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Wist je dat… 
 

..de huismeester verantwoordelijk is voor het beheer van 

opvanggebouwen en opvangterreinen. 

 

..de huismeester verantwoordelijk is voor het onderhoud en 

voor het afhandelen van klachten en storingen op locatie. 

 

..de meest voorkomende reparaties in Gilze lekkage, 

verstopping, wisselen van lampen en stroomstoringen zijn. 

 

..de locatie Gilze 7 huismeesters in dienst heeft. 

 

..de huismeester ook een sociale rol heeft. De huismeester 

kent de bewoner goed en ziet wanneer een bewoner meer 

begeleiding of hulp nodig heeft. 

 

..er 6 bewoners zijn die de huismeesters ondersteunen in het 

magazijn. 

 

..er 6 bewoners zijn die de huismeesters ondersteunen met 

het schoonhouden van het terrein. 

 

 
 

 

Feiten en cijfers POL 
 
Het aantal bewoners op de Proces Opvang Locatie (POL) in 
Gilze op 19-03-2022 is 764. 
 
Mannen  543 
Vrouwen 140 
Kinderen 81  
 
Top 3 nationaliteiten: 

1. Syrië  
2. Turkije 
3. Jemen 

 
Het aantal bewoners op de Asielzoekers Centrum (AZC) en 
Gezinslocatie (GLO) in Gilze op 19-03-2022 is 399. 
 
Mannen  66 
Vrouwen 170 
Kinderen 163 

Feiten en cijfers AZC/GLO 
 
Het aantal bewoners op het Asielzoekers Centrum (AZC) en 
Gezinslocatie (GLO) in Gilze op 19-03-2022 is 336. 
 
Mannen  66 
Vrouwen 107 
Kinderen 163 
 
Top 3 nationaliteiten: 

4. Syrië  
5. Nigeria 
6. Iran 

 
Het aantal bewoners op de Asielzoekers Centrum (AZC) en 
Gezinslocatie (GLO) in Gilze op 19-03-2022 is 399. 
 
Mannen  66 
Vrouwen 170 
Kinderen 163 

 
Corona op het AZC 
 

Het coronavirus is inmiddels aardig onder controle in Nederland 

en zo ook in AZC Prinsenbosch. Maar in de afgelopen twee jaar 

heeft het virus ook hier een behoorlijke invloed gehad op de 

dagelijkse gang van zaken. Als een van de weinige locaties in 

Nederland hebben we hier een centrale keuken waar iedere dag 

voor meer dan duizend bewoners wordt gekookt. Dit levert lange 

wachtrijen op, waar de kans op besmetting aanzienlijk is. Er is al 

vrij snel gekozen om een extra uitgifte balie bij te bouwen, zodat 

de rij gehalveerd kon worden en de uitgifte van het eten een 

snellere doorgang zou krijgen. Natuurlijk werden er ook 

mondkapjes gedragen bij binnenkomst en werd de anderhalve 

meter gehandhaafd met tekstbalken op de grond. Eenmaal 

dichter bij het eten aangekomen vergaten bewoners soms de 

regels en waren de COA-medewerkers er om ze eraan te 

herinneren. Ook in het AZC waren besmettingen niet helemaal te 

voorkomen. Er waren weken bij dat er tien tot vijftien mensen in 

hun eigen kamer in isolatie moesten. Het eten werd dan door de 

COA-medewerkers bij de deur afgegeven. Gelukkig is er nooit 

een grote uitbraak geweest. Twee maal is er een inentingsdag 

gehouden en is het overgrote deel van de bewoners 

gevaccineerd. Vanaf maart is stap voor stap elke maatregel weer 

losgelaten en zijn we weer terug naar hoe het twee jaar geleden 

was. Gelukkig.  

- Paul, programmabegeleider AZC/GLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COA Gilze 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 opvanglocaties in Gilze 

zullen we u geregeld informeren via deze nieuwsbrief.   
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Het AZC Gilze zoekt: 
 
- Oude fietsen en dan met name kinderfietsjes. Voor de 
bewoners is het erg fijn om een fiets te hebben. Dit vergroot 
hun mobiliteit en zelfredzaamheid. 
 
- Vrijwilligers: fietsenwerkplek, heb je ervaring met of affiniteit 
met het repareren van fietsen? Kun je zelfstandig werken of 
samenwerken met bewoners? We zoeken mensen die onze 
bewoners kunnen helpen met het klussen aan oude fietsen.  

 

- Kinderwagens, buggy en maxi-cosi’s zijn altijd welkom. 

 

Collega aan het woord 

 

Beste lezers, 

 

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over mijn werk als 

woonbegleider op het AZC in Gilze. Ik ben op het AZC begonnen 

in 2009. Er stond toen in het midden (bij de bushalte) een 

paviljoen en een recreatiepaviljoen. Ik zat samen met mijn 

collega’s op een kantoor wat uit een aantal container units 

bestond. In het paviljoen waren wandjes geplaatst om een 

afscheiding te maken, weinig tot geen privacy maakte dat we er 

al snel achter kwamen dat dit geen wenselijke opvang was. 

 

Ik verhuisde toen naar gebouw 45 waar tot op de dag van 

vandaag nog steeds onze werkplekken zijn. We zijn begonnen 

met een groot team en verschillende opvangvormen. Door de 

verschillende behoeftes en fases van het proces zijn er twee 

teams geformeerd. Team GLO/AZC en team POL.  

 

Ik ben werkzaam voor dat laatste team. Wij vangen bewoners op 

die aan het begin van hun procedure zitten. Wij als 

woonbegeleiders zorgen ervoor dat de kamer in orde is en dat er 

een blauwe zak (beddengoed en handdoeken) ligt. We zijn het 

eerste gezicht dat een bewoner ziet als hij bij ons arriveert. Wij 

heten mensen welkom en geven ze een voorlichting over ons 

AZC., waar ze bepaalde afdelingen en gebouwen kunnen vinden, 

openingstijden, huisregels enz. We zijn de schakel tussen de IND 

en de bewoner, we geven de uitnodigingen en leggen uit hoe ze 

moeten reizen en waar ze moeten zijn. We proberen de 

bewoners zoveel mogelijk zelfstandig te laten doen maar leggen 

wel uit hoe ze het kunnen doen. 

 

In de vakantie worden er activiteiten voor de kinderen 

georganiseerd en we proberen de volwassen bewoners ook 

activiteiten aan te bieden. In de hele corona periode lag dat 

natuurlijk stil dus hadden ze weinig om handen. We hebben een 

infobalie waar bewoners terecht kunnen met hun vragen en waar 

wij hen zo goed mogelijk proberen te helpen of doorverwijzen. 

Gilze is tot nu toe de enige locatie waar een centrale keuken is en 

daar houden we dan ook toezicht. 

 

Soms hebben we dagen dat er 30 nieuwe bewoners binnen 

komen en er ook 30 weg gaan, soms ook niemand. In de hele 

drukke periodes vertrokken bewoners ‘s morgens naar hun 

nieuwe locatie en waren diezelfde bedden ‘s middags alweer 

gevuld door nieuwe bewoners. 

 

Kortom, geen dag is hetzelfde en je weet van te voren nooit wat 

de dag brengt. Zoveel verschillende mensen en nationaliteiten. 

Dat maakt het werk ook zo leuk.  

Het is fijn om de dag af te sluiten als iedereen een plek heeft 

waar men zich veilig en thuis voelt. 

 

Groeten Mariska 
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Renovatie woning en 
omgeving 

 

Bospaden 

Het eerste wat je opvalt als je de locatie betreedt zijn de 

wandelpaden. Deze wandelpaden slingeren door het bos van het 

ene gebouw naar het andere gebouw. In de avond wordt de lage 

verlichting langs het wandelpad aangestoken en ontstaat er een 

onverwacht lieflijk geheel. Het is geen plek waar je een AZC 

verwacht en waar meer dan 1000 mensen wonen. Het heeft iets 

van een park, de monumentale gebouwen zijn behouden en de 

verschillende soorten vleermuizen en vogels kunnen er 

ongestoord leven.  

 

Omgeving woning 

De muren van de gebouwen zijn gereinigd, een aantal van de 

hoge ramen zijn naar onder toe verlengd en er zijn dakkapellen 

geplaatst. Elk gebouw, dat vroeger een enkel dakkapelletje of 

een dakraam had, heeft nu aan beide kanten een dakkapel over 

de gehele lengte van het dak. Door het plaatsen van de 

dakkapellen is de ruimte in de slaapkamers toegenomen, wat 

bijdraagt aan een prettige woonomgeving.   

 

De verlengde ramen op de begane grond dienen als voordeur of 

behouden hun functie als raam.  

De bestaande gebouwen zijn opgedeeld in woningen met elk een 

eigen ingang. In de grote gebouwen zijn 4 woningen gerealiseerd 

en de kleinere gebouwen hebben 3 woningen. Om het gebouw 

heen loopt een pad dat aansluit op het wandelpad. Voor de 

fietsen zijn er mooie gekleurde fietsbeugels geplaatst, niet te 

missen. Elke woning telt 6 tot 8 slaapkamers, een douche en 1 of 

2 toiletten en een woon-/eetkeuken. Elke woning heeft binnen 

een eigen kleur. De kleuren zijn rood, geel, blauw en groen. Het 

geheel van kleurige muren en kleurige vloerbedekking geeft een 

warme uitstraling en prettig woongevoel. De verbouwing van 

gebouwen en herstructurering van terrein is geen eenvoudig 

proces voor een monument zoals Gilze. Als alles volgens 

planning verloopt, duurt het ongeveer 4 jaar. 

 

Wat vinden de bewoners? 

De bewoners die naar de verbouwde woningen verhuisd zijn, zijn 

zeer tevreden met de nieuwe indeling. In de oude situatie hadden 

ze een kamer voor 2, 3 of 4 personen. Deze woonsituatie zorgde 

voor spanningen in de gezinnen. Er was weinig privacy, de 

ouders en kinderen woonden in één kamer. [Voor het merendeel 

van de huidige bewoners is die situatie nog steeds zo]. 

De bewoners van de verbouwde woningen zeggen: “Er is zoveel 

ruimte: een slaapkamer, keuken en zit-/eetkamer. We hebben nu 

veel meer rust, de kinderen zijn blij en ik voel me veiliger.  

We hebben meer contact met de andere bewoners in de woning. 

Vroeger had je je kamer en trok je terug op je kamer, nu is dat 

anders. We delen meer, we kunnen zelf koken, de kinderen eten 

veel beter en er is veel meer gezinsgevoel”.    

 

Impressie van locatiemanager 

Onlangs hebben we de eerste 2 gebouwen opgeleverd van de 

renovatie. Wat een mooi moment om hier de resultaten van te 

zien na een behoorlijke inspanning om dit te realiseren.  

Ook bewoners vonden het best spannend om na zoveel tijd van 

een eigen kamer voor je gezin nu met meerdere gezinnen bij 

elkaar te gaan wonen. We hebben onder het genot van een bakje 

koffie de bewoners van een appartement bij elkaar geroepen om 

zo met hen samen te kijken hoe ze het appartement gingen 

inrichten.  

 

Het is leuk om te zien hoe de bewoners met elkaar de afspraken 

hebben gemaakt en zich daar ook aan houden. De 

appartementen worden door de bewoners schoongemaakt en er 

worden zelfs schoentjes uitgedeeld als je binnenkomt.  

Daarbij hebben we afgesproken dat we na een maand met hen 

samen zouden kijken wat er nog aan verbeteringen nodig was. 

We krijgen vele positieve reacties vanuit de omgeving, van 

bewoners en externe partners dat het echt heel mooi is 

geworden. Niet alleen van binnen maar ook van buiten.  

De paden van half verharding, de verlichting maar ook de 

wifipunten die bij elke woning staan.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  Nr. 02 – Mei 2022 
 

 www.coa.nl 

Prinsenbosch en participatie 
 

Meedoen vanaf dag 1. Dat is de visie die we hebben bij het COA 

als het gaat om participatie van onze bewoners. Door ze hierin te 

begeleiden maken asielzoekers eerder kennis met de 

Nederlandse taal, de Nederlandse samenleving en kunnen ze 

beginnen met het opbouwen van een netwerk. Dit doen we op 

verschillende manieren. 

 
#meedoenbalie 

Elke maandag is er een #meedoenbalie waar een medewerker 

van het COA en een medewerker van VIPvoorelkaar samen 

bewoners op gesprek krijgen die op een of andere manier willen 

participeren. Samen proberen we deze bewoners te koppelen 

aan vrijwilligerswerk buiten de locatie maar ook te laten meedoen 

bij een sportvereniging.  

 

Zelfwerkzaamheid 

Op het terrein zelf bieden we verschillende vormen van 

zelfwerkzaamheid aan. Zelfwerkzaamheid zelf is het begrip wat 

we gebruiken voor werken op locatie. Denk hierbij aan groen- en 

terreinonderhoud, meehelpen in de keuken, het begeleiden van 

een fitness- of computerruimte.  

 

Samenwerking met ROC Tilburg 

Een van laatste ontwikkelingen die we hebben gemaakt is de 

samenwerking met het ROC Zorg en Welzijn te Tilburg. Elke 

vrijdag krijgen we een groepje studenten die vanuit hun 

leerdoelen ons en met name bewoners helpen ondersteunen in 

de dagelijkse gang van zaken. Denk hierbij aan ondersteunen 

van activiteiten op en rondom het terrein.  

 

NL doet 

Ook dit jaar gaan we weer een bijdrage leveren aan NL Doet. Via 

VIPvoorelkaar hebben we verschillende hulpvragen ontvangen 

die we hebben uitgezet naar onze bewoners. Bij interesse 

kunnen zij zich melden bij de #meedoenbalie en koppelen wij 

(COA en VIPvoorelkaar) deze mensen aan een klus.  

 

Voorjaarsvakantie 

 

Samen kunnen we veel meer bereiken voor jong en oud. 

 

De activiteiten- 

commissie heeft weer 

verschillende leuke 

middagen georganiseerd 

voor de kinderen op het 

AZC. Zo was er een 

muziekmiddag en een 

sportdag. Werden 

kinderen omgetoverd tot 

leeuw, draak, 

spiderman, unicorn en 

waren er zelfs 

prinsessen. 

Ook kwam de tafeltennis vereniging uit Gilze een clinic geven. Dit 

heeft geleid tot een samenwerking waarbij kinderen van het AZC 

bij de vereniging een clinic mogen volgen. 

- In samenwerking met @Melliesgrime en Tafeltennis vereniging 

de Batswingers uit Gilze. 

 

 

 

 

 

Contact met locatie 
 

Wilt u contact opnemen met het AZC? Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Wordt er overlast veroorzaakt en wilt u dit melden? 

Het AZC is te bereiken via onderstaande opties: 

 

AZC Gilze 

Prinsenbosch 2, 5126ND Gilze 

088-7158100 

azcgilze@coa.nl 

 

 


