geeft het deelnemen aan de taallessen 
een welkome structuur in hun dagelijkse leven; er is een 
doel waarnaar gewerkt wordt in een levendige groep met 
gezelligheid en er is voor enkele uren wat afleiding van de 
spannende periode waarin men verkeert. 
 
Er zijn drie instapniveaus voor de cursisten; waaronder een 
groep voor mensen die niet of matig bekend zijn met het 
alfabet. Voor de minder snelle leerders is er een groep en 
één voor diegenen die zich de stof snel eigen kunnen 
maken.  
 

 
 
Als het maximum van 24 lesuren is bereikt en men is nog 
niet verhuisd naar een andere locatie dan mogen de ex-
cursisten hun toetsen blijven maken bij mij. Zo blijft men 
gemotiveerd om ook zonder les de taal te bestuderen. 
 
Sinds enkele weken is er een studieruimte ingericht waar 
bewoners in alle rust hun opdrachten kunnen maken. Hier 
wordt veel gebruik van gemaakt. 
 
Angela Geers 
Docent NT2 POL Gilze 

 

                  

  

http://www.forrefugees.nl/


 

Binnenkort zal de nieuwe participatiewet van 
start gaan. Een nieuwe wet voor de oude 
vraag: hoe laten we mensen zo goed mogelijk 
meedoen in onze maatschappij? Volgens de 
participatiewet betekent dit dat de 
verantwoordelijkheid van integratie bij de 
nieuwkomer zelf word neergelegd. En die 
integratie, zo redeneert het rijk, begint al op 
het azc. 

Op het asielzoekercentrum in Gilze betekent dit dat we onze 
bewoners nu al de kans geven om mee te doen. Mensen 
kunnen zich vanaf dag 1 aanmelden voor vrijwilligerswerk 
binnen en buiten het centrum. En dat gebeurt ook.  Onze 
bewoners staan letterlijk in de rij om hun bijdrage te kunnen 
leveren.  
 

 

 

 

Kinderactiviteiten op het azc  
 

Op het azc in Gilze-Rijen is er genoeg te doen voor 

de kinderen. Afgelopen zomer zijn er verschillende 

activiteiten georganiseerd door externe organisaties 

en het COA. De activiteiten variëren van 

stoepkrijten tot bingo en van kickboksen tot dj 

workshop.  

 

Mede door de samenwerking met organisaties 

zoals, Grote broer & grote zus, de Vrolijkheid, 

Vluchtelingenwerk Nederland en alle externe 

vrijwilligers en de ouders, hebben de kinderen deze 

zomer enorm genoten.  

 

Namens de kinderactiviteitencommissie bedankt! 
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Vrijwilligerswerk op het azc 
 

 

Vrijwilligerswerk binnen het azc houdt in dat bewoners zelf 
gemeenschappelijke woonruimtes poetsen en bijvoorbeeld 
afval prikken. Dat zij het onkruid wieden, planten water geven 
en nieuwe planten inzaaien. Onze bewoners poetsen de 
ramen van de hoofdgebouwen en zorgen ervoor dat de 
lokale school een frisse gymzaal heeft om in te sporten. 
Sommigen helpen het azc door vertalingen te maken van 
informatieposters en weer anderen maken instructievideo’s 
voor nieuwe bewoners. 

 

Veel van onze bewoners zijn dankbaar voor het verzetje. Iets 
om de stress van het wachten op de IND mee te verzachten. 
Sommigen krijgen weer grip op hun dag- en nachtritme. 
Velen willen iets terugdoen voor het land wat hen veiligheid 
biedt. En de meeste mensen… zijn gewoon blij om heel even 
een ‘normaal’ leven te hebben.  
 

 

 

;”In Syrie had ik een eigen zaak met drie vestigingen. Ik werkte 60 tot 80 uur in de week. Dat was normaal voor mij. Toen moest ik 
vluchten en sindsdien heb ik stress. Als ik de hele dag niets doe word ik daar gek van. Daarom ben ik erg blij dat ik hier kan helpen.” 

Mohammed 
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VluchtelingenWerk Nederland
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Motiveren tot participeren 
  

 
‘Heb je zin om mee te doen?’ ‘Heb je zin om even te helpen?’ Vragen die we vaak aan elkaar 
stellen. Maar wat betekenen deze vragen op een COA-locatie? 
 
 
In februari van dit jaar zijn we  aangesloten op twee participatieprojecten. ‘Participatie en Taal’ en ‘Bewegen naar de Toekomst’. Met 
‘Bewegen naar de Toekomst’ hebben we ons als doel gesteld sportparticipatie te bevorderen voor onze bewoners. Dit kan zowel op 
als buiten onze eigen opvanglocatie. Sport verbindt mensen met elkaar. Daarnaast is sporten gezond en helpt het bewoners om 
gaan met stress.  
 
Met ‘Participatie en Taal’ proberen we, samen met de vrijwilligerscentrale VIPvoorelkaar, bewoners buiten het terrein 
vrijwilligerswerk of activiteiten zoals het Praathuis aan te bieden. Er zijn al zeker 50 vrijwilligersklussen gedaan de afgelopen 
maanden naar ieders tevredenheid. Het is echt een win-win situatie: organisaties krijgen extra handen en kunnen iets betekenen 
voor een bewoner van de locatie  en de bewoners zijn dankbaar en willen graag wat terug doen. Daarnaast brengt het ze in contact 
met de Nederlandse samenleving en taal. Tot slot is het ook goed voor de eigenwaarde van onze bewoners wanneer ze het gevoel 
krijgen dat ze iets voor iemand anders kunnen betekenen.  
 
Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we ook uw hulp nodig. Heeft u wellicht wel eens overwogen om vrijwilligerswerk te 
komen maar twijfelt u? Bent u lid of bestuurder van een sportclub in de gemeente en ziet u kansen voor uw vereniging met niet 
allleen de talenten maar vooral het enthousiasme van onze bewoners? Bent u onderdeel van een organisatie die veel werkt met 
vrijwilligers en graag nog extra handen kan gebruiken?  
 
#Doe mee en neem contact op met Pim Scheepmaker (COA – 0631115817) of Brenda Huizinga (VIPvoorelkaar – 0644318500) 
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Wij bedanken alle medewerkers in deze uitgave voor hun bijdrage. 

Wil je op de hoogte blijven  
van het COA?  
Volg ons dan op social media:  

 

 
www.twitter.com/COAnl 

https://www.facebook.com/COANederland 

www.linkedin.com/company/coanl 

www.instagram.com/coa_nederland 

 

http://www.twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland
http://www.linkedin.com/company/coanl
http://www.instagram.com/coa_nederland

