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Welkomstwoord  
 
In februari zijn er maatregelen afgesproken in samenspraak met de gemeente, 
staatssecretaris en het COA. Deze maatregelen zijn goed in gang gezet, zo zijn er 
extra beveiligers aangenomen en vinden er regelmatig kamercontroles plaats. 
Ook is gestart met het plaatsen van een nieuw hekwerk om illegale bezoekers tegen 
te gaan. 
 
De samenwerking tussen OM en de politie zorgt voor een betere veiligheidssituatie 
op en rondom het AZC. Dit gaat allemaal in goed overleg en in een constructieve 
samenwerking.  
Sinds februari daalt ook het aantal ernstige incidenten. Het is te vroeg om een hard 
causaal verband tussen de maatregelen en het teruglopen van het aantal incidenten 
te kunnen concluderen, maar het lijkt te werken. 
Het is belangrijk om door te gaan met de maatregelen, door te gaan met het 
monitoren en waar nodig bij te sturen. De situatie moet veiliger blijven voor 
omwonenden, bewoners en COA medewerkers. Onder de streep zijn we dus positief 
over de inzet, de samenwerking en de voorlopige uitkomsten. De veiligheid blijft de 
volle aandacht van alle partijen vragen, ook voor de toekomst. 
 
In deze nieuwsbrief kunt u over een aantal activiteiten die hebben plaatsgevonden 
lezen en vindt u onder andere een interview tussen een huismeester en een bewoner 
en met de wijkagenten.  
 
Ik wens u veel leesplezier.  
 
Ilske Hendriks 
Locatiemanager Cranendonck Col 
 
 

COA Cranendonck  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 Cranendonck, zullen we u geregeld informeren via deze 
nieuwsbrief.   
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Een gesprek tussen een huismeester en een 
vluchteling uit Jemen (Joop en Majed) 
 

KIEZEN OF VLUCHTEN 

 
Majed helpt ons in het magazijn met diverse logistieke werkzaamheden. 
Omdat hij nog niet zo lang in Budel is en in de col-procedure zit kunnen we hem 
helaas niet betalen hiervoor.  
Hij is al blij dat hij ons mag helpen om zijn gedachten te kunnen verzetten en hij weer 
als mens gewaardeerd wordt en mag zijn wie hij is.  
Toch komt al snel het gesprek op de reden van zijn vlucht uit Jemen.  
Hij woonde in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Onder oud president Ali Abdullah 
Saleh was het een land met weinig economische vooruitgang, maar wel vredig en 
rustig.  
 
Sinds zijn vertrek is het onrustig met een burgeroorlog als gevolg.  
De regering van Houthi’s in Sanaa wordt gesteund door Iran, en Saudi-Arabië is 
vooral gelieerd aan het zuidelijke Aden.  
De mensen onderling in Jemen hebben weinig problemen en Majed vindt dat Iran en 
Saudi-Arabië het maar op hun eigen grondgebied uit moeten vechten.  
Saudi-Arabië is vooral geïnteresseerd in de poort tot de Rode zee die bij Aden ligt. 
 
Maar op een gegeven moment wordt je gedwongen te kiezen voor een van de 
partijen, anders ben je je leven zeker niet meer zeker.  
Dat wilde hij niet, en dan is de enige optie vluchten naar een ander land. 
 
Om het gesprek van de oorlog in Jemen weg te leiden, vraag ik wat de mooiste 
plekken zijn in Jemen die hij kent. Al snel zie ik een brede glimlach om zijn mond en 
barst hij los. 
 
Zie de foto’s met uitleg op de volgende pagina. 
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Heerlijk recept: 
 

Graag willen wij een recept met u delen. Een speciaal recept uit het thuisland van 

een bewoner. Het is afkomstig uit Somalië. Wij hopen dat u het net zo lekker zult 

vinden als wij. 

Het recept voor Somalisch sambuus 

Ingrediënten voor ongeveer 24 stuks: 

 500 gr gehakt (lam of rund) 2 koppen bloem (en nog een beetje extra) 
 2 zoete aardappelen  4 el olijfolie 
 1 ui     1 kop water (lauw) 
 3 tenen knoflook   peper of chilipepertjes  
 2 tl currypoeder   zout 
 2 el verse koriander  olie (om te frituren)  

 

Schil de zoete aardappels en snijd de aardappels in kleine blokjes. 
Doe de blokjes in een pan met water en breng aan de kook. Zet 
het vuur half hoog en laat gaar worden 
Doe alles in een vergiet en laat goed uitlekken. Stamp de 
aardappel tot een puree. Kruid het gehakt met currypoeder, peper 
(of fijngesneden chilipepertje) en zout. 
 
Verwarm een koekenpan en bak het gehakt rul. 
Snijd de ui en het knoflook zeer fijn en voeg toe aan het gehakt.  
Snijd de koriander fijn en voeg deze toe aan het mengsel. Voeg als laatste de zoete 
aardappelpuree toe. Laat de vulling af koelen in de koelkast. 

Doe de bloem in een kom. Voeg zout (en eventueel peper) toe voor een beetje 
smaak. 
Voeg de olijfolie en het lauwe water toe (het water voeg je beetje bij beetje toe tot het 
deeg goed is, het kan dus zijn dat je al het water gebruikt). 

Kneed het tot er een elastische deeg is ontstaan. Verdeel het deeg in 6 ballen. 
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Bestuif je werkblad met bloem. 
Rol 1 bal uit tot het zo groot is als een groot dinerbord. 
Snijd het deeg in kwarten. 
Bak elk kwartje aan beide kanten droog in een koekenpan (heel kort). 

Doe dit met alle kwarten. 

Maak een plakkerig papje van bloem en water. 
Vouw de punten van het kwartje naar elkaar, zodat het ronde deel een 
punt maakt. 
Plak de zijden op elkaar met het papje zodat er een zakje ontstaat. 
Ik smeer ook altijd nog een beetje over de rand, zodat het extra stevig 
dicht zit.  
 
Tip: leg alle kwarten op bakpapier. 

 
Doe dit met alle kwarten. 
 
Vul de zakjes met de afgekoelde vulling tot net onder de rand (niet te bol). 
Smeer de punt van het zakje in met het papje. 
Vouw het zakje dicht door het flapje er overheen te vouwen. 
Ook hier smeer ik altijd nog even weer een beetje van het papje over de randjes en 
over eventuele gaten in de hoeken. 
Doe dit met alle zakjes. 
De pakketjes kun je het beste eerst een poosje laten rusten, zodat het papje een 
beetje droog is. 
 
Doe olie in de pan tot het net boven de dikte van een pakketje is. 
Verhit de olie tot het warm genoeg is om een drupje van het papje te frituren, zet het 
vuur dan iets lager. 
Doe de pakketjes in de hete olie en frituur ze aan beide zijden tot ze mooi van kleur 
zijn. Dit zal in beurten moeten, omdat ze niet allemaal tegelijk in de pan kunnen. 
Laat de sambuus uitlekken op keukenpapier. 
 

Eet smakelijk!! 
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NL doet 
Mayed als een van de vele vrijwilligers tijdens de NL Doet dag bij visvijver ’t 
Tipke 

 

 
Mayed samen met bestuurslid Leon Sturme van HSV ’t Tipke. 

 

Het Oranje Fonds organiseerde op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden 
sociaal maatschappelijke organisaties in ons land, de jaarlijkse NL doet dagen, de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het Oranje Fonds laat met NL doet zien hoe 
belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Vaste deelnemende organisatie 
is hengelsportvereniging ’t Tipke, die op zaterdag 11 maart een grote 
schoonmaakactie rondom de visvijver hield. Een van de vele tientallen vrijwilligers 
deze dag was Mayed uit Jemen. Hij verblijft op het AZC Cranendonck en is al zo’n 
drie jaar in ons land. Mayed stond te popelen om vrijwilligerswerk te doen. Hij was blij 
die dag mee te kunnen helpen en zo iets terug te kunnen doen voor de 
maatschappij. 
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Politie en AZC Cranendonck 
 
Via deze weg willen wij ons graag voorstellen! 
Sinds 01 januari 2022 zijn wij vanuit politieteam Dommelstroom bijna volledig 
inzetbaar voor werkzaamheden die een relatie hebben met het AZC in Budel. Dat 
geldt zowel voor bewoners van het AZC, management en collega’s die werkzaam 
zijn bij of voor het AZC maar ook voor bestuur, omwonenden en winkeliers. Als politie 
voor iedereen zijn we met al deze betrokkenen in verbinding. 
 
Wijkagent AZC Budel: Max Lenting  
 
Circa 12 jaar werkzaam bij basisteam Dommelstroom afdeling Maarheeze. 
De laatste 2 jaar fungeerde ik al als aanspreekpunt voor AZC gerelateerde zaken 
vanuit ons politieteam. 
De samenwerking met de ketenpartners als het COA, de gemeente etc. zijn hierdoor 
al goed te noemen. 
Tevens zijn de lijntjes met de winkeliers en omwonenden van het AZC kort waardoor 
wij goed benaderbaar zijn voor AZC gerelateerde zaken.  
 
Aandachtsveld AZC Budel: Lynn van Hoof  
 
Sinds juli 2021 werkzaam bij basisteam Dommelstroom afdeling Maarheeze. Sinds 
01 januari 2022 ondersteun ik Max en help waar nodig bij de zaken die in en rondom 
het AZC plaatsvinden.  
Ik ben hiervoor gedeeltelijk vrijgesteld en zal daarnaast ook nog de directe noodhulp 
diensten draaien.  
 
Hebben jullie vragen, stel ze gerust!  
 
Wij zijn beiden ook laagdrempelig benaderbaar via social media:  
Instagram:  
@wijkagent_azc_budel               @PolitieCranendonckHeezeLeende      
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De Vrolijkheid  
 

Budel-Cranendonck – Filmproject 
 
Begin maart hebben de jongeren van de middelbare school op azc Cranendonck hun 

eigen film opgenomen. Alle aspecten van het maken van een film kwamen aan bod: 

de jongeren bedachten zelf welk verhaal ze wilden vertellen, er werd een script op 

papier gezet, locaties gescout, kostuums uitgezocht, geacteerd en muziek gemaakt. 

Het resultaat vertelt een modern Robin Hood-verhaal over twee bankovervallers, die 

geld stelen om aan de armen te geven, maar daarbij zelf iets over het hoofd zien... 

Op 1 april gaat de film in première op het azc. 
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Een dagje in de moestuin       
             
Het is weer vrijdag, mijn vrije dag! Vandaag geen thuiskantoor met mijn laptop, maar 
lekker de buitenlucht in. Vandaag zie ik echte 3-D mensen, niet 2-D op het scherm. 
Echt contact. Tijdens de afgelopen twee jaar een pleister op de covid wond.  
 
Lopend naar de moestuin wordt ik vriendelijk begroet. Ik glimlach en groet terug. Ik 
voel me welkom. Ik hoop zij ook.  
 
Ik ben benieuwd wat vandaag mij weer brengt. Ik loop een rondje “over” de tuin en 
bedenk wat kan worden gedaan als er mensen komen helpen. Dat is altijd weer 
afwachten omdat de mensen in een procedure zitten die soms langzaam en soms 
snel verloopt. Voor mij is het fijn om na een week weer een bekend gezicht te zien en 
het gesprek weer op te pakken waar dat was geëindigd; over familie, thuis en over 
muziek.  
Voor de bewoners is het natuurlijk fijn als ze verder kunnen ook al betekent dat een 
nieuwe verhuizing. 
 
Dacht ik in het begin nog dat dit vrijwilligerswerk vooral ging over het kweken van 
groenten en fruit, denk ik nu dat het vooral gaat over de heilzame werking van buiten 
met elkaar werken en de helende waarde van groen en aandacht voor elkaar. Even 
weg uit de situatie en delen wat je wilt delen.  
 
Soms komen de leerlingen van de school mee helpen. Ik geniet erg van de 
aanwezigheid van deze jongeren. Vaak uitbundig en hardwerkend en soms stilletjes 
en teruggetrokken. Pubers met een verleden dat ik niet ken. Wat ze hebben 
meegemaakt, daar kan ik me geen voorstelling van maken.   
 
Op de (moes)tuin in het AZC is iedereen welkom! Om de kippen te voeren, de geiten 
te aaien, het konijn te knuffelen, te schoffelen, spitten, oogsten of gewoon om te 
zitten en te kijken. Een pauze …. 
 
Fijn dat ik hier een kleine bijdrage aan kan leveren.  
 
 
Groeten, 
 
Ellen 
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Contact met onze locatie: 
 

Heeft u vragen, stel ze via het meldpunt. 
Het meldpunt is te bereiken via e-mail; 
Cranendonck@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. 

 
 

 

 

Feiten en cijfers: 
 

Het aantal bewoners in azc Cranendonk op 
05-04-2022:  
 
Col fase;  784 
Pol fase;  344,   
Totaal  1128  
 
Top 5 nationaliteiten: 

1. Syrië  
2. Eritrea 
3. Afghanistan 
4. Jemen 
5. Somalië 

 

 


