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Welkomswoord  
 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid 
 
Deze dichtregels van Gorter uit zijn gedicht Mei zijn een aankondiging van een nieuw begin, 
waarin het einde al doorklinkt. Van toepassing op ons AZC waar we, nu de nieuwe 
bestuursovereenkomst getekend is, starten met de ontwikkeling van een nieuw centrum. Een 
nieuw centrum waar de maatschappelijke meerwaarde van belang is en dat we in 
gezamenlijkheid willen laten ontstaan. In het visiedocument dat ten behoeve van 
besluitvorming naar buiten is gebracht, zijn een aantal inspirerende voorbeelden te vinden. 
De bouw zal een hele klus worden, want de tijdens de bouw zal ook de opvang van bewoners 
gewoon doorgaan.  
Deze dichtregels zijn ook van toepassing op mijzelf. Ik neem na 1,5 jaar afscheid van dit AZC 
en ga me oriënteren op een nieuwe klus. Met ingang van 1 april zal Mieke van de Winkel het 
stokje overnemen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.  
In deze nieuwsbrief kunt u over een aantal activiteiten die hebben plaatsgevonden lezen en 
vindt u een interview met een medewerker en met de wijkagenten.  
 
Ik wens u leesplezier en wellicht tot ziens! 
 
Henriette van der Klok 
Locatiemanager AZC 
 
 
 
 

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.   
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Algemeen 

Hoera!!! 

 
Het is u vast niet ontgaan maar onze bestuursovereenkomst is verlengd. 
Burgemeester Janssen en bestuurslid Joeri Kapteijns van het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers hebben vrijdag 25 februari 2022 de overeenkomst ondertekend voor verlenging 
van het Asielzoekerscentrum met 25 jaar. Dit betekent dat het college in de vergadering van 
dinsdag 22 februari 2022 heeft ingestemd met een nieuwe bestuursovereenkomst tussen de 
gemeente Oisterwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over het AZC in 
Oisterwijk voor de periode 2022 tot en met 2047.  
Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee. 
Dit hebben de medewerkers van de locatie dan ook samen gevierd onder het genot van een 
lekker gebakje.  
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Aan het woord: Mentor AMV (Alleenstaande Minderjarige 
Vreemdeling ) 
 

Vraagt u zich ook weleens af; ‘Hoe ervaren medewerkers het om bij 
het AZC te werken?’  
 
Vandaag geven wij u antwoord op deze vraag! 

Zo hebben we er namelijk voor gekozen om een van onze collega kort te interviewen. Een 

AMV- medewerker zal u vertellen wat haar drijft om dit werk te doen en wat ze de jongeren 

graag meegeeft.   

Lees het gauw hieronder: 

 

Sinds 2020 werk ik bij het COA Oisterwijk. Er is geen dag hetzelfde, maar elke dag ga ik vol 

energie en vreugde naar mijn werk. Waar ik veel voldoening uithaal, is het begeleiden van 

jongeren die al zoveel hebben meegemaakt onderweg. Elke jongere is uniek en dat maakt het 

werken divers, uitdagend en leerzaam. De verschillende culturen komen hier samen en het is 

prachtig om te zien hoe zij elkaar respecteren. Door corona heb ik nauwelijks kunnen reizen, 

maar het werken met verschillende culturen heeft het reizen naar mij toe gebracht.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://consciussports.nl/interview-roy-trouwe-klant-conscius-sports/&ved=2ahUKEwiHjY7kms32AhXJ16QKHSJdAp44FBCqhQF6BAgFEAE&usg=AOvVaw343nhJecxCFjhg79qaScHU
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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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Tuin- en opschoondag: 

In oktober 2021 zijn wij op het AZC Oisterwijk met een nieuw project 
gestart: Het Tuinproject. Onder de bewoners ook wel bekend als 
‘Greenday’. Eens per maand komen we samen met bewoners en 
vrijwilligers om in de buitenlucht bezig te zijn en ons AZC een stukje 
mooier te maken. Hetzij schoonmaakwerk of het planten van zaadjes 
als bloemen, planten en eventueel groentes. Voor bewoners kan het 
werken in de natuur een moment zijn om hun hoofd leeg te maken en 
gedachtes even opzij te zetten.  
 
In maart was dit op zaterdag 19 maart, de lente is in aantocht, de zon scheen volop en het 
was een heerlijke dag om samen aan de slag te gaan.  
Toevallig was het ook de landelijke opschoondag, een goede reden om een 
voorjaarsschoonmaak te houden. Met een groep volwassenen van verschillende 
nationaliteiten van ons centrum, hebben we samen met een aantal vrijwilligers een deel van 
ons centrum onder handen genomen. Oude bankjes die na al die jaren niet meer in orde 
waren hebben we verwijderd, de omgeving schoongemaakt zodat er straks nieuwe bankjes 
geplaatst kunnen worden waar bewoners straks weer kunnen ontspannen in de buitenlucht. 
Terwijl we samen bezig zijn wordt er met elkaar gepraat, het Nederlands praten wordt 
geoefend en door het taalverschil ook met handen en voeten, soms komen we woorden te 
kort maar uiteindelijk vonden we een manier om elkaar te kunnen begrijpen.  
Intussen spelen er kinderen buiten en worden ze nieuwsgierig wat we aan het doen zijn. Door 
hen een prikker en een vuilnis zak te geven, rennen en springen ze rond door ons tuinbos en 
vinden zij allerlei troepjes die ze vervolgens opruimen.  
 
Het was een bijzonder mooie dag om samen actief bezig te zijn, op naar onze volgende 
‘Greenday’!  
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Internationale vrouwendag: 
 
Afgelopen 8 maart was het internationale vrouwendag. Een speciale dag voor al onze 
vrouwen van het centrum, waarbij ze in het zonnetje gezet werden. De betreffende bewoners 
zijn allemaal persoonlijk uitgenodigd om deze dag samen door te brengen. Onze recreatiezaal 
werd mede door bewoners versierd met zelfgemaakte vlaggen van verschillende 
nationaliteiten, slingers en ballonnen. Tevens hadden verschillende bewoners voor heerlijke 
hapjes gezorgd uit diverse landen. Tijdens dit samenkomen werd er gepraat met elkaar, 
gelachen en gedanst op verschillende muziekstijlen uit verschillende culturen. De bewoners 
waren dankbaar voor deze dag en dat was goed te zien aan alle stralende gezichten die dag. 
Bij het vertrek kreeg iedere bewoner een prachtige roos die we voor hen besteld hadden, als 
kleine aandenken aan deze geweldige dag samen.  
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Politie en AZC Oisterwijk 
 

De politie is een van de grootste organisaties in Nederland met meer dan 60.000 

medewerkers. De wijkagenten zijn het belangrijkste gezicht van de politie in wijken en 

buurten. De politie heeft voor het AZC in Oisterwijk zijn eigen wijkagent, Suleyman Ozan. Voor 

de meer beleidsmatige kant onderhoudt expert wijkagent André Duister al ruim zes jaar 

contacten met het COA en andere betrokken instanties. Samen sluiten wij aan bij integrale 

overleggen of houden stopgesprekken met bewoners als dit nodig is. Ook zijn we het 

aanspreekpunt naar onze eigen organisatie. 

 

Via deze nieuwsbrief zullen we steeds kort ingaan op onderwerpen die leven in de lokale 

samenleving. Bijvoorbeeld over het gebruik van ‘toeters en bellen’ als we haastig naar het AZC 

moeten. Wat onze bevoegdheden zijn voor bijvoorbeeld het gebruik van geweld of het 

controleren van mensen. Daarbij zijn we ons bewust van het maatschappelijk debat over 

onder andere etnisch profileren, politiegeweld en het stellen van prioriteiten. Dit maakt ons 

werk soms moeilijk, maar vooral spannend en mooi. Laat het ons s.v.p. weten als u vragen 

heeft die passend zijn om via deze nieuwsbrief te beantwoorden. 

  

 
  

Suleyman Ozan & André Duister 

Wijkagenten 

Politie | Zeeland-West-Brabant | Hart van Brabant | Team Groene Beemden  

Bezoekadres: Brucknerlaan 18 te Tilburg 
U kunt ons altijd bereiken via 0900-8844. 
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De Vrolijkheid  
 

Oisterwijk – Glow in the Dark expositie in Centrum Tilburg 
 
Jongeren van de Vrolijkheid Oisterwijk presenteren in het centrum van Tilburg de fotoserie 
Glow in the Dark op het digitale billboard van Between You & Me. In de fotoserie worden 
kunst en technologie gecombineerd: De beeldenserie laat maskers zien die deelnemers 
maakten om eigen personages op eigenzinnige wijze te presenteren. Voor de maskers 
werkten deelnemers met 3D-pennen waarin filament werd verhit: met kleine slierten werden 
verschillende kleurlagen opgebouwd om tot de vorm van een masker te komen. Het project 
werd ontwikkeld in samenwerking workshopleider Odette Payens en fotografe Kim Pattiruhu.  
 
De foto’s zijn doorlopend zichtbaar van:  
19 februari t/m 2 april, 2022.  
 
Locatie: 
Between you & me 
Koningsplein 11                                                      

 
5038 WK Tilburg 
 
                                                                     
 

 
 

 

 Let’s get social!   

Volg het AZC via Facebook op www.facebook.com/ oisterwijkcoa 

 

 

 

 

Of via instagram: Coa_azcoisterwijk 

 

 

https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://frouwkjesmit.nl/contact/vrolijkheid-logo_geschreven/&ved=2ahUKEwjM3-_EoM32AhUnMuwKHZ36AFcQqoUBegQIARAB&usg=AOvVaw0xnGw-oK0ecqsLrgDtb21p
https://www.google.nl/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/jlpek5sh52s/stichting-de-vrolijkheid&ved=2ahUKEwjn0JbvoM32AhXL-aQKHQJTCB4QqoUBegQIEBAB&usg=AOvVaw2d29xMFRN24gkPN5jo3yd5
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Zwemles op de AZC-basisschool 
 

“Yeh, vandaag zwemmen.” 
Zo lopende de leerlingen van de AZC-basisschool op vrijdag de school binnen. 
 
Iedere vrijdagmiddag gaan ze 
met de bus naar zwembad Den 
Donk. 
Drie instructeurs van zwembad 
Den Donk doen de oefeningen 
voor en geven met weinig taal 
op een geweldige manier en 
met veel plezier les. In het 
begin vinden ze het eng, maar 
na een paar lessen spelen ze al 
enthousiast in het water.  
 
In de korte tijd dat de 
leerlingen bij ons op school 
zijn, is een diploma halen 
onmogelijk. Het doel is om de leerlingen watervrij te maken en de gevaren van water te laten 
inzien. Heel prettig, want de mooie vennen in Oisterwijk kunnen, zonder het gevaar van water 
te kennen, heel gevaarlijk zijn. 
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Leerlingen 2College EOA staan op de schaats 
 
Begin maart zijn de leerlingen gaan schaatsen op de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg. Voor de 
meeste leerlingen was dit de eerste keer in hun leven dat ze op het ijs stonden. Nadat zij hun 
handschoenen en schaatsen hadden aangetrokken, gingen ze vol goede moed de ijsbaan op. 
Het was natuurlijk erg wennen om wiebelig op de benen te staan maar gelukkig waren er 
voldoende rekjes om op te leunen. Het was leuk om te zien hoeveel plezier de jongeren met 
elkaar beleefden. Onder het schaatsen werd door de leerlingen druk gefotografeerd en 
gefilmd. Sommigen namen zelfs een selfiestick mee op het ijs. Wij vroegen ons af of alléén 
schaatsen al niet voldoende uitdaging biedt? Na een dik uur was iedereen bekaf en was het 
tijd om weer met de bus terug naar Oisterwijk te gaan.  
Het was heel leerzaam en leuk om de jongeren kennis te laten maken met schaatsen als 
onderdeel van de Nederlandse cultuur. Wie weet begrijpen ze nu beter waarom zoveel 
Nederlanders in de winter in de ban raken van het schaatsen op natuurijs. 
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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. 

 

 
Feiten en cijfers: 
 

Het aantal bewoners in azc Oisterwijk op 
28-03-2022:  416 totaal. 
 
 
 
Top 5 nationaliteiten: 

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