
Informatiebijlage  

bij de verklaring van de kerken inzake de vluchtelingenproblematiek 

 

De Eindhovense situatie 

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) beheert in  Eindhoven een 

asielzoekerscentrum (AZC), De Orangerie,dat huisvesting biedt aan 700 asielzoekers. Deze 

locatie is daarmee volledig bezet.  

Contactgegevens:  

Castilielaan 15, 5629 CH Eindhoven. T 088 71 56 100, E: eindhoven@coa.nl; 

www.coa.nl/nl/opvanglocaties/eindhoven 

 

 Vluchtelingen in de Knel houdt zich vooral bezig met uitgeprocedeerde asielzoekers. In een 

aantal kerken zijn adoptiegroepen actief die vluchtelingen begeleiden. 

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom 

Contactgegevens:  

Hoogstraat 301B, 5654 NB  Eindhoven, tel. 040-2569517; www.vluchtelingenindeknel.nl 

 Vluchtelingenwerk Eindhoven houdt zich vooral bezig met de integratie van vluchtelingen 

die hier (voorlopig) mogen blijven. 

Contactgegevens: 

Kronehoefstraat 21, 5612 HK Eindhoven, tel. 040-2433010, E: info@snvbrabantcentraal.nl; 

www.vluchtelingenwerk.nl/brabantcentraal/locaties-adressen/eindhoven 

 

Het Rode Kruis coördineert de inzameling van kleding en goederen in Eindhoven  

 

Wat kunnen we doen 

Veel mensen zijn al vrijwilliger bij een van bovengenoemde organisaties. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen kan de situatie voor Eindhoven veranderen en kan een beroep worden 

gedaan op nieuwe vrijwilligers. 

De samenwerkende kerken stellen zich dienstbaar op en zijn bereid het COA te helpen waar 

mogelijk. Een medewerker van het AZC meldde op 9 september dat de Orangerie vol is en 

naar verwachting nieuwe vluchtelingen als eerste naar Budel, Rosmalen Oirschot en Gilze 

gaan.  

Op dit moment is er een wachtlijst voor vrijwilligers ten behoeve van het COA Eindhoven 

(Orangerie). Op 26 september is er om 14.00 uur een informatie bijeenkomst voor mensen 

die graag iets willen doen. 

Bij Vluchtelingen in de Knel en Vluchtelingenwerk zijn nog steeds vrijwilligers welkom. 
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Voorlichting 

Goede voorlichting is belangrijk om mensen te informeren over de mogelijkheden zich in te 

zetten voor een goede opvang. Tendentieuze berichtgeving doet de meningsvorming niet 

goed, roept angst op en zal gastvrijheid in de weg staan. De overheid vragen wij de 

maatregelen die worden genomen en de consequenties daarvan voor de bevolking duidelijk 

naar voren  te brengen en aandacht te besteden aan mogelijke risico's en de wijze waarop 

men denkt deze het hoofd te bieden. Dat bevordert het draagvlak voor een goede opvang.  

 

Geld en goederen geven 

Verschillende landelijke en plaatselijke organisaties zijn op dit moment bij de opvang van 

vluchtelingenwerk betrokken. Naast de reguliere inzamelingen kunnen er extra collectes 

voor noodhulp en voorzieningen komen. Bv  een noodpotje voor Eindhovense vluchtelingen.  

Indien daaraan behoefte is kan kleding, voedsel en andere goederen in overleg met het Rode 

Kruis worden ingezameld. Op dit moment is daaraan geen behoefte. 

Wat moeten we niet doen 

Als kerken zijn we zeer terughoudend in het opvangen van vluchtelingen in een eigen huis. 

Vluchtelingenopvang is een zaak van de overheid en vraagt professionele begeleiding. Er zijn 

te veel voorbeelden die op een mislukking uitliepen. Een vluchteling heeft van alles 

meegemaakt en kan niet die dankbare vluchteling zijn die vaak wordt verwacht. En verder is 

die opvang moeilijk te begrenzen, want hoe lang duurt die en wat gebeurt er als na enkele 

weken het niet meer gaat? 

 

De volgende organisaties hebben de Verklaring van de kerken ontvangen. 

Pers: Eindhovens Dagblad, Groot Eindhoven, Omroep Brabant, Studio040 

Kerken: iDOE  Interkerkelijk Diaconaal Overleg Eindhoven (en de daarbij aangesloten 

kerken), Raad van Kerken, Roomskatholieke parochies en Protestantse Gemeente 

Eindhoven. 

Organisaties: Vluchtelingen in de Knel, Vluchtelingenwerk, COA, Rode Kruis 

Overheid: COA, B&W, wethouder L. Scholten, gemeenteraad 

Diversen: politieke partijen en fracties, Moskeeën en het Humanistisch Verbond 

 
 
 
Namens de Kerken:  
Rob Kosterman (RK kerken Eindhoven)  
Gerrit-Jan van Kleef (iDoe) 
Leo Steinhauzer, namens de de Prot. Gem. Eindhoven  
coördinator, Hyacinthstraat 16, 5644KC Eindhoven.  tel. 040-2125023. 

 

Eindhoven, 19 september 2015 


