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detentie-omstandigheden
en dit terug te koppelen
naar de politiek en media.
Daarnaast bieden we hulp
bij de opvolging van
klachten.
Heeft u een klacht? Bel dan
naar 010-7470156. Vanuit
detentie kunt u gratis bellen
naar 0800-3388776.
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Oproep Arabische boeken

Van het personeel van het detentiecentrum en van de gedetineerden zelf heeft
het Meldpunt begrepen dat er weinig Arabische boeken beschikbaar zijn in het
detentiecentrum Rotterdam. Dit is vervelend voor een groot deel van de
ingeslotenen die Arabisch spreken en lezen. Daarom doet het Meldpunt hierbij
een oproep aan de lezers van onze nieuwsbrief voor Arabische boeken. Ook
Engelse boeken zijn welkom. Indien iemand boeken in de Arabische of Engelse
taal over heeft, dan kunnen ze contact opnemen met het Meldpunt en zullen wij
deze doneren aan het detentiecentrum.

Rubriek: Het verhaal van meneer K. (deel 1)
‘Mijn verhaal’ is het eerste verhaal in de rubriek die vanaf heden in onze
nieuwsbrief wordt opgenomen. In deze rubriek worden levensverhalen van
mensen in detentie weergegeven, verhalen die zij zelf hebben geschreven en
bovendien zelf hebben meegemaakt. ‘Mijn verhaal’ zal in twee delen worden
gepubliceerd.

Mijn verhaal - deel 1 De pijn beschreven
Het leven in een dictatuur is een leven in onwetendheid en islamitisch bijgeloof.
Het bestaat enkel uit ademhalen, en niet uit écht leven. Zoals
Fereydoonmoshiri (een Iraanse dichter) zegt: ‘Ik passeer door ondoorzichtige
gangen en van het kijken in de ogen van de blinde voorbijganger – die zoveel
chaos in mijzelf veroorzaken – ben ik sprakeloos.
Op een zonnige dag in juni ben ik geboren. Midden in de geweldige natuur en
het groene Zagar gebergte, in de provincie Koerdistan. Omdat mijn
geboortedag overeen komt met die van één van de kameraden van mijn vader,
ben ik naar hem vernoemd. Dit geeft mij enig bewustzijn over mijn geografische
plek in de wereld.
Het was het begin van de Iran-Irak oorlog. Ik ben tot aan het einde van de
oorlog (in het islamitische jaar 1403) van de ene veilige plek naar de andere
plek verplaatst, maar nog steeds bevond ik mij in een oorlogsgebied. Op een
nacht vielen we in slaap terwijl we militaire wapens op de achtergrond hoorden.
Ik verdronk in een droom van wanhoop. De oorlog is een trieste tragedie voor
de mensen in het Midden-Oosten. Ik heb geen herinnering meer van mijn
kinderjaren, behalve het geluid van de doden en het gekreun van moeders en
hun kinderen. In mijn gedachten ben ik nog steeds bezig met spelletjes die ik

speelde toen ik zes jaar oud was, terwijl ik inmiddels 30 jaar ben. Soms verlang
ik intens terug naar deze tijd. Daarom wil ik als kinderrechtenactivist deze
mensen verdedigen.
Aan het einde van de oorlog was ik in mijn tienerjaren en wendde ik me tot
verschillende ideeën over het Koerdisch nationalisme. Ik ging toen naar school
en kon daar niet mijn moedertaal spreken. Beroofd van het dragen van de
kleding van mijn voorouders, leerden ze me een religie die in mijn ogen oorlog
rechtvaardigt. Deze tegenstrijdigheid tijdens mijn schooltijd roept bij mij
verschillende vragen op over de manier waarop met ons als jongeren om werd
gegaan. Mijn ouders werden elke dag naar school geroepen. Hen werd verteld
dat ik gekke ideeën had en ze werden hierom bedreigd. De waarheid is echter
anders. Een Koerd zijn, een Iraniër zijn, een burger en een inwoner van mijn
dorp zijn, dat zijn mijn basisrechten. Dit is een groot deel van mijn identiteit. Ik
merkte dat er een groot verschil zat tussen mijn identiteit en de Arabische
identiteit die mij werd opgelegd tijdens mijn schooltijd.
De eerste keer dat ik van school werd gestuurd, was het gevolg van een
protest van mij omdat een joodse leerling – een goede vriend van mij – niet
meer op school werd toegelaten. Kort nadat mijn joodse vriend van school werd
gestuurd, zijn ze met het hele gezin via een omweg naar Israël gevlucht.
Daarna ben ik moeilijk gedrag gaan vertonen tijdens de islamitische
godsdienstles, waardoor twee goede vrienden – ook familie van mij – en ik van
school zijn gestuurd. Deze twee vrienden zijn later door het regime in Iran
vermoord. Na een hoop bureaucratisch gedoe en het ondertekenen van
meerdere brieven, ben ik naar een andere school gestuurd. Sindsdien ben ik
wel naar Arabische les gegaan, maar alleen voor mijn ouders. Ik heb me nooit
betrokken gevoeld bij dit vak.
Op mijn vijftiende kreeg ik toegang tot de middelbare school. In deze tijd werd
mijn kennis verrijkt doordat ik ging lezen over gebeurtenissen in de rest van de
wereld. Ik leerde onder andere veel over Latijns Amerika en India en de val van
de Berlijnse muur. Ook leerde ik verhalen over figuren uit de Iraanse literatuur:
de boeren van mijn land Lila, Shirin en Farhad.
Met deze gedachte ben ik begonnen met de oprichting van een eenheid: de
Freedom Guard. Ons doel is de gevreesde Islamitische Republiek omver te
werpen. Ik ben in het geheim verboden boeken gaan bewaren, om zo de
geschiedenis in leven te houden. Dit zijn onder andere boeken van Golesorkh,
Kasraii en Behrangi en talloze andere schrijvers waarvan niemand mocht
horen. In kleine groepen hebben we deze boeken verplaatst om een nieuw
socialisme te creëren: het uiteindelijke doel van onze groepering.

Nederland strengste asielbeleid
Uit onderzoek van het onderzoeksplatform Investico en dagblad Trouw blijkt dat
Nederland binnen Europa een van de strengste landen is wat betreft het
toelaten van asielzoekers[1]. Een instrument dat hierbij gehanteerd wordt is de
lijst met ‘veilige landen’. Als een asielzoeker uit een van deze landen komt is er
weinig kans op een geslaagde asielaanvraag. Het idee hierachter is dat er in
die landen geen systematische foltering, vervolging of schending van
mensenrechten plaatsvindt. Maar deze lijst is redelijk willekeurig en staat er in
het oordeel alleen dat een land ‘veilig’ is.
Nederland heeft de langste ‘veilige landen’ lijst. Aanvragers uit deze landen
krijgen een snellere behandeling en minder rechten. Zo moeten zij meer
bewijzen aandragen over de reden van het vluchten, krijgen zij maar één
gehoor in plaats van de gebruikelijke twee. Om deze redenen hebben
vluchtelingenorganisaties veel kritiek op het gebruik van een ‘veilige landen
lijst’, omdat het afbreuk doet aan de bescherming van minderheden en
ongelijkheid creëert[2].

[1] Boersema, W., & Huisman, E. (2019). Nederland heeft een van de strengste
asielprocedures van Europa. Trouw. Geraadpleegd van
https://www.trouw.nl/binnenland/nederland-heeft-een-van-de-strengsteasielprocedures-van-europa~bf3b10d3f/
[2] https://www.trouw.nl/binnenland/nederland-heeft-een-van-de-strengsteasielprocedures-van-europa~bf3b10d3f/

Artikel Stichting LOS in de Trouw over
gedwongen terugkeer
In december 2019 heeft Rian Ederveen, coördinator van stichting LOS, een
artikel geschreven in Trouw over toezicht op detentie van vreemdelingen en
gedwongen terugkeer.[1] In het artikel worden verschillende zorgen geuit. Er is
sprake van een toename van de instroom in vreemdelingendetentie van 2180
mensen in 2015 naar 3510 in 2018. Dit is zorgelijk omdat
vreemdelingendetentie alleen als uiterst middel zou moeten worden toegepast.
Veel vreemdelingen zitten langer dan zes maanden vast, omdat er geen
reisdocumenten vanuit hun ambassades worden afgegeven. Hierbij heerst er

veel onzekerheid omdat het onduidelijk is hoelang de detentie duurt, of ze
worden uitgezet of vrijgelaten. Dit is zorgelijk omdat dit voor extra spanningen
zorgt bovenop de spanning die al bij een eventuele uitzetting komt kijken.
Hiernaast blijven de klachten over de gebrekkige toegang tot medische zorg,
onnodig gebruik van handboeien en isolatie aanhouden. Rian Ederveen haar
stelling, dat ‘’strengere maatregelen niet leiden tot méér uitzettingen, maar wel
tot meer gebroken levens’’ is er een die tot nadenken aazet.
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft geprobeerd meer inzicht te krijgen
in de omstandigheden tijdens gedwongen uitzetting.[2] Er is informatie
verzameld over vijftien gevallen van (poging tot) uitzetting. Hiervan zijn er acht
voltooid en zeven afgebroken. De vreemdelingen uit deze vijftien gevallen
klaagden over ontbrekende medicatie, isolatie, onvolledige bagage, het
weigeren van toegang tot een telefoon en onnodig gebruik van handboeien.
Één van deze personen kreeg alleen zijn paspoort terug toen hij geld betaalde
aan de autoriteiten.
De conclusie van de Inspectie Justitie en Veiligheid luidt dat er geen behoefte is
om verder te monitoren omdat de uitzettingen over het algemeen goed
verlopen, in onderstaand bericht leest u daar mee over. Stichting LOS en het
Meldpunt vinden dat zorgelijk omdat vreemdelingendetentie en gedwongen
uitzetting diep ingrijpen in de leven van de betrokkenen. Om deze reden is het
van belang dat het zo humaan mogelijk, en niet zo streng mogelijk verloopt en
dat onafhankelijke toezicht hierbij van belang is.

1https://www.trouw.nl/opinie/hou-scherp-toezicht-op-detentie-vanvreemdelingen-en-gedwongen-terugkeer~b854054f/?
utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
[2] Het rapport is hier gepubliceerd op onze website.

Vergadering Inspectie Justitie en Veiligheid
In augustus 2019 heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid het rapport ‘Periodiek
beeld Terugkeer 2018’ gepubliceerd. Dit rapport bevat een overzicht van
bevindingen over uitzettingen van vreemdelingen in Nederland naar hun land
van herkomst. De algemene conclusie van dit rapport is dat het uitzetproces
doorgaans goed verloopt. De inspectie doet wel de aanbeveling dat de
informatie-uitwisseling tussen de verschillende instanties, zoals de DT&V en
IND, die betrokken zijn bij uitzettingen verbeterd kan worden.

Het Meldpunt verbaasde zich over deze positieve conclusie. Wij hebben zelf
namelijk ook onderzoek gedaan naar uitzettingen in 2018 waarin de volgende
thema’s worden besproken; isolatie, bagage, medicatie, communicatie en
dwangmiddelen.[1] Onze conclusie stuitte op meer kritiek, met name ten
aanzien van de toepassing van dwangmiddelen en het verstrekken van (tijdige)
informatie aan vreemdelingen voorafgaand aan de uitzetting.
In januari 2019 is de Inspectie Justitie en Veiligheid langs geweest bij het
Meldpunt. We hebben samen met Stichting LOS gesproken over de
problematiek rondom de uitzettingen. De inspectie was geïnteresseerd in onze
informatie en wil graag dat wij hen op de hoogte houden van misstanden. In het
volgende rapport van de inspectie kan deze informatie dan worden
meegenomen. Ook hebben we de inspectie aanbevolen om te kijken naar de
klachtenprocedure. Onze ervaring leert dat deze procedure niet toereikend is
omdat het na uitzetting moeilijk is om een klacht in te dienen, ook wijzen de
verschillende instanties vaak met de vinger naar elkaar of worden er om
gegevens gevraagd die de uitgezette persoon niet heeft zoals een
boekingscode van de vlucht.
Het Meldpunt hoopt dat in het volgende rapport van de inspectie een breder
scala aan thema’s wordt besproken waar met een kritische blik naar gekeken
zal worden.

[1] zie hier

Op bezoek in detentiecentrum Rotterdam
In januari 2020 hebben veel bezoeken vanuit het Meldpunt plaatsgevonden in
het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam. Tijdens deze bezoeken staat
het bieden van een luisterend oor aan de ingeslotenen centraal. Vaak willen zij
aan ons hun verhaal kwijt of vragen ze hulp bij het indienen van een klacht. De
bezoeken vinden plaats in een spreekkamer in het detentiecentrum.
Zo vond een bijzonder bezoek plaats met meneer K. Hij vertelde dat hij komt uit
een land waar hij wordt vervolgd omdat hij zich tegen het regime heeft gekeerd.
Hij heeft hiervoor 35 jaar cel gekregen en is twee keer ter dood veroordeeld
door middel van ophanging. Meneer K. is gepassioneerd over zijn idealen en
wil deze graag naar buiten brengen. Hij vindt het belangrijk dat iedereen
gelijkwaardig wordt behandeld. Hij leest veel en schrijft ook zelf pagina’s vol
met zijn levensverhaal. Zijn droom is om een boek uit te brengen over zijn
leven. U vindt een eerste indruk van zijn levensgeschiedenis in het artikel 'Mijn

Verhaal' hierboven.
Een andere ingeslotene die bezoek vanuit het Meldpunt kreeg, deelde ons mee
dat het een chaos is op zijn afdeling. Hij zegt dat veel personeel is opgestapt
nadat het regime in het detentiecentrum strenger is geworden. Daarnaast zijn
producten vaak op, zoals suiker, waardoor mensen soms dagen moeten
wachten totdat er weer suiker is voor in hun koffie. Ook is het eten dat ze
krijgen niet van goede kwaliteit en soms zelfs beschimmeld. Hij zegt dat veel
mensen hier ziek van worden. Zelf koken is echter duur; een zak aardappelen
kost €3,80 in de winkel van het detentiecentrum. Daarnaast is er weinig fruit
beschikbaar: vaak enkel afgekeurde appeltjes. Er zijn bovendien veel mensen
met kiespijn. Ook meneer zelf was een vulling verloren en er werd hem door de
tandarts verteld dat zijn tand getrokken moest worden. Kiezen trekken wordt
meestal als eerste en enige oplossing voor kies- of tandpijn aangeboden,
vertelt meneer ons.
Een jongeman zit al sinds september vast in het detentiecentrum in Rotterdam.
Bij zijn aankomst in Nederland werd hij direct opgepakt door de politie en
vrijwel meteen daarna in vreemdelingendetentie geplaatst. Hij had geen
papieren bij zich waardoor zijn geboortedatum onbekend was. De politie heeft
hem daarom een geboortedatum toegekend, eentje waaruit blijkt dat hij
meerderjarig is. De jongen vertelt ons echter dat hij nog minderjarig is. Hij
heeft niet de kans gekregen om documenten te laten zien op zijn
telefoon waarop zijn daadwerkelijke leeftijd van 16 jaar staat.
Toen meneer F. eerder in vreemdelingendetentie zat, heeft hij de diagnose
PTSS (posttraumatische stressstoornis) gekregen na het meemaken van
ernstige traumatische gebeurtenissen. Na zijn vrijlating is hij onder behandeling
geweest van een therapeut waar hij traumatherapie onderging. Nu hij weer in
het detentiecentrum zit, is het niet mogelijk deze therapie te blijven volgen. Het
detentiecentrum beschikt niet over de middelen om toereikende therapie aan te
bieden maar verschaft wel medicatie, zegt meneer F.
Bezoek meneer L.
Het Meldpunt heeft sinds oktober 2019 contact met meneer L. Meneer L. heeft
ons gedurende verschillende telefoongesprekken verteld hoe het met hem gaat
en wat hij allemaal mee heeft gemaakt in zijn leven en in het detentiecentrum in
Rotterdam. Hij zit nu op afdeling B, de Extra Zorg Afdeling, waar hij alleen
in een cel zit. Voordat hij in vreemdelingendetentie zat, werkte hij als vrijwilliger
bij het Leger des Heils en zijn medevrijwilligers bezoeken hem twee keer per
week, een uurtje doordeweeks en een uurtje in het weekend. Ook wij zijn op
bezoek geweest. Tijdens dit bezoek vertelde hij zijn verhaal.
Meneer L. ging op zijn 18e werken bij de politie in Algerije. Toen begon de

burgeroorlog waarbij verschillende gewapende groeperingen zich verzetten
tegen de regering en iedereen die de overheid steunde. De situatie begon te
escaleren toen deze islamitische fundamentalisten zich gingen verzetten tegen
het leger en de politie. Er werden aanslagen gepleegd tegen de politie. Bijna
iedere dag ging meneer L. naar het lijkenhuis om afscheid te nemen van een
vriend of collega die vermoord was. Sommigen waren doorzeefd met kogels en
overal op hun lichaam zaten gaatjes. Sommigen waren aan stukjes gescheurd
door een bom. Het ergste was toen hij de hersenen van twee goede vrienden in
een plastic zak zag. Meneer L is zelf ook slachtoffer geweest van een aanslag,
waarbij hij werd geraakt door een kogel in zijn arm. Hij kon het niet meer aan
en vluchtte in november 1994 met lichamelijke en mentale schade het land uit
naar Spanje met een visum. Op 31 december 1994 stak hij de grens over naar
Frankrijk, waarbij hij zijn paspoort is verloren. In Parijs vroeg hij asiel aan. Daar
sliep hij in een kraakpand, want in Frankrijk geeft de autoriteit geen onderdak
aan vluchtelingen. Toen hij in 1995 in Frankrijk was, werd er een aanslag
gepleegd door de GIA (Gewapende Islamitische Groep) in Parijs. Uit angst voor
de reactie van de regering en het volk is hij direct naar een treinstation gegaan
en kocht daar een kaartje naar Duitsland. Al zijn documenten liet hij achter in
het kraakpand in Parijs. In Duitsland vroeg hij asiel aan met zijn enige en echte
naam. De aanvraag werd geweigerd. Radeloos vertrok hij naar Nederland,
omdat hij had gehoord dat Nederland de grootste haven van Europa had. In
Nederland kwam meneer L. terecht bij de Pauluskerk te Rotterdam. Het was
november 1995 en hij werd geacht binnen 48 uur asiel aan te vragen. Dit deed
hij in Rijsbergen. Hij gaf zijn naam op en toen ontstonden er problemen. Zijn
naam werd kennelijk gebruikt door andere personen die onder zijn naam
criminaliteit pleegden in Frankrijk. Hij smeekte de IND om de foto’s van deze
personen op te vragen, zodat ze konden zien dat hij dit niet was. Echter werd
deze aanvraag afgewezen, omdat meneer L. geen paspoort had. Hij kwam
terecht in vreemdelingendetentie, waar hij samen met gedetineerde
vreemdelingen met een strafblad werd gezet. Toen hij met hen sprak, merkte hij
dat deze personen geen angst hadden om Nederland te verlaten. Zij hadden
genoeg geld vanwege hun criminele daden. Dit voelde erg onrechtmatig voor
meneer L. keer op keer werd hij opgepakt en als crimineel behandeld, omdat hij
geen verblijfspapieren had.
Meneer L. was een beetje sceptisch over het Meldpunt. Niet iedereen durft
klachten in te dienen en hij betwijfelt of het zin heeft. De procedures duren lang
en mensen komen en gaan. Soms zijn ze al weg voordat hun klacht behandeld
zou worden. Toch vindt hij het fijn dat hij zijn verhaal kwijt kan aan het
Meldpunt. Samen kwamen we tot de conclusie dat het belangrijk is dat zijn
verhaal en die van anderen verteld worden. In overleg met meneer L. is zijn
verhaal dan ook in de nieuwsbrief gepubliceerd.
Bezoek meneer A.

Meneer A. zit sinds drie maanden in het Detentiecentrum in Rotterdam. Hij
schreef een stukje over zijn ervaring.
“Het is bijna 21.45 uur en de deur van de cel is net op slot gegaan zoals elke
avond. Er is niks speciaals, want het dagprogramma is beperkt. Alleen wachten
en het aantal dagen en weken aftellen, want voor iedereen die hier vastzit geldt
dat hoe meer dagen voorbij gaan achter de tralies, hoe groter de hoop voor
vrijlating. De volgende dag gaat de deur open rond 7.00 uur en ik ben (zoals
elke dag) rond 8 uur wakker om koffie met melk te drinken. Daarna neem ik
een douche om de stress te verminderen, want door de klap van het ongeluk
slaap ik weinig. Soms 3 of 4 uurtjes door de pijn in mijn nek, hoofd en
schouder. Ik hoop op een behandeling in het ziekenhuis later, na mijn vrijlating.
Misschien komt de DT&V morgen op bezoek in het Detentiecentrum
Rotterdam. En nee, het gaat niet over een Digitale TV maar de Dienst
Terugkeer en Vertrek van de IND. Ze gaan kijken of ze meer informatie kunnen
vinden over mij die hen kan helpen met een plan voor mijn uitzetting. Eén keer
per maand komt er iemand van de DT&V langs. De laatste keer toen zij hier
waren, hoorde ik dat ik hier zes maanden zal zitten en dat dit ook langer kan
zijn, omdat ik volgens hen niet meewerk aan mijn uitzetting. Vandaag had ik
geen zin om te sporten, want de fitnesszaal bestaat uit twee kleine zalen waar
in totaal 24 personen kunnen sporten. Iedereen komt op hetzelfde moment, 80
mensen willen dan sporten. Soms moet je een uur wachten tot er een plek vrij
is om te kunnen sporten. Ook bij andere activiteiten (playstation, pooltafel) is dit
het geval.”
“Het leven is hier veel te somber. Het eten is meestal uit de diepvries, er zijn
minder groenten en slechts weinig fruit: een klein appeltje of sinaasappeltje per
dag, geen verse melk en de koffie is de goedkoopste oplos koffie ter wereld.
Om in de winterdagen te kunnen douchen, moet je voor 9.30 uur of na 22.00
uur douchen om warm water te hebben, anders komt er lauw of koud water uit
de kraan van de douche.”
“Voor mij voelt mijn tijd in vreemdelingendetentie als een marteling. Hier in
2020 in Europa maar ook in Nederland speelt zich hetzelfde scenario af.
Mensen in vreemdelingendetentie hebben veel stress en leiden aan depressies
door het regime. Mensen kunnen hier vastzitten tot achttien maanden en alleen
omdat zij geen verblijfsvergunning hebben.”

Onderzoek: soepeler regime in detentie

Uit recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat agressie door
gedetineerden sterk afneemt als het regime binnen de gevangenismuren wordt
versoepeld. De gedetineerden in het onderzoek mochten zelf boodschappen
bestellen en eten maken. Zij kregen een telefoon op de cel en een eigen sleutel
om overdag hun cel mee in en uit te gaan. De bezoekersruimten werden
gezelliger ingericht, door zitjes te maken waar direct contact met het bezoek
mogelijk werd. Het geven van deze extra vrijheden en verantwoordelijkheid
zorgde voor 60 procent minder agressief gedrag.[1]
Wanneer gedetineerden minder vrijheden en verantwoordelijkheden krijgen,
lijkt de kans op agressief gedrag juist groter te worden. Verkennend
neuropsychologisch onderzoek laat zien dat een saaie omgeving zoals een cel,
kan zorgen voor een toename van impulsiviteit en slaapproblematiek, en een
afname van zelfcontrole. Alle drie zijn risicofactoren voor agressief gedrag.[2]
Hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder stelt dat saaiheid zeer
schadelijk is voor het brein. Uit onderzoek met dieren blijkt dat als je een rat
alleen in een kooi zet, het brein duidelijk achteruit holt. Indien je de rat in een
kooi zet met anderen en speelgoed, gaat het brein juist vooruit.[3]
Gedetineerden kunnen dus beter niet in een kale cel verblijven met weinig
vrijheden en verantwoordelijkheden, want dat maakt ze minder geschikt om na
detentie in de maatschappij terug te keren.[4] Verontrustend is dat
vreemdelingenbewaring in een aantal opzichten zelfs soberder is dan het
regime voor strafrechtelijk gedetineerden. Zo moeten vreemdelingen standaard
in tweepersoonscellen verblijven, mogen zij geen arbeid verrichten en geen
onderwijs volgen. Voor de vreemdelingen gelden wel dezelfde
veiligheidsmaatregelen (zoals visitatie) en straffen (zoals afzondering in een
isoleercel).[5]
En dat terwijl vreemdelingen niet in detentie zitten omdat zij iets strafbaars
hebben gedaan. Zij zijn in detentie geplaatst omdat zij onrechtmatig in
Nederland verblijven. De overheid plaatst deze vreemdelingen in detentie,
zodat zij beschikbaar blijven voor uitzetting. Een deel hen zal via deze weg
worden uitgezet naar een ander land, maar een groot deel zal na een aantal
maanden weer op straat worden gezet in Nederland. Indien er geen zicht is op
uitzetting, zullen zij namelijk weer vrij worden gelaten.[6]
In het licht van deze nieuwe bevindingen wordt met de nieuwe wet Terugkeer
en Vreemdelingenbewaring het verkeerde pad gevolgd. De nieuwe wet was
beloofd om minder streng en meer menselijk te worden. Helaas vermindert de
nieuwe wet alleen het aantal uren opsluiting (vreemdelingen moeten dan 12 uur
per etmaal op cel, in plaats van de 16 uur die nu gebruikelijk is).[7] Dat is een
goede ontwikkeling, maar vervolgens worden maar weinig activiteiten
aangeboden. Het is druk in het detentiecentrum Rotterdam: de fitnesszalen zijn

vol en er is weinig plek in de keuken om te kunnen koken. Ingeslotenen hangen
een beetje rond op de afdeling. Daarnaast houdt de nieuwe wet dezelfde
maatregelen (zoals visitatie en geboeid vervoer) en straffen (zoals opsluiting in
een isoleercel) in stand. Vreemdelingen krijgen ook nog steeds geen recht op
arbeid of onderwijs. Tenslotte focust de nieuwe wet ook niet genoeg op
alternatieven voor vreemdelingendetentie.[8] Nu het wetsvoorstel weer terug
moet naar de Tweede Kamer om aangepast te worden, vrezen wij voor een
nieuwe wet die de situatie voor vreemdelingen niet werkelijk zal verbeteren. Dat
is teleurstellend, nu een soepel regime zowel beter is voor de vreemdeling als
voor de maatschappij.

[1] Postmus, S. (8 januari 2020). Minder agressie in gevangenis door soepeler
regime. Nos Nieuws. Verkregen via https://nos.nl/artikel/2317729-minderagressie-in-gevangenis-door-soepelerregime.html?
fbclid=IwAR3dBB4lvzEFhV75gAKI_iqMJghUDqTpBsdX4N9XRKLryHCW1HbN
6lklO4k ; Tilburg University (2020). Meer autonomie en contact met de
buitenwereld maakt gedetineerden minder agressief. Verkregen via
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/meer-autonomie-encontact-met-de-buitenwereld-maakt-gedetineerden-minder-agressief
[2] Meijers, J. (2018). Do not restrain the prisoner's brain: Executive functions,
self-regulation and the impoverished prison environment, verkregen via
https://research.vu.nl/en/publications/do-not-restrain-the-prisoners-brainexecutive-functions-self-regu ; Waterval, D. (28 april 2018) Mag het iets minder
saai in de cel? Dat is beter voor iedereen. Trouw, verkregen via
https://www.trouw.nl/nieuws/mag-het-iets-minder-saai-in-de-cel-dat-is-betervoor-iedereen~b39579c9/
[3] Veldhuizen, T. (23 maart 2019). Hersenprofessor Erik Scherder: ‘het brein
verarmt in de gevangenis’. Nporadio 1. Verkregen via
https://www.nporadio1.nl/achtergrond/15463-hersenprofessor-erik-scherderhet-brein-verarmt-in-de-gevangenis
[4] Waterval, D. (28 april 2018) Mag het iets minder saai in de cel? Dat is beter
voor iedereen. Trouw, verkregen via https://www.trouw.nl/nieuws/mag-het-ietsminder-saai-in-de-cel-dat-is-beter-voor-iedereen~b39579c9/
[5] Ombudsman, N. (2012). Vreemdelingenbewaring. Strafregime of maatregel
om uit te zetten. Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring,
rapportagenummer, 105(7). Verkregen via
https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/2012-105__vreemdelingenbewaring.pdf
[6] De Volkskrant (2 juli 2008). Helft illegalen blijft na vrijlating uit detentie.
Verkregen via https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/helft-illegalen-blijftna-vrijlating-uit-detentie~b3a2cdd3/
[7] Amnesty International (11 juni 2018). Nieuwe Wet Terugkeer en
Vreemdelingenbewaring dreigt gemiste kans te worden. Verkregen via

https://www.amnesty.nl/actueel/nieuwe-wet-terugkeer-envreemdelingenbewaring-dreigt-gemiste-kans-te-worden
[8] Idem.

Isolatie en observatie
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie dient regelmatig klachten in tegen de
plaatsing van vreemdelingen in isoleercellen met cameratoezicht. Verblijf in
een isolatiecel is namelijk niet bevorderlijk voor de geestelijke gesteldheid van
de geïsoleerde en de aanwezigheid van een camera maakt inbreuk op zijn
privacy. Wanneer iemand in isolatie wordt geplaatst, houdt dat in dat hij 23 uur
per dag op zijn cel zit en slechts één uur eruit mag om te luchten.
De klachtenprocedures omtrent de toepassing van cameratoezicht zijn lastig.
Immers kan een gedetineerde die opgesloten is in zo’n cameracel niet zien of
de camera aan staat. Daarnaast wordt niet in het systeem geregistreerd
indien de camera niet aan staat, enkel vice versa. Dit maakt het bijzonder
moeilijk voor klagers om te bewijzen of de camera wel of niet aan heeft gestaan
op het moment van hun isolatie.
Eind januari 2020 mocht het Meldpunt Vreemdelingendetentie tijdens een
rondleiding in het detentiecentrum Rotterdam de isolatiecellen bekijken. We
konden zien dat deze afdeling zestien isoleercellen had waarvan elke is
uitgerust met een camera. Er zijn twee verschillende soorten isoleercellen, een
volledig gestripte cel zonder douche en een gestripte cel met een stoel van
foam en een activiteitenscherm, ook zonder douche. Op het scherm kan geen
tv worden gekeken, maar er zit wel een klok op en een radio in, daarnaast
kunnen er spelletjes op worden gespeeld. Jammer genoeg is er slechts één cel
die dit activiteitenscherm heeft.
Er zijn twee luchtkooien op deze afdeling. Deze zijn ommuurd en voor de helft
overdekt. Recent heeft het detentiecentrum besloten om een stoel in de
luchtkooi te plaatsen, zodat de gedetineerde niet gedurende een uur hoeft te
blijven staan. Ook is er één luchtkooi uitgerust met een staande bokszak. Als je
de bokszak wilt gebruiken, krijg je van bewakers bokshandschoenen.
In 2019 klaagden wij 34 keer voor vreemdelingen die in een observatiecel
geplaatst werden en nog veel vaker voor vreemdelingen die in isolatie werden
geplaatst (dit betreft opsluiting in eigen cel in plaats van een gestripte
isolatiecel). Steevast is het verweer van het detentiecentrum dat de camera’s in
de observatiecel op dat moment niet aan stonden. Dat neemt niet weg dat de

gedetineerde zich bekeken en vernederd voelt als er continu een camera op je
gericht staat wanneer je in bed ligt of op de wc zit. Het is tevens nooit te
bewijzen of de camera’s niet aan stonden. We zouden graag zien dat de
camera zichtbaar beelden maakt, bijvoorbeeld doordat er een lampje gaat
branden, zodat de gedetineerde iets meer het gevoel heeft om over zichzelf te
kunnen beschikken. Het zou tot slot volgens ons beter zijn wanneer het
detentiecentrum ook registreert wanneer er géén opnames gemaakt worden,
omdat de cellen standaard uitgevoerd worden met camera’s en een
gedetineerde er dus van uit gaat dat er beelden van hem worden gemaakt.

Meldpunt op het NOS journaal
Het Meldpunt is benaderd door de NOS naar aanleiding van het contact tussen
de staatssecretaris en de Marokkaanse ambassadeur betreffende het afgeven
van laissez passers om de terugkeer van mensen met een Marokkaanse
afkomst naar Marokko mogelijk te maken. Het Meldpunt is in december 2019
op het NOS journaal geweest om te vertellen over deze procedure. De ervaring
van het Meldpunt is dat gedetineerde vreemdelingen met een Marokkaanse
afkomst over het algemeen lang in vreemdelingendetentie zitten en weinig
zekerheid krijgen.
Het Meldpunt heeft ook aan Ibrahim gevraagd of hij geïnterviewd wilde worden.
Ibrahim is geboren in Marokko maar woont al sinds hij negen jaar oud is in
Nederland. Hij is ook naar school gegaan in Nederland. Ibrahim is echter
ongedocumenteerd en loopt continue het risico om uitgezet te worden. Daarbij
bestaat dus ook het risico dat Ibrahim vast komt te zitten in
vreemdelingendetentie. Het Meldpunt is trots op Ibrahim. Hij heeft zijn verhaal
op een rustige en duidelijke manier verteld op het journaal. We hopen dat er
vanuit de samenleving meer begrip komt voor de situatie van Ibrahim en nog
van zoveel andere mensen in Nederland.

Koude douches in detentiecentrum Rotterdam
In januari kreeg het Meldpunt meerdere telefoontjes van vreemdelingen in DCR
die vertelden dat er koud water uit de douches komt. Meneer D. vertelde ons
tijdens een bezoek dat zijn afdeling slechts vier uur open was. Hierdoor ging
iedereen tegelijk douchen en was het water heel koud. Meneer H., die op een
andere afdeling zit, belde ons ook vanwege dit probleem. Van hem hoorde we
dat mensen water warm maken in de keuken en het vervolgens meenemen
naar de douche.

Pilot griffierechten
De minister van rechtsbescherming, Sander Dekker, doet een aanbeveling aan
de voorzitter van de tweede kamer, over onder andere, het opstarten van een
pilot voor het heffen van griffierechten en het instellen van een interne,
informele klachtprocedure om de instroom van ‘irrelevante’ zaken in het
dichtgeslibde stelsel van beklag en beroep te doen verminderen.[1]
Volgens de staatssecretaris is er sprake van een groei van het aantal beklagen beroepszaken onder gedetineerden. Deze groei zorgt voor een verhoging
van de werklast bij de commissies van toezicht en de beroepscommissies
(RSJ). Door de verhoging van de werkdruk komen de termijnen van afdoening
in het gedrang. Dit wordt volgens de RSJ mede geweten aan een ‘klagen-om-te
klagen-cultuur’. Er wordt hierdoor een grote hoeveelheid aan ‘irrelevante’
klachten ingediend, waardoor er tegelijkertijd minder tijd besteed kan worden
aan gedetineerden met legitieme klachten.[2]
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie erkent dat het behandelen van
‘irrelevante’ klachten niet de rechtsgang moet belemmeren, maar wij vragen
ons af of bovengenoemde aanbevelingen de goede manier zijn om dit op te
lossen. Immers dient juist de klachtenprocedure om te bepalen of een klacht
wel of niet gegrond is. Door het instellen van een interne, informele
klachtprocedure wordt dit vooraf al gedaan; dit doet geen recht aan de functie
van de klachtenprocedure. Het gevaar hierbij is namelijk dat bepaalde klachten
meteen als irrelevant kunnen worden afgedaan terwijl deze in feite wel van
belang zijn. Daarnaast vindt het Meldpunt het onrechtmatig om middels
griffierechten kosten te verbinden aan het indienen van klachten. Mensen
zouden geen geld hoeven betalen om voor hun eigen rechten op te komen.
Al met al is het Meldpunt van mening dat de klachtenprocedure een groter
belang dient. Enerzijds geeft het aan de ingeslotenen een stem; anderzijds
wordt het personeel van het Detentiecentrum Rotterdam scherp gehouden.

Indien zij nalatig zijn in hun werk kunnen zij daar namelijk op aangesproken
worden middels een klacht. Desalniettemin hoopt het Meldpunt dat er een
oplossing komt voor de lange klachtenprocedures, echter mag deze niet ten
koste gaan van het klachtrecht van de ingeslotenen.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/17/tkbeleidsreactie-rapport-spanning-in-detentie
[2]https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/17/tkbeleidsreactie-rapport-spanning-in-detentie

Rapport vreemdelingendetentie Nationale Ombudsman
De Nationale ombudsman beschrijft in zijn nieuwe rapport over het
detentiecentrum Rotterdam een aantal urgente zorgpunten die dringend
opgelost moeten worden.[1]
Uit het onderzoek van de Ombudsman kwamen onderstaande zorgpunten naar
voren:
Het ontbreken van een zinvolle dagbesteding
Het gebrek aan privacy
Het veelvuldig en langdurig plaatsen in afzondering als straf
Veranderingen op bovenstaande punten zijn dringend nodig om de veiligheid
van de vreemdelingen en het personeel te vergroten en de
verblijfsomstandigheden te verbeteren. Hiernaast draagt een verbetering van
bovenstaande punten bij aan het bestuursrechtelijke karakter dat
vreemdelingendetentie moet hebben. Omdat vreemdelingendetentie geen straf,
maar een bestuursrechtelijke maatregel is waarbij het enige doel is dat
vreemdelingen beschikbaar zijn voor uitzetting.
Er is sprake van een groep vreemdelingen die overlast veroorzaakt in
vreemdelingendetentie. Deze groep belemmert de invoering van een zo vrij
mogelijk regime zonder strafelementen. De Ombudsman wil graag in gesprek
gaan met alle betrokken partijen in vreemdelingendetentie over de vraag of
repressieve maatregelen het antwoord zijn om deze overlastgevende groep
aan te pakken, of dat het tijd is voor een hele andere aanpak.
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is blij met de uitspraken van de Nationale
ombudsman. Deze bevindingen sluiten aan bij de eigen bevindingen van het
Meldpunt. In februari 2020 is het Meldpunt aanwezig geweest bij een
vergadering met de directie van DCR, Amnesty International en Dokters van de

Wereld. We hebben het rapport van de Ombudsman besproken en het gehad
over isolatie en zinvolle activiteiten. Ondanks dat het moeilijk was om tot een
overeenstemming te komen omtrent deze problematiek, zijn we positief over de
vergadering en tevreden dat het voor alle partijen mogelijk was om zo open te
discussiëren. We hopen dat er zo snel mogelijk verbetering komt voor de
gedetineerde vreemdelingen.

[1] https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2020/nationale-ombudsmanlos-urgente-zorgpunten-vreemdelingenbewaring-rotterdam-op

Uitspraken lock down juli 2019
Tijdens de hittegolf op 23 juli 2019 vond er in Detentiecentrum Rotterdam een
lockdown plaats. Nadat zo’n 60 vreemdelingen op de luchtplaats een
geweldloos protest hielden, werden bijna alle 400 gedetineerden drie dagen in
hun cel opgesloten. Dit was voor veel mensen een traumatische ervaring. Zo
traumatisch zelfs, dat het mensen terug deed denken aan de brand op Schiphol
in 2005, waarbij één gedetineerde zijn neef verloor.
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is voor een grote groep mensen in beklag
gegaan tegen de beslissing om iedereen drie dagen op zijn cel op te sluiten en
uit te sluiten van activiteiten . Ook hebben wij geklaagd over het schenden van
het luchtrecht; tenminste één dag mocht geen enkele gedetineerde naar buiten.
Ruim vier maanden later ontvingen wij hierover de eerste uitspraken van de
commissie van toezicht. Op het punt van het schenden van het luchtrecht
hebben de klagers gelijk gekregen. Daarentegen hebben zij geen gelijk
gekregen wat betreft het opsluiten in de cel en het uitsluiten van activiteiten.
Ook krijgen zij geen compensatie.
De commissie van toezicht stelt dat zowel het niet mogen ontvangen van
bezoek als het niet mogen meedoen aan activiteiten ten tijde van deze
‘lockdown’, inherent is aan de door de directeur opgelegde maatregel. Dat
mensen last hebben gehad van de hitte en paniek hebben gevoeld door het
isolement, vindt de beklagcommissie vervelend voor deze mensen. Dit maakt
het oordeel volgens de commissie echter niet anders.
Het Meldpunt besloot in beroep te gaan over het opsluiten in eigen cel en
uitsluiten van activiteiten. Het detentiecentrum is in beroep gegaan tegen de
uitspraak omtrent het luchtrecht. Wordt vervolgd...

Rondleiding detentiecentrum Rotterdam
Op 30 januari heeft het team van het Meldpunt Vreemdelingendetentie een
rondleiding gekregen door het detentiecentrum Rotterdam. Wij waarderen dat
de tijd werd genomen om ons alles te laten zien. We konden tussendoor een
praatje maken met de ingeslotenen en we kwamen zelfs een aantal
ingeslotenen tegen die we van de telefoontjes en de bezoeken al kenden. Het
was leuk om ook hen even te zien.
Op de afdelingen hebben wij het boodschappen systeem bekeken en gezien
hoe je de boodschappen kunt selecteren en kunt bestellen. Terwijl we daar mee
bezig waren, mengde een ingeslotene zich in het gesprek en vertelde ons dat
de boodschappen erg duur zijn. Dat horen wij inderdaad vaker, en dat vinden
we vervelend voor de ingeslotenen. Volgens het detentiecentrum zijn de prijzen
zo hoog omdat de boodschappen helemaal van de winkel naar de cel vervoerd
moeten worden.
We hebben ook de fitnessruimtes, de luchtplaatsen, de multimedia kamer en
de crea ruimte gezien. We waren positief verrast dat het detentiecentrum
zoveel knutselmogelijkheden aanbiedt. Zo kunnen ingeslotenen T-shirts,
posters, armbandjes en schilderingen maken. We hebben kunstwerken gezien
die al af waren en die zagen er prachtig uit.
Tenslotte hebben wij een kort moment in de isolatiecellen gestaan. Dat vonden
wij erg heftig. Het is een kale cel met slechts een matras, een deken en een
toiletpot. Er is ook een klein raampje en vooral een hele zware deur, die je
afsluit van de rest van de wereld. Wij hopen dat het detentiecentrum
terughoudend met het gebruik van isolatie omgaat.
Wij hopen dat we nog vaker op deze manier langs kunnen gaan in het
detentiecentrum in Rotterdam. Wij vonden het erg interessant en zijn ervan
overtuigd dat de rondleiding veel voor ons heeft opgehelderd en zal helpen bij
het bijstaan van ingeslotenen.

Rondleiding GGV Zeist
In Zeist bevindt zich de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV). Hier verblijven
gezinnen
met
minderjarige
kinderen
in
grensdetentie
en
vreemdelingenbewaring,
vrouwen
en
alleenstaande
minderjarige
vreemdelingen (AMV) in vreemdelingenbewaring. Deze voorziening is een
onderdeel van Detentiecentrum Rotterdam.[1], maar anders dan het
detentiecentrum Rotterdam is dit een open terrein waar mensen zich vrijelijk
kunnen bewegen.
Het Meldpunt is in December 2019 in de GGV op bezoek geweest. Op het
moment van onze rondleiding verbleven er 41 ingeslotenen. We werden
rondgeleid door een maatschappelijk werkster en we kregen de gelegenheid
veel vragen te stellen. De medewerkers droegen geen uniform, wat een
prettigere sfeer met zich meebracht. Het idee hierachter is dat er meer rekening
wordt gehouden met de beleving en bescherming van kinderen en er dus
minder de beleving van detentie wordt gecreëerd.
Het doel van het verblijf binnen de gezinsvoorziening is enerzijds het bieden
van onderdak aan de gezinnen, die aan de buitengrens asiel hebben
aangevraagd en aan wie, na een negatieve uitkomst van de screening de
toegang tot Nederland is geweigerd en die in de gesloten gezinsvoorziening de
asielprocedure doorlopen.[2] Anderzijds worden deze gezinnen en de
alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die dienen terug te keren naar het
land van herkomst, op deze manier beschikbaar gehouden voor het vertrek.
De voorziening heeft 12 woningen met plek voor 6 personen per woning. De
woningen staan om een binnenplaats heen met een groot grasveld in het
midden. Ook is er een speeltuin en een moestuin. De hekken zijn niet zichtbaar
voor de ingeslotenen. Daarnaast biedt de voorziening op een speciale afdeling
plaats aan 10 alleenstaande minderjarige vreemdelingen met ieder een eigen
kamer. De deuren van deze kamers kunnen niet op slot. Ook zijn er geen
isolatiecellen. Wel is er een cel voor een ‘time out’. Deze cel kan ook niet op
slot. De bezoekerskamer was ook knus ingericht met banken en speelgoed.
Over het algemeen zag de Gesloten Gezinsvoorziening er gemoedelijker uit
dan het Detentiecentrum in Rotterdam.
Het Meldpunt heeft weinig tot geen contact met vreemdelingen in de GGV.
Waarschijnlijk komt dit doordat de GGV minder wordt ervaren als een straf en

de omstandigheden beter lijken te zijn dan in het Detentiecentrum in
Rotterdam. Daarnaast is de verblijfsduur van gezinnen in de GGV aanzienlijk
korter dan de verblijfsduur van vreemdelingen in het Detentiecentrum in
Rotterdam.
Wat betreft de bereikbaarheid van de GGV valt er nog winst te behalen. De
dichtstbijzijnde busstop was vlak naast de snelweg, waarna men geacht wordt
om in de berm langs de snelweg het laatste stuk te lopen. Naar onze mening
werd de route naar de GGV niet duidelijk aangegeven. Dit is nadelig voor
familieleden en vrienden die op bezoek willen gaan bij ingeslotenen.

[1] https://www.dji.nl/locaties/detentiecentrum/gesloten-gezinsvoorzieningzeist/index.aspx
[2] https://www.dji.nl/locaties/detentiecentrum/gesloten-gezinsvoorzieningzeist/index.aspx

Voedsel onvrede in detentiecentrum Rotterdam
Bij het Meldpunt zijn veel meldingen binnengekomen over de kwaliteit en de
kwantiteit van het eten in het detentiecentrum in Rotterdam. Zij krijgen dagelijks
12 sneetjes wit of bruin brood, één stuk fruit en een opwarmbare maaltijd van
500 gram. Volgens meneer H. bestaat het stuk fruit elke dag uit afgekeurde
appeltjes, en om de 2 à 3 weken een peer of ander fruit. Meneer W. zegt dat er
vaak dezelfde warme maaltijd wordt geserveerd.
In de Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) zijn
minimumregels opgesteld waarin staat hoe gedetineerden behandeld dienen te
worden. Artikel 20 SMR stelt dat elke gedetineerde zal worden voorzien van
voeding adequaat aan de gezondheid en kracht van die gedetineerde.
Daarnaast staat in de European Prison Rules vastgelegd dat gedetineerden

zullen worden voorzien van een voedzaam dieet, waarbij er rekening wordt
gehouden met de leeftijd, gezondheid, fysieke gesteldheid, religie en cultuur
van de gedetineerden.
Het voedsel in het detentiecentrum in Rotterdam is gebaseerd op de richtlijnen
van het Voedingscentrum. Uit de richtlijnen van het voedingscentrum komt naar
voren dat een man van 22 jaar 2089 calorieën per dag binnen zou moeten
krijgen.
Alhoewel er de mogelijkheid bestaat om te koken in het detentiecentrum in
Rotterdam, kunnen niet alle ingeslotenen van deze mogelijkheid gebruik
maken. Niet iedereen heeft namelijk genoeg geld om producten te bestellen.
Men krijgt wekelijks vijftien euro zakgeld, hier worden onder meer
telefoonkosten en extra eten van betaald. Middels een computersysteem
waarin boodschappenlijsten staan kunnen er producten worden besteld
die wekelijks worden geleverd. Volgens de ingeslotenen die het Meldpunt
gesproken heeft zijn de prijzen van de producten hoog in vergelijking met
supermarkten buiten detentie. Hier heeft het Meldpunt al eens vaker haar
zorgen over geuit in eerdere nieuwsbrieven.

Kaartjes schrijven

Wakes

Denkt u wel eens aan de mensen die in

Bij wakes wordt er 'gewaakt' voor de

vreemdelingendetentie zitten? Wilt u hen

vreemdelingen in detentie. Er wordt

een hart onder de riem steken? Schrijf

stilgestaan bij deze mensen die zonder

hen dan een kaartje! De mensen waar wij

papieren achter slot en grendel zitten. Wilt

mee in contact zijn, zijn heel dankbaar

u een wake bijwonen? U kunt contact

wanneer zij een leuk kaartje ontvangen

opnemen met de de organisatoren:

met een korte tekst erop.
Detentiecentrum Rotterdam:
U hoeft uw kaart niet aan iemand

Elke eerste zondag van de maand vindt er

persoonlijk te richten. U kunt ze naar ons

een wake vanuit Stichting Mara plaats om

sturen en vervolgens sturen wij ze voor u

16:00-17:00 uur bij het detentiecentrum in

door. Tip: Kies vrolijke kaarten met

Rotterdam. Voor meer informatie: klik hier.

steunbetuigende tekst.
GGV Zeist:
U kunt uw kaarten naar het volgende

Elke eerste zondag van de maand vindt er

adres sturen:

een wake vanuit de Raad van Kerken
plaats bij het detentiecentrum in Zeist om

Stichting LOS
T.a.v. Meldpunt Vreemdelingendetentie
Hang 16
3011 GG Rotterdam

16:30 uur. Voor meer informatie: klik hier.

Meldpunt Vreemdelingendetentie
Hang 16 - 3011 GG Rotterdam
Tel. 010 747 0156
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