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Laatste ontwikkelingen 
Op woensdag 30 september zijn we met z`n allen verhuisd van 

de hal van het Autotron naar paviljoens op het omringende 

terrein. Ruim 470 bewoners, 50 vrijwilligers van het Rode Kruis 

en het COA team in Rosmalen  hebben deze klus in één dag 

kunnen klaren. Met bedden en matrassen onder de arm liepen de 

bewoners, vrijwilligers en medewerkersaf en aan naar de 

verhuiswagens. Bij de paviljoens werd alles weer uitgeladen en 

op z`n plek gezet. `s Avonds konden onze bewoners in hun eigen 

bed slapen maar wel in een geheel nieuw vertrek. 

Ter ere van de verhuizing, en als dank voor de inzet van 

iedereen, hebben het Rode Kruis, de gemeente en COA een 

verhuisfeest georganiseerd. Onder het genot van een hapje, een 

(alcoholvrij) drankje en muziek hebben werd het een prachtige 

middag waar iedereen welkom was.  

 

Eerste les basaal Nederlands 
Onze bewoners willen zo snel mogelijk beginnen met Nederlands 

leren. Al zijn het maar een paar woordjes om makkelijker de weg 

te vinden.  Ze nemen dan ook massaal deel aan de lessen 

Nederlands. De eerste lessen zijn woensdag 21 oktober van start 

gegaan. Vrijwilligers van het Rode Kruis zetten zich in om  de 

grote groep bewoners de eerste nederlandse woorden te leren. 

Met groot succes! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muziek op zondag  
Elke zondagmiddag komen er vrijwilligers samen met onze 

bewoners muziek maken. Met gedoneerde instrumenten kan 

iedereen die een instrument kan bespelen, goed kan zingen of 

dansen deelnemen aan deze 

middag. Ook als men alleen wil 

luisteren of een keer wil 

proberen een instrument te 

bespelen is men  van harte 

welkom.  Het is elke zondag 

weer een feest. Het weer kunnen 

bespelen van hun geliefde 

instrument geeft de bewoners 

een stukje rust; ze genieten 

zichtbaar. 

 
 

 
 
 
 
 
  
  
 GEZOCHT 

In samenwerking met het Rode Kruis is een kledingwinkel in 

gericht. Onze bewoners kunnen hier ombeurten kleding halen 

die ze nodig hebben. Hulde aan de grootschalige inzamelings-

acties en de inzet van stichting 073, die de kleding sorteert. 

Heeft u nog spullen kijk of wilt u iets betekenen kijk op de 

website van het Rode Kruis: www.rodekruis.nl/watkuntudoen.  

 

COA Rosmalen 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 opvanglocatie in 

 Rosmalen zullen we u informeren via een nieuwsbrief.   

http://www.rodekruis.nl/watkuntudoen


 

 

 

 

 

Vragen of wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur een e-mail naar autotronrosmalen@coa.nl 

Feiten en cijfers 
Er verblijven 500 bewoners van  13 verschillende 
nationaliteiten in de opvanglocatie Rosmalen. 
 
Top 3 nationaliteiten: 

1. Syrië 
2. Eritrea 
3. Ethiopië 

 

Even voorstellen 
Wij als team van AZC Rosmalen zorgen ervoor dat wij op 

een laagdrempelige en toegankelijke manier contact maken 

met de bewoners. Dit wil zeggen: informeren, faciliteren, 

signaleren,  ondersteunen en voorlichten.  Door je bewoner 

te kennen zorg je voor vertrouwen, veiligheid, leefbaarheid 

en beheersbaarheid.                                    

 

Enkele quotes van medewerkers:  

Ine:” Blij elke dag weer een bijdrage te mogen leveren aan  

de opvang van onze bewoners.  

Danielle: “ Een dynamische omgeving met mooie 

interacties”. 

Wais: “Mooi om iets voor iemand te kunnen betekenen, 

Ook al heb je niet altijd de noodzakelijke oplossing”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Door de bewoners te kennen zorg je 
voor vertrouwen, veiligheid en 
leefbaarheid.” 
 

 

Vraag en antwoord 
De opvang in Rosmalen is noodopvang. Wat betekent dat? Om 

deze vraag te beantwoorden moeten we eerst uitleggen wat de 

normale gang van zaken is. In ‘normale’ tijden gaan asielzoekers 

van de centrale ontvangstlocatie (col), waar men enige dagen tot 

rust kan komen, naar een procesopvanglocatie (pol) van waaruit 

ze de asielprocedure op het behandelkantoor van de IND 

doorlopen. Door de vele mensen die op dit moment asiel 

aanvragen zijn de centrale ontvangstlocatie en de 

procesopvanglocatie niet toereikend.  Asielzoekers gaan vanuit 

Ter Apel, waar de col is, niet automatisch naar een pol , maar 

maken vaak een tussenstop in een pre-pol. Hier wachten zij 

totdat er plek is in een pol en zij met hun aanvraagprocedure bij 

de IND kunnen starten. Er is een nieuwe tijdelijke opvang 

bijgekomen: de pre-procesopvanglocatie (pre-pol) oftewel de 

noodopvang. 

 
Klankbordgroep 
Sinds de opening van de opvanglocatie Rosmalen is er een 

klankbordgroep van start gegaan. De klankbordgroep is een 

vaste groep mensen die bestaat uit omwonenden, wijkraad 

Maliskamp, wijkraad Sparrenburg, belangengroep Jaargasten 

Vinkeloord,  vereniging eigenaren Soperse Bosch, Libema, COA, 

politie en de gemeente ` s-Hertogenbosch.  De deelnemers van 

de klankbordgroep worden geïnformeerd over de processen en 

werkwijze van COA. Tevens vindt er een uitwisseling plaats van 

ideeën en mogelijkheden die er ontstaan in en rondom de locatie. 

Een van die ideeën was bijvoorbeeld om bewoners regelmatig te 

laten fietsen rondom de locatie om medebewoners erop te wijzen 

dat zij aan de juiste kant van de weg moeten lopen en dat zij niet 

over de vluchtstrook mogen lopen. De bewoners die rond fietsen 

in de nabijheid van de locatie zijn herkenbaar door middel van 

een hesje. 

 

Verlenging  
De noodopvang voor asielzoekers op het terrein van Autotron 

Rosmalen blijft een jaar langer in gebruik, namelijk tot en met  

31 december 2016. Het gemeentebestuur van Den Bosch, waar 

Rosmalen onder valt, heeft woensdag 11 november 2015 

ingestemd met een verzoek daartoe van het COA. In eerste 

instantie zou de opvang eind dit jaar eindigen. Autotron huisvest 

sinds september asielzoekers. Omwonenden worden deze week 

geïnformeerd over de verlenging. De gemeente is van plan een 

,,inloopmiddag'' voor hen te organiseren, zodat ze zien hoe het er 

aan toe gaat op het terrein.  

Den Bosch werkt los van de noodopvang aan plannen voor een 

permanent asielzoekerscentrum.  


