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Open dag locatie Gilze 
 

Ongeveer 12.000 mensen hebben zaterdag 24 september 

2022 een van de ruim zestig opvanglocaties voor 

asielzoekers bezocht. Een woordvoerster van het Centraal 

Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gesproken van 

"een heel mooi aantal" dat is afgekomen op de jaarlijkse 

Open azc-dag. "Zeker omdat het weer niet echt meezat. 

Heel veel regen is niet bepaald een lokkertje." 

 

De bezoekers die ondanks de regen toch kwamen kijken 

op locatie Gilze kregen rondleidingen, informatiemarkten, 

proeverijen, workshops, optredens en andere activiteiten 

voorgeschoteld. Iedere locatie maakt een eigen 

programma zodat bezoekers een kijkje kunnen nemen hoe 

het leven en werken op een AZC eruit ziet.  

 

De open dag wordt al jarenlang georganiseerd tijdens 

Nationale Burendag door het COA, Vluchtelingenwerk 

Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en 

de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaring van een COA-medewerker: 

‘’Op het plein, voor gebouw 11, komt de zoete geur van  

suikerspinnen je tegemoet. De COA medewerkers zijn 

zeer geconcentreerd bezig om een perfecte suikerspin te 

draaien. Ouders met kinderen staan geduldig te wachten in 

de rij. Zij worden geëntertaind door muzikale klanken van 

zanger Jeangu Macrooy. Een warm en intiem optreden. 

Bewoners en bezoekers luisteren naar zijn nummer met 

een kopje koffie of thee. Op het plein staan 

informatiekraampjes van IND, DT&V, IOM en het COA. 

Hier kunnen bewoners en bezoekers informatie krijgen 

over de werkzaamheden of informeren naar 

vrijwilligerswerk. Op deze regenachtige dag is het goed dat 

AZC Gilze over een sporthal beschikt. In de sporthal stond 

een groot springkussen om de nodige energie kwijt te 

raken. De sporthal wordt ook gebruikt door lokale 

verenigingen. Dit kan op aanvraag of we nodigen hen uit 

om een clinic te verzorgen. Meer zin om te spelen tijdens 

de open dag? Dan konden kinderen en ouders naar 

TeamUp voor de nodige sport en spel. Eenmaal vermoeid 

van het springen of dansen, stonden de bekers limonade 

klaar’’.  

 

Hopelijk zien we u bij de volgende editie! 

 

 

Nieuwsbrief AZC Gilze 

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 zullen we u 

geregeld informeren via een nieuwsbrief. 
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Kinderactiviteiten in de 
kerstvakantie 
 

Op het asielzoekerscentrum wonen veel kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 18 jaar. Op hoogtijdagen vangen we soms 

wel tegen de 300 kinderen op in deze leeftijdscategorie. Dit 

heeft te maken met het feit dat op het AZC-gedeelte alleen 

maar gezinnen worden opgevangen. Op het POL-gedeelte 

wonen met afwisseling in aantal, ook gezinnen die het 

asielproces ingaan. 

Veel kinderen hebben het niet makkelijk op het centrum. 

Vooral de kinderen vanaf 9 jaar. Die kinderen krijgen het 

besef waar ze wonen en wat er speelt. Dit geeft stress en 

vooral in de vakanties slaat de verveling toe. Om dit 

grotendeels tegen te gaan en de kinderen even een 

onbezorgde tijd te geven, organiseren we in elke vakantie 

activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. 

 

Zo wordt er voor de peuters elke week peuterdans 

georganiseerd, waar de kleintjes samen met hun ouder(s) 

op muziek uit hun dak kunnen gaan.  

Er worden sport- en spelmiddagen georganiseerd voor 

kinderen van 6 tot en met 14 jaar of een tafeltennistoernooi 

voor 14 tot en met 18 jarigen. Activiteiten zorgen voor 

afleiding, ze leren samen te spelen en ze ontmoeten 

andere kinderen. Als het buiten warm weer is, wordt er een 

opblaasbare waterglijbaan gehuurd. Voor de kleinere 

kinderen hebben we kleine zwembaden die voor 

verkoeling kunnen zorgen. 

Een middag als dit zorgt voor veel plezier. We zien soms 

75 kinderen tegelijk op het speelveld. Ook ouders zitten 

met een glimlach op hun gezicht rustig aan de kant het 

geheel gade te slaan.  

 

 

Naast dat er buiten gespeeld wordt kan dit ook binnen. Zo 

worden er activiteiten aangeboden waar kinderen kunnen 

kleien, schilderen op behang of kiezels. Hieruit komen de 

mooiste kunstwerken. Voor ontspanning wordt er een 

filmavond georganiseerd met popcorn en limonade. 

 

Er zijn twee stichtingen, Natuurwijs en Wolkentheater, die 

elk jaar over de vloer komen. Natuurwijs geeft 

spelenderwijs vier keer per jaar educatie aan kinderen over 

de natuur. Daar hebben we als AZC niet over te klagen, 

daar we midden in het bos gevestigd zijn.  

Het Wolkentheater komt twee keer per jaar over de vloer 

om op kolderieke wijze een voorjaars- en 

Sinterklaasvoorstelling te geven.  

We leggen zelf ook contacten met stichtingen, zoals Grote 

Broer Grote Zus die kickboks lessen zijn komen geven. 

Ook kan een stichting zichzelf aanbieden. Dit heeft Flying 

Seagulls afgelopen herfstvakantie gedaan. Zij hebben 

gratis een circus- en muziekvoorstelling gegeven.  

 

Het is niet eenvoudig om een goed programma aan te 

bieden voor de kinderen in allerlei leeftijdsgroepen. Vooral 

in een tijd dat de digitale wereld zich steeds meer aan ons 

opdringt en concurrent wordt van doe-activiteiten. Het is 

altijd spannend hoeveel kinderen er komen opdagen. De 

inloop is vrij. Elke activiteit is geslaagd als de kinderen die 

er zijn, tevreden en met een glimlach naar huis gaan. 

 

- Remco namens de activiteitencommissie 
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Bewoner aan het woord 
 

Mijn naam is Hussam, ik ben 26 jaar oud, en kom uit 

Jemen. Momenteel woon ik in Nederland. Ik ben 

afgestudeerd met een bachelor in Human Resources 

Management. Ik heb ook in Maleisië gestudeerd.  

Mijn moedertaal is Arabisch. Ik spreek ook Engels en sinds 

kort ben ik de Nederlandse taal aan het leren. 

 

Ik kwam een jaar geleden als vluchteling naar Nederland, 

nu woon ik op het AZC in Gilze waar ik me realiseerde dat 

er een heel nieuw leven op me wacht. Een nieuwe 

samenleving en een nieuwe cultuur waar ik me zal moeten 

aanpassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kwam naar Nederland met het enige dat me kon redden: 

hoop en studie! 

Wetende dat mij een nieuw leven wacht in Nederland, in 

een beschaafde samenleving. Nadat ik mijn huis verliet in 

de schaduw van de plaag van de oorlog, de verscheuring 

van de samenleving en het verdwijnen van het onderwijs. 

 

Ik rende weg met het kostbaarste dat ik had toen ik mijn 

land verliet: mijn leven! 

Ik rende voor mijn leven. Ik rende in de hoop een veilige 

haven te vinden, een plek waar ik mijn leven opnieuw kan 

en mag beginnen. Op een veilige en beveiligde plek, weg 

van de plaag van oorlog in mijn thuisland Jemen. 

 

 

Nadat ik veilig was in Nederland, wilde ik de hand reiken 

aan diegene die mij hielpen, om als een actieve persoon in 

het AZC aan de slag te gaan. Ik vond een baan bij het 

COA. Ze noemen dat ZWH en het betekent 

ZelfWerkzaamHeid. Ik werk als schoonmaker en ik ben 

prikker. Ik ben verantwoordelijk voor het schoon en netjes 

houden van de locatie. 

 

Ik ontmoette een groep bewoners, vrijwilligers uit 

verschillende landen en culturen. Zoals Cuba, Syrië, 

Jemen, Ecuador, Somalië, Ethiopië en Eritrea. We zijn één 

groep samen onder de naam Papierprikkers. COA 

begeleidt ons. We hebben gesprekken, waarbij we onze 

verschillende culturen en talen uitwisselen.  

 

We proberen elkaar te troosten in de wetenschap dat het 

centrum ons nieuwe thuis is. Ondanks de verschillende 

culturen in Nederland, hebben we een 

gemeenschappelijke basis gevonden voor onze 

verschillen, namelijk menselijkheid, en de Nederlandse 

koffie. 

 

Mijn collega's en ik hopen ons eigen leven in Nederland te 

beginnen en zo productieve en actieve bewoners te 

worden. We hebben veel ervaring op verschillende 

gebieden die we graag willen delen. We kijken er naar uit 

om deel uit te maken van de Nederlandse maatschappij.  
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  Contact met de 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 

 

Via bovenstaande mail kunt u zich  

aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief. 

 

  

GEZOCHT  

Goed onderhouden kinderwagens en buggy’s. 

 

 

Feiten en cijfers 
Het aantal bewoners van op de opvanglocatie 

AZC/GLO Gilze op 10-01-2023 is 377 

 

Vrouwen 123 

Mannen 79 

Kinderen  175 

 

Top drie van nationaliteiten: 

  

1 Syrië 

2 Nigeria 

3 Iran 

 

 

______________________________________ 

 

Het aantal bewoners van op de opvanglocatie 

POL Gilze op 10-01-2023 is 710 

 

Vrouwen 128 

Mannen 448 

Kinderen  134 

 

Top drie van nationaliteiten: 

  

1 Somalië 

2 Nigeria 

3 Syrië 
 

 

 

Wist je dat...  
 

....er een speelzaal is op AZC Gilze 

….deze wordt gerund door bewoners en vrijwilligers 

….het drie dagen per week open is  

….dit is op dinsdag, woensdag en donderdag 

....hier gemiddeld 15 kinderen per dag komen 

….de kinderen tussen 2 tot 4 jaar zijn 

….ze hier leren samenspelen en samenwerken 

….ze zo worden voorbereid op de basisschool 


