
GRATIS HULPLIJN VOOR MENSEN IN
VREEMDELINGENDETENTIE

JE KUNT ONS BELLEN OVER:

Wij ontvangen ook meldingen over uitzettingen. Ook na uitzetting kan je met ons bellen, mailen of

appen.  Onze mail is info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl en onze Whatsapp is +31613385461.

een melding doen een klacht schrijven praten 
Wij kunnen helpen met het
indienen van een klacht.

Onderwerpen die vaak
langskomen zijn boodschappen,
geboeid vervoer, strafafdeling,
plaatsing in isolatie, weigeren
meerpersoonscel of invoer van
spullen.

Heb je behoefte aan een
praatje of aan bezoek? 

Wij hebben niet een antwoord
op elk probleem. Maar via de
telefoon kun je aan ons je
verhaal kwijt. Wij kunnen ook
kijken of een vrijwilliger van de
bezoekgroep bij jou langs kan
komen. 

Vertel ons wat er gebeurt in
het detentiecentrum. 

Je kunt ons bellen over
bijvoorbeeld het luchten, het
dagprogamma, eten, koken,
transport of met vragen over
de medische zorg. Wij kunnen
je vertellen over je rechten.

Het Meldpunt is onderdeel van Stichting LOS, een onafhankelijke organisatie. 

0800-3388776 



FREE HOTLINE FOR PEOPLE IN IMMIGRATION DETENTION
WE CAN ASSIST YOU WITH:

We also monitor deportations.  So even after deportation you can call, email and text us and tell us what

happened. Our email is info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl and our Whatsapp is +31613385461.

report writing a complaint just to talk
We can assist or represent you
with filing a complaint. 

We often help with complaints
about groceries, the use of
restraints during transportation,
limitations to time in fresh air,
punishments like solitary
confinement or receiving goods.

You just want to talk?
Don' t hesitate to call us.

We don't have an answer for
every problem, but you can
discuss anything you want. We
can also ask the volunteers
from the visitors group if they
can come to visit you.

Tell us about what is going
on in the detention center. 

For example if you want to tell
us about the day programme,
food,  cooking, activities,
medical care, transportation
and more. We can discuss
your rights.

The Immigration Detention Hotline is part of Stichting LOS, an independent organisation.  

0800-3388776


