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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
opvanglocaties. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op azc Gilze
zullen we u geregeld informeren via een nieuwsbrief.
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De participatiebalie
De plek waar iedereen kan #meedoen

VLNR: Brenda Huizinga (VIPvoorelkaar), Wethoudster Marielle
Doremalen, Harald Philipsen (locatiemanager), Burgemeester Alssema
en Pim Scheepmaker (coordinator participatie).

Op 18 mei was het dan eindelijk zo ver. Na maanden van renovatie werd
gebouw 18 opgeleverd en daarmee de ruimte waar iedereen een start
kan maken met participatie en zinvolle dagbesteding. Die zinvolle
dagbesteding kan van alles zijn. Denk aan sporten op of buiten het
terrein, vrijwilligerswerk buiten de locatie of zelfwerkzaamheid op de
locatie Prinsenbosch.
Brenda vertelt: in 2021 zijn we met de financiering van AMIF (Asiel
Migratie en Integratie Fonds) een samenwerking gestart tussen
vrijwilligerscentrale VIPvoorelkaar en het Centraal Orgaan voor opvang
Asielzoekers (COA). Het doel van de samenwerking is om bewoners
vanaf dag 1 in deze opvang de mogelijkheid te bieden buiten de locatie
vrijwilligerswerk te doen.
Pim vult aan: door bewoners vanaf dag 1 te laten participeren hopen we
meerdere doelen te bereiken.
Voor de bewoner is het belangrijk om zinvol met hun tijd bezig te zijn.
Daarnaast is het goed voor ze om zo snel mogelijk met de Nederlandse
taal en gebruiken kennis te maken. Tot slot hopen we door dit soort
initiatieven het centrum en vooral haar bewoners een waardevol
onderdeel te laten zijn van de gemeente.
Op dit moment zijn er 14 vrijwilligers actief op 11 plekken. Denk aan
plekken als stichting Boekwinst, stichting assistentiehond en klust mee.

Feiten en cijfers POL
Het aantal bewoners op de Proces Opvang locatie (POL) in Gilze
op 10–08-2022 is 726

Mannen 495
Vrouwen 111
Kinderen 131

Top drie van nationaliteiten:

1 Syrie
2 Jemenitische
3 Irak

Feiten en cijfers AZC/GLO
Het aantal bewoners op het Asielzoekes Centrum (AZC) en
Gezninslocatie (GLO) in Gilze op 10–08-2022 is 388

Mannen 87
Vrouwen 117
Kinderen 187

Top drie van nationaliteiten:

1 Syrie
2 Nigeria
3 Eritrea
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Wist-je-datjes uit de Keuken

…er een team werkt  voor het COA van  2 koks en 2 koks-
assistenten in het azc.

…er ook een team van ongeveer 12 bewoners elke dag
werkzaam voor de koks en de bewoners.

…er op dit moment elke dag voor 1050 bewoners door de
COA-koks in de centrale keuken wordt  gekookt in azc
Prinsenbosch.

..als er Basmati-rijst wordt gemaakt er wel 100 kilo
doorheen gaat op een dag.

…er voor iedereen halal wordt gekookt, d.w.z. zonder
varkensvlees.

…de rauwkostsalade elke dag vers wordt gesneden tot
wel 80 kilo per dag.

… er in de gerenoveerde gebouwen wel door de
bewoners zelf kan worden gekookt.

Activiteiten
Eén van onze bewoners, Festus, woont al een tijdje in
Nederland en vertelt graag over zijn vrijwilligerswerk op het
azc.

Vrijwilligerswerk heeft mij echt geholpen. Ik heb ervaring
opgedaan in nieuwe vaardigheden en heb kunnen oefenen met
de Nederlandse taal.  Het heeft mij ook geholpen met mijn
mentale gezondheid – het bood me afleiding van mijn trauma’s.
Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk toen ik op azc Luttelgeest
woonde. Vanuit het azc heb ik op diverse locaties in de omgeving
gewerkt. Een paar voorbeelden van de dingen die ik heb gedaan:
- darts spelen met dementerende ouderen
- bloembollen inpakken
- bloembakken maken
- boeken bezorgen voor de bieb
- Tulpen planten
- rolstoelen schoonmaken
- wandelen met oude mensen

Na het werk lunchten we vaak samen, als familie. Zo leerde ik de
taal (een beetje) spreken, en leerde ik meer over de Nederlandse
cultuur en geschiedenis. Het vrijwilligerswerk was altijd leuk en
werkte voor mij ook helend. Ik werd er niet voor betaald, maar dat
was okee: ik leerde nieuwe vaardigheden en deed ervaring op.
En het was goed om even in een andere omgeving te zijn dan het
azc.
Ik woon sinds juni 2022 in azc Gilze en doe hier ook
vrijwilligerswerk. Ik werk nu in de bibliotheek: ik sorteer de
boeken en zet ze in alfabetische volgorde.

Voor mij is vrijwilligerswerk
een wekelijkse routine
waarbij ik kennis en ervaring
op doe. Het helpt mij me aan
te passen aan een nieuwe
omgeving en het is goed
tegen depressiviteit. Het
brengt mensen samen, en
samen leren we over elkaar
en Nederland.

Festus.
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Nederlandse les voor asielzoekers

Op de pol, waar de bewoners nog wachten op de
beslissing of ze in Nederland mogen blijven, krijgen
de kansrijke asielzoekers alvast een beperkt aantal
uren Nederlandse les.

Op het azc, waar de bewoners hun
verblijfsvergunning al hebben gekregen, is het
krijgen van Nederlandse les onderdeel van de
voorbereiding op het inburgeringsproces dat begint
zodra ze een woning krijgen in de hun toegewezen
gemeente.

Nederlands als Tweede Taal
(NT2) op azc Gilze.
Twee docenten NT2 aan het woord.
Angela geeft les bij de POL-locatie.
Marianne geeft les bij de AZC/GLO-locatie.

Angela: Vandaag ga ik een grote groep kansrijke bewoners
uitnodigen voor een intakegesprek. Met zo’n gesprek kun je het
instapniveau van de bewoner bepalen. Er zijn grofweg drie
niveaus; de Alfabetiseringsgroep, de groep die het alfabet wel
machtig is maar daar nog weinig ervaring mee heeft en de groep
die in het thuisland hoger opgeleid is.
Met alle groepen ga ik aan de slag met lezen, spreken, luisteren,
schrijven en grammatica. Een leuke manier om de taal te leren is
met muziek. Die vorm pas ik bij alle groepen toe. Bij de alfa’s kies
ik teksten met enkele woorden en bij de snellere leerder in de
groepen met een hoger instapniveau lukt het na vier weken al om
samen teksten van bijvoorbeeld Herman van Veen te vertalen.
In de Pol zijn mensen nog in afwachting van een uitnodiging van
de IND. De spanning die dat met zich meebrengt, mede door het
lange wachten, is vaak terug te zien in de les. De
concentratieboog is niet zo lang en menig geeuwtje wordt
onderdrukt vanwege chronisch slecht slapen. Met een aantal
weken Nederlandse les is er een doel waaraan gewerkt kan
worden waardoor het accent een paar keer per week op de
lessen en het huiswerk komt te liggen. Even uit de wachttijdstress
en met de groep een paar leerzame en gezellige uren
doorbrengen.

Marianne: In november 2020 ben ik bij het COA aangenomen als
docent NT2 op azc Prinsenbosch AZC/GLO-locatie en sindsdien
geef ik met veel plezier les aan de bewoners die een
verblijfsvergunning hebben gekregen en in afwachting zijn van
woonruimte in hun nieuwe gemeente.

Een taal leer je vooral door veel te oefenen, oefenen, oefenen.
Dat is een flinke uitdaging voor de bewoners, want hun

lotgenoten op de locatie spreken alles behalve Nederlands. En ze
willen juist allemaal zo snel en zo goed mogelijk de taal leren
want ze willen communiceren, onderdeel uitmaken van de
Nederlandse maatschappij, en daarnaast simpelweg begrijpen
wat de kassajuffrouw in de supermarkt of de buschauffeur tegen
ze zegt. Dus zodra ze de kans krijgen om Nederlands te leren
springen de meeste bewoners daar graag bovenop.

Op het azc is het leren van de Nederlandse taal een belangrijk
onderdeel van de voorinburgering, maar daarnaast geven de
lessen de nodige afleiding van de dagelijkse sores, invulling aan
de dag, en – zeer belangrijk – het gevoel dat je werkt aan je
toekomst.

Mijn persoonlijke doel als docent is dat de mensen het volgen van
de Nederlandse lessen als een feestje ervaren. Dat ze graag
naar de les komen, dat er (veel) gelachen wordt, dat ze zich veilig
voelen om die rare klanken en woorden die het Nederlands rijk is
kunnen oefenen, dat ze zich weer gezien en gehoord voelen als
méns, niet als ‘de asielzoeker’. Het is heel mooi om te zien dat
mijn cursisten echt met zijn allen er het beste van maken.
Iedereen helpt elkaar, iedereen steunt elkaar en ik zie
vriendschappen ontstaan tussen mensen die elkaar anders nooit
ontmoet zouden hebben. Ik voel me bevoorrecht dat ik als docent
hierin een rol mag spelen.
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Een nieuwe COA-collega aan
het woord.
Na een lange, zware en vermoeiende reis, zijn mijn ouders, mijn
oudere zus, mijn broertje en ik in februari 1997 in Nederland
aangekomen vanuit Afghanistan. Wat een opluchting. We hebben
in AC Zevenaar asiel aangevraagd en vervolgens twee jaar
doorgebracht in verschillende AZC’s. Ik heb van elke dag kunnen
genieten en het klinkt misschien gek, maar op het AZC ben ik
voor het eerst naar school gegaan, heb ik leren fietsen, ben voor
de eerste keer in mijn leven naar een attractiepark geweest en
heb meegedaan met verschillende activiteiten. Dit waren de
mooiste tijden van mijn kindertijd, niet wetende dat het voor mijn
ouders de moeilijkste tijden waren. Het verlaten van je
moederland, je familie en vrienden. Dan ben je in een vreemd
land waar alles voor je onbekend is. Ondanks dat het moeilijk
was voor mijn ouders, waren ze blij dat we nu veilig zijn want dit
is wat telt.

Dankzij de medewerkers en de begeleiding heb ik vele mooie
ervaringen opgedaan als kind zijnde. Ik ben heel blij met de
begeleiding die ik toen gehad heb. Het geeft mij veel voldoening
om die begeleiding ook weer terug te kunnen geven aan de
nieuwe generatie vluchtelingen.

In oktober 2021 ben ik op het AZC te Gilze gestart als
woonbegeleidster. In de afgelopen maanden heb ik veel geleerd
van mijn collega’s, maar uiteraard moet ik nog veel meer leren.
Omdat ik elke dag net iets meer wil doen voor de bewoners dan
de dag ervoor, heb ik in een korte tijd de switch kunnen maken
van een woonbegeleidster naar een programmabegeleidster. Als
programmabegeleidster mag ik de bewoners begeleiden naar
een toekomst in Nederland of daarbuiten.

Het werken op een AZC is geen dag hetzelfde, een glimlach van
een bewoner geeft mij veel energie om elke dag met plezier naar
mijn werk te komen.

Shakofah, Programmabegeleidster AZC/GLO

Contact met de locatie
Wilt u contact opnemen met het AZC? Heeft u vragen,

opmerkingen of ideeen? Wordt er overlast veroorzaakt en wil je
dit melden? Het AZC is te bereiken via onderstaande opties:

AZC Gilze
Prinsenbosch 2
5126ND Gilze

   088-7158100
azcgilze@coa.nl

Wil je je aanmelden voor deze nieuwsbrief: Mail dan!


