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Voorzitter - Marie Louise van Schaijk

Het eerste lustrum van Thuis in Oss. Wat een mooie periode 

om op terug te blikken. We zijn een stichting die is ontstaan 

vanuit betrokkenheid, saamhorigheid, medemenselijkheid en 

gezonde nieuwsgierigheid. Met het rotsvaste geloof dat we 

in Oss van betekenis kunnen zijn voor elkaar. En dat nieu-

wkomers en Ossenaren daar tijd en energie in willen steken. 

Elkaars verhalen zijn de moeite waard om te beluisteren. 

Ze geven kleur en verdieping. Gastvrijheid en samen eten 

brengen ons makkelijk bij elkaar. Ontmoeten krijgt een lekkere 

smaak. Sporten en spelende kinderen geven veel plezier. Deze 

levendigheid brengt energie. Een steuntje in de rug helpt bij 

fietsen en de Nederlandse taal. Zo lukt het om te leren. 

We zijn veel mensen dankbaar voor hun inzet en hulp 

hierbij. Als samenwerkingspartner of als vrijwilliger hebben 

zij allerlei activiteiten mogelijk gemaakt en georganiseerd. 

Als deelnemer hebben veel inwoners van Oss tijd voor elkaar 

vrij gemaakt en elkaar ontmoet. In het afgelopen jaar door 

Corona wat meer in digitale vorm of hele kleine groepjes. 

Maar met dezelfde intenties. 

Graag staan we stil bij dit eerste lustrum en vieren we 

wat we hebben opgebouwd. Om daarna weer verder te 

gaan met oude én nieuwe initiatieven; voor oude én nieuwe 

Ossenaren.

Namens het bestuur van Thuis in Oss,

Voorzitter Marie-Louise van Schaijk

Coordinator/Oprichter - Angelo Schuurmans 

Vanaf het prille begin tot op de dag van vandaag is onze 

stichting een initiatief voor- en van iedere Ossenaar. De 

mooiste ideeën kwamen tot bloei, doordat we naar elkaar 

hebben geluisterd en hebben gekeken naar waar de ander 

behoefte aan had. Of je hier nu al lang woont of dat je 

hier net nieuw bent, het is ontzettend  belangrijk om je ver-

bonden en gehoord te voelen.

Een van de mooiste dingen aan  Thuis in Oss is de vast-

beradenheid van onze nieuwkomers om het beste van hun 

nieuwe leven hier te maken. Het inspireert enorm wanneer 

daar gemotiveerde vrijwilligers naast gaan staan en te zien 

wat voor krachtige energie dit oplevert.

Ik ben ontzettend blij met de steun van de Gemeente 

Oss, die ziet hoe waardevol het werk is wat wij doen. Ik dank 

alle vrijwilligers, nieuwkomers en samenwerkingspartners die 

ons op wat voor manier ook in de afgelopen jaren hebben 

gesteund. Wij hebben ontzettend veel zin om samen verder 

te bouwen aan een toekomst in Oss waarbij iedereen zich 

thuis voelt.

Voorwoord



Vijf jaar Thuis in Oss

De oorlog in Syrië veroorzaakte in 2014 een grote 

vluchtelingenstroom en vervolgens een piek in het aantal 

asielzoekers dat naar Nederland kwam. In Oss werden in 

2016 zo’n 300 asielzoekers opgevangen in de noodopvang 

in het voormalige kantoor van de Belastingdienst aan de 

Lievekamplaan. De komst van vluchtelingen naar Oss leidde 

tot maatschappelijke onrust en soms extreme acties. In deze 

turbulente periode is onze stichting ontstaan, een burger-

initiatief dat, toen nog onder de naam Oss Verwelkomt 

Vluchtelingen, een ander geluid wilde laten horen en een 

ander gezicht wilde laten zien. 

Met een snel groeiende groep vrijwilligers en een 

hands-on-benadering zijn we gestart met activiteiten om, 

zoals we dat toen formuleerden, ‘mensen die door oorlog en 

geweld in hun eigen land geen alternatief hebben, te helpen 

bij ons en mét ons aan een nieuw bestaan te bouwen’. Onze 

visie was en is: integratie moet van twee kanten komen en 

kan dus alleen slagen als burgers en nieuwkomers elkaar 

leren kennen, met elkaar omgaan en samen de schouders 

eronder zetten. Onze activiteiten richtten zich, naast het 

lenigen van de eerste noden van de mensen in de noo-

dopvang, op ontmoeting tussen Ossenaren en nieuwkomers. 

We hebben van het begin af aan voor onze activiteiten de 

dialoog en samenwerking gezocht met Osse organisaties, 

ondernemers, overheid en onderwijs. Door onze laagdrem-

peligheid weten mensen ons gemakkelijk te vinden. Zo is de 

komst van nieuwkomers naar Oss een toegankelijk thema 

geworden waar mensen van meet af aan actief aan kunnen 

en willen deelnemen. Dat onze visie en activiteiten in Oss 

breed gedragen werden, werd begin 2017 bevestigd door 

het besluit van de gemeente Oss om onze stichting subsidie 

te verstrekken. Dat gaf ons de mogelijkheid om onze activi-

teiten voort te zetten en verder uit te breiden.  

Na de sluiting van de noodopvang in maart 2017 zijn 

we ons met onze projecten gaan richten op statushoud-

ers; de circa 800 nieuwe Ossenaren. En sinds de nieuwe 

Ossenaren deel uitmaken van onze stad is de kern van onze 

opdracht verschoven: van het faciliteren van ontmoeting 

naar het creëren van verbinding. We willen dat de nieuwe 

Ossenaren zich helemaal thuis gaan voelen in Oss; dat ze 

zich verbonden voelen en weten, volwaardig deel zijn van 

onze samenleving, hun talenten kunnen ontplooien en op 

een duurzame manier aan hun toekomst kunnen werken. 

Met onze projecten en activiteiten hebben we in de 

afgelopen jaren tal van inspirerende ontmoetingen en 

duurzame verbintenissen tot stand gebracht tussen oude en 

nieuwe Ossenaren en met Osse organisaties, ondernemers, 

overheid en onderwijs. Maar dat betekent allerminst dat 

ons werk klaar is. We hebben de ambitie om onze organ-

isatie en ons programma naar een hoger plan te brengen. 

Dit doen we zoveel mogelijk met de inzet van vrijwilligers 

en hergebruik van producten, aangevuld met sponsoring 

en financiële ondersteuning. Zodat we ook in de toekomst 

mensen die geen alternatief hebben, kunnen blijven helpen 

om bij ons en mét ons aan een nieuw bestaan te bouwen.

“Integratie moet van twee kanten 
komen en kan dus alleen slagen als 

burgers en nieuwkomers elkaar leren 
kennen, met elkaar omgaan en samen 

de schouders eronder zetten.”
Angelo Schuurmans, oprichter van Thuis in Oss 



Onze projecten 

Met onze projecten willen we nieuwe Ossenaren onder-

steunen bij het vinden van hun weg in de Nederlandse 

samenleving. We zetten in op drie thema’s: ontmoeting en 

verbinding, maatschappelijke participatie en educatie en 

voorlichting. In de afgelopen jaren hebben we

talloze nieuwkomers ondersteuning geboden bij zaken 

waarvoor je normaliter een beroep zou doen op vrienden 

en familie, zoals vervoer naar het ziekenhuis, schilderen van 

een babykamer, maar ook samen naar de film of een ter-

rasje pakken; 

• •  zes keer een Meat & Eat georganiseerd, met in totaal 

zo’n 900 bezoekers;

• •  vier keer een Iftar (gezamenlijke maaltijd tijdens de 

Ramadan voor Ossenaren en nieuwe Ossenaren, 

Moslims en niet-Moslims georganiseerd, met in totaal 

750 bezoekers;

• •  twee pop-up restaurants gerund, met in totaal maar 

liefst 3.000 bezoekers;

• •  zo’n 6.000 euro sponsering opgehaald door met Team 

Thuis in Oss mee te wandelen met De Nacht van de 

Vluchteling in 2019 en dik 2.000 euro tijdens de virtuele 

2020-editie (#nvdvgoesdigital);

• •     met een kraam met Arabisch eten op het festival Come 

out and Play gestaan om de dialoog met festivalbezo-

ekers aan te gaan;

• •     Online kookworkshops gegeven aan meer dan 80 

ossenaren waarin zij kennismaakte met nieuwkomers 

en gerechten uit hun thuisland. 

•  •  het kookboek Tafels vol Liefde uitgebracht, met een 

bonte verzameling van recepten en persoonlijke verh-

alen van Ossenaren die elders hun roots hebben, en 

waarvan meer dan 1.600 exemplaren zijn verkocht;

•  •  Platform Vrij! (ter ondersteuning van LHBT+-nieuwkomers 

in de regio) mee opgericht;

• •     in drie edities van de cursus Op de fiets! 40 mensen 

leren fietsen;

•  •  Studiemaatjes gelanceerd om nieuwkomers een-op-

een te ondersteunen bij werk voor school; 

• •     met drie lesprogramma’s aan niet minder dan 10.000 

deelnemers voorlichting op scholen gegeven; 

•  •  voorlichtingslessen verzorgd over homoseksualiteit en 

gendergelijkheid voor in totaal 140 ISK-leerlingen;

•  •  500 bezoekers mogen verwelkomen bij de theatervoor-

stelling I AM HERE; 

•  •  door middel van de Facebookpagina www.face-

book.com/thuisinosszoekt spullen ingezameld voor 

nieuwkomers die het goed kunnen gebruiken, zoals 

babyspulletjes, fietsen, meubels en speelgoed;  

•  •  onafgebroken een sterk positief (tegen)geluid laten 

horen met betrekking tot nieuwkomers in de gemeente 

Oss en zijn we uitgegroeid tot hét platform waar oude 

én nieuwe Ossenaren terecht kunnen met vragen, 

samenwerkingen en/of aanbod van ideeën, spullen 

enzovoort.

 Een compleet overzicht van onze projecten en  

activiteiten vind je op www.thuisinoss.com.

“Ik ben nu 4 jaar in Nederland en 
dankzij de projecten van Thuis in Oss 
heb ik mezelf erg kunnen ontwikkelen. 
Zij geven alle aandacht en liefde aan 

nieuwkomers” 
Zakiya, nieuwkomer en vrijwilliger



‘’Dankzij Thuis in Oss heeft mijn zoon een bijbaantje 

gevonden en hebben we hele leuke Ossenaren leren 

kennen waarmee we veel contact hebben. Het is het 

meest belangrijk om contact te maken met de mensen 

om je heen. Bedankt stichting Thuis in Oss’, 

Mohamed, nieuwkomer. 

“Het is me tot op de dag van vandaag een eer om 

als vrijwilliger een bijdrage te mogen leveren aan 

Thuis in Oss. Telkens opnieuw word ik blij van de 

positieve energie en medemenselijkheid van de 

andere vrijwilligers; heel fijn om met deze mensen 

samen te werken! Projecten die er voor mij persoonlijk 

in de afgelopen jaren uit sprongen waren I am here 

–vond ik zeer indrukwekkend- en Huis van Damascus; 

wat een hartverwarmende sfeer en wat een animo, 

fantastisch!”

Caroline, vrijwilliger sinds 2017

‘‘Op een zondag met een warme, heerlijk geurende 

appeltaart naar het opvangcentrum te Oss. Aan 

de voorkant stonden demonstranten, dat vond ik 

angstig. Gelukkig was ik achterom welkom. Eenmaal 

binnen Youssef verrast met een appeltaart voor 

zijn verjaardag, er had nog nooit iemand een taart 

voor hem gemaakt. Aan een klein tafeltje, tussen de 

stapelbedden in heerlijk zitten smullen. Hier voelde ik 

geen angst. Gefeliciteerd Youssef en welkom in Oss!’’ 

Rian, vrijwilliger sinds 2016

‘’Theatervoorstelling I am here. Een week 

lang luisterden we via koptelefoons naar de 

indrukwekkende verhalen van Zakiya en Abol. Naar hun 

vluchtverhalen, nachtmerries en mooie dromen en hun  

perspectief op de wereld. Emotioneel en stil werden we 

ervan. De laatste theaterwandeling was ten einde, tijd 

voor de vrijwilligers en acteurs om zelf de koptelefoon 

op te zetten voor een ander geluid. Voorbij was de 

stilte, de traan werd een lach en dansend gingen we 

van links naar rechts, de Snollebollekes.’’ 

Bas, vrijwilliger sinds 2018 



Blijvers

Aangekomen op het nest

en neergestreken. Een vaste stek,

veiligheid en warmte voor vrouwen

en kinderen, voor nieuw broed.

Eindelijk tijd voor vreugde, voor perspectief,

de eens zo zure appel langzaam kleiner.

Het leed nu alweer vijf jaar oud, maar nooit weg.

In het leven heeft alles nu eenmaal zijn tijd.

Van hieruit kan er weer gegeten,

genoten, gezongen en gedanst

met al die splinternieuwe landgenoten,

wordt een mooie toekomst voorgoed omarmd.

Kitty Schaap 

Hartelijk dank!
Thuis in Oss draait werd mogelijk gemaakt door de inzet 

van meer dan 175 vrijwilligers sinds 2017. Met deze mensen; 

studenten, mensen met een uitkering, gepensioneerden, 

professionals, jong en oud- konden we prachtige projecten 

realiseren en staan we waar we nu staan. Dat was zonder 

hen nooit gelukt. Wij willen hen enorm bedanken voor hun 

energie en inzet!

In de afgelopen jaren hebben we samengewerkt met en 

werden we gesteund -in natura, in de vorm van sponsoring, 

levering van diensten en advies- door onder meer: 412TV, 

Avans Hogeschool, Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie, 

Boekhandel Derijks, BOXSS, Brabant Wonen, Brabant Zorg, 

Buurthuis De Binnenstad, Centrum Management, COC, 

Cultuurpodium Groene Engel, Gemeente Oss, Databoss, 

De Leijgraaf, De Winkel, Diaconaal Beraad, Dichterbij, 

D-tv, Filmliga Oss, GGD Hart voor Brabant, Grote Kerk 

Oss, Helpende Handen, Hema Oss, Het Hooghuis, ‘t Hof in 

de Houtstraat, Hoogstede Ontwerpt, IJssalon Allesandro, 

Interzorg, Jan Cunen Museum, Judi Food, Jumbo van 

Bergen, KHN Oss, Kluytmans Drukwinkel, Kringloop Bedrijf 

Maasland, Ladies Circle Oss, Movisie, OIK, Ons Welzijn, 

Okido Speelparadijs, Ontmoetingscentrum Meteoor, 

OpMaat tekstschrijverij, Perqa Drukkerij, Platform Global 

Goals Oss, Publicity, R44, Rabobank Oss Bernheze, Rotary 

Oss Maasland, Radboud UMC, RuudRocks Fotografie, Sport 

Expertise Centrum, Sprangers Communicatie, Stichting 

Alexander, Stichting Met Elkaar, Stichting Oosterpoort, 

Stichting Oss Cultureel, Stichting Pink Marrakech, Stichting 

RADAR, Stichting Vluchteling, Theater de Lievekamp, 

Theatergroep Hertog Zout, Thomas Segers, TIBO, TOP OSS, 

Vluchtelingenwerk, Wereldvrouwen Oss, Wijkcentrum d’n 

Iemhof, Wijkcentrum de Hille en Wijkcentrum Schadewijk. 

Wij willen hen daarvoor enorm bedanken!




