
 

 

 

 

 

 

Meldpunt 

Vreemdelingendetentie  

verzamelt meldingen over de 

omstandigheden in 

vreemdelingendetentie. 

 

Het doel is om zo meer zicht te 

krijgen op de detentie-

omstandigheden en dit terug te 

koppelen naar de politiek en 

media. Daarnaast bieden we 

hulp bij de opvolging van 

klachten. 

      

Hebt u een klacht of wilt u 

informatie over 

vreemdelingendetentie? Bel dan 

naar 010-7470156. Vanuit 

detentie kunt u gratis bellen 

naar 0800-3388776. 

 

Volg ons op Twitter via 

@info_vr, of via onze  Facebook 

pagina.  

 

Bekijk onze website: 

www.meldpuntvreemdelingende

tentie.nl 
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Meldingen bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie 

In de periode van 1 februari  2017 tot en met 22 mei 2017 is het 

Meldpunt Vreemdelingendetentie 202  keer gebeld door mensen in 

vreemdelingenbewaring.  Dit is gemiddeld 2,6 telefoontjes per werkdag.   

De meeste meldingen gingen over het contact met de advocaat (51) , de 

medische zorg (47) en het contact met de buitenwereld  (45). Veel 

meldingen gaan over de uitleg van juridische procedures. De medische 

meldingen hebben voornamelijk betrekking op het verzoek tot een 

ziekenhuisbezoek omdat zij de medische zorg in het detentiecentrum als 

onvoldoende bevinden. Tot slot zijn er veel klachten over de 

mogelijkheid tot contact met de buitenwereld. De telefoonkosten 

worden als te hoog beschouwd waardoor bellen naar familie in het 

buitenland lastig is. Er wordt vaak gevraagd aan het Meldpunt of zij ook 

op bezoek kunnen komen omdat de vreemdelingen eenzaam zijn.  

https://twitter.com/info_vr
https://www.facebook.com/MeldpuntVreemdelingendetentieLOS/
http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/
http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

In de nieuwsbrief van januari schreven wij dat de gemiddelde bezetting van de eerste helft van 2015 in twee 

gepubliceerde rapportages verschillende cijfers gaven. Het Meldpunt heeft aan  het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie gevraagd om dit verschil te verklaren. Uit de beantwoording bleek dat in de rapportage van de eerste helft 

van 2016 voor het eerst gebruik zou zijn gemaakt van een peildatum. In voorgaande rapportages werd er gebruik 

gemaakt van een gemiddelde. De gemiddelde bezetting was hoger dan op de peildatum. Vandaar dat er in de ene 

rapportage een getal van 350 is gegeven, en in de andere rapportage het cijfer 260.  

Hierop heeft het ministerie  

gezegd voortaan de peildata  

bij de bezetting te noemen,  

zoals hieronder in de tabel te  

zien is. Echter is een  

“gemiddelde bezetting” van  

een jaar op een “peildatum”  

feitelijk natuurlijk onmogelijk.  
                                                                                                               24 Cijfer wijkt af van eerder gerapporteerde cijfer. Voorheen werd de gemiddelde bezetting over de gehele                       

                                                                                                     rapportageperiode weergegeven. 

De gemiddelde bezetting/de bezetting op peildatum zou op basis van deze cijfers met 43% zijn gestegen.  
 

 

 2. Bezetting per dag op jaarbasis 

1. Stijging aantal personen in vreemdelingendetentie 

In de nieuwsbrief van januari 2017 zijn de bevindingen uit de Rapportage Vreemdelingenketen van de eerste helft 

van 2016 besproken. In maart 2017 is de Rapportage Vreemdelingenketen van geheel 2016 gepubliceerd. Hieruit 

blijkt dat er voor het eerst sinds jaren weer een stijging van het aantal mensen in vreemdelingendetentie is. 

Volgens de DJI heeft de stijging te maken met de hogere asielinstroom van vreemdelingen uit veilige landen, zoals 

Marokko, Algerije en Albanië. Deze 

asielaanvragen worden versneld afgedaan en 

bij een weigering en/of bij overlast kan de  

vreemdeling in vreemdelingenbewaring 

worden geplaatst ten behoeve van uitzetting. 

Ook is er een hogere instroom van  

alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit  

veilige landen.  

Opvallend is dat het in de eerste helft van 2016 nog  leek alsof er een daling van het aantal vreemdelingen in 

vreemdelingenbewaring was. In de eerste helft van 2016 was te zien dat er 7% minder mensen in 

vreemdelingendetentie zaten dan in de eerste helft van 2015. Dit zou betekenen dat er een toename van het 

aantal personen in vreemdelingendetentie heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2016. 

Als het aantal vreemdelingen in de tweede helft van het jaar net zoveel zou zijn als in de eerste helft van het jaar, 

dan is er in de tweede helft van 2015 een afname van 31% geweest, terwijl er in de tweede helft van 2016 een 

toename van 15% was. 

Aantal vreemdelingen in 
bewaring 

2015 2016 Verschil  

Eerste helft (jan-jun) 1290 1190 100 (-7%) 

Geheel (jan-dec) 2180 2560 380 (+18%) 

Verschil  890 (-31%) 1370 (+15%)  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/11/08/rapportage-vreemdelingenketen-periode-januari-juni-2016/Rapportage+Vreemdelingenketen+jan-juli+2016+%282%29.pdf
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj2fm6hpXUAhWPfFAKHauzB44QFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2017%2F03%2F21%2Frapportage-vreemdelingenketen-periode-januari-december-2016%2FLR98004_vreemdelingenketen_2016_V5.pdf&usg=AFQjCNE2APB2HaUk8YIvpOgXXdGEjqp6rw


 In de periode 2 februari 2017 tot en met 22 mei 2017 zijn bij het Meldpunt 202 meldingen binnen gekomen. Uit 

een analyse van de meldingen blijkt dat er een verwaarloosbaar verschil is tussen het aantal meldingen die er per 

instelling binnen zijn gekomen, zie grafiek.  

 
 

Naar aanleiding van de mededeling van het DJI dat het verhoogd aantal mensen dat in vreemdelingendetentie zit 

toe te wijden is aan het verhoogde aantal mensen dat uit veilige landen komt, is het Meldpunt de landen van 

herkomst van de vreemdelingen gaan bij houden. Gezien het feit dat het Meldpunt dit pas sinds korte tijd doet is 

het nog niet mogelijk om een uitspraak te doen over eventuele toename van meldingen van mensen uit bepaalde 

(veilige) herkomst landen. Het is tevens van belang te noteren dat wij bij het analyseren van deze gegevens uitgaan 

van wat de vreemdeling aan ons mededeelt. De onderstaande grafiek geeft een beeld van de landen van herkomst 

van de vreemdelingen die in de afgelopen periode een melding hebben gedaan. De meeste meldingen kwamen 

van vreemdelingen uit Algerije of Marokko (Noord-Afrikaanse landen) en vreemdelingen uit Sub-Sahara Afrika: o.a. 

Nigeria, Liberia en Burkina Faso.  

 

 
 
 
 

3. Analyse van de meldingen bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie 
 



 

 

4. Update bezetting per dag in de detentiecentra 

In onze nieuwsbrief van januari 2017 hebben wij geschreven over de bezetting van de detentiecentra in oktober 
en november 2016. De DJI heeft in de tussentijd weer nieuwe cijfers gepubliceerd. In de volgende grafiek hebben 
wij dit geanalyseerd. oorzaak 

 
Uit de bovenstaande grafiek is af te leiden dat de bezetting in het detentiecentrum van Rotterdam flink is 

toegenomen. Van oktober t/m maart is de bezetting met 41% verhoogd.  

 

In de grafiek hierboven is de bezetting van het detentiecentrum Zeist te zien. De bezetting heeft door de maanden 

heen geschommeld, met enkel in december een iets lagere bezetting. In maart blijkt ook in Zeist het meeste aantal 

vreemdelingen in detentie te zitten.   

 

Over de bezetting van het detentiecentrum Schiphol kunnen wij geen uitspraken doen op basis van de cijfers van 

de DJI. Deze cijfers tellen namelijk de strafrechtelijk gedetineerden en bestuursrechtelijk gedetineerden 

(vreemdelingendetentie) samen in de bezettingcijfers. Daaruit is niet af te leiden hoeveel de bezetting van enkel 

vreemdelingendetentie is. Wel is het bekend dat er in het detentiecentrum van Schiphol 56 plekken voor 

vreemdelingenbewaring aanwezig zijn. Meestal verblijven enkel vreemdelingen op basis van art. 6 Vw 

(grensdetentie) in de vreemdelingendetentie van Schiphol. Het Meldpunt heeft geconstateerd dat er nu ook 

vreemdelingen op basis van art. 59 Vw in Schiphol verblijven. Wij hebben vernomen dat dit komt door een tekort 

aan capaciteit in de overige detentiecentra.  

Toelichting grafieken  

De capaciteit die wordt aangemerkt als ‘leeg, direct inzetbaar’ betreft plaatsen waarop justitiabelen geplaatst kunnen worden maar die op dat moment niet bezet zijn. De 

capaciteit die wordt aangemerkt als ‘buiten gebruik’ betreft plaatsen die niet beschikbaar zijn om justitiabelen op te plaatsen omdat ze buiten gebruik zijn gesteld in verband 

met onderhoud/herstel, vanwege personele redenen en/of omdat de capaciteit is aangemerkt als reservecapaciteit.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Commissie van Toezicht heeft in een beklagzaak op 28 november 2016 uitgesproken dat een man onterecht 

geboeid vervoerd werd naar het ziekenhuis. Toch moest de man bij nieuwe afspraken buiten het detentiecentrum 

telkens weer onderhandelen over het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen. Op 8 december heeft de heer 

zo lang onderhandeld, met ondersteuning van het detentiecentrum, om niet geboeid vervoerd te worden dat hij 

alsnog heeft geklaagd tegen de vervoersinstantie DV&O. Toch is hij op 23 december en 27 maart opnieuw 

geboeid vervoerd. Op 28 maart 2017 moest hij weer vervoerd worden. Hierop besloot hij de gegrond verklaarde 

klacht van de Commissie van Toezicht uit te printen en te laten zien aan het vervoersbedrijf. Hij is die dag zonder 

handboeien vervoerd.  

 

Het Meldpunt ondersteund de man in zijn klachten en de beklagzittingen. Tijdens de beklagzitting over het 

geboeid vervoer van 27 maart gaf de directie van het detentiecentrum Schiphol aan dat er een interne 

verandering tot stand is gekomen, vanwege deze klachten, voor vreemdelingen die in het detentiecentrum zitten 

op basis van artikel 6 VW2000 (grensdetentie) waardoor deze niet meer standaard geboeid vervoerd zouden 

worden. Het Meldpunt beargumenteerd echter dat dit niet enkel voor artikel 6, maar ook voor artikel 59 zou 

moeten gelden (die voornamelijk in het detentiecentrum van Rotterdam en Zeist zijn). 

 

In de huidige wetgeving is het nog niet mogelijk om direct bij de DV&O te klagen. Klachten over de DV&O worden 

dus terug verhaald op de directeur van het detentiecentrum. Echter blijkt vanuit het detentiecentrum dat zij niet 

willen dat de vreemdelingen geboeid vervoerd worden. De DV&O kiest hier dus een middel dat niet strookt met 

de wensen vanuit het detentiecentrum.  

Het Meldpunt heeft daarom gekozen om direct contact met de DV&O te leggen. Er heeft een briefwisseling 

plaatsgevonden en wij gaan hierover verder in gesprek met de directie van de DV&O.  

 
 
 
 

5. Geboeid vervoer  

“Nu zit ik in de trein van Amersfoort naar Amsterdam, nu ben ik echt vrij. Nou: wat ben ik heel blij. Ik was om 18H.. vrij.” 

Een kaartje van een beller aan het Meldpunt om te laten weten dat hij eindelijk weer vrij is. Wilt u ook een kaartje schrijven 

naar een gedetineerde kijk dan onder kopje 13!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Aanbevelingen EU commissie over de Terugkeerrichtlijn 

De Europese Commissie is het ‘dagelijks bestuur’ van de Europese Unie dat erop toeziet dat de taken die in 

verdragen en wetgeving zijn vastgelegd, worden uitgevoerd. 

Op 2 maart heeft de Europese Commissie aanbevelingen geschreven over de EU Terugkeerrichtlijn. Volgens die 

richtlijn mogen illegaal verblijvende derdelanders tegen wie een terugkeerbesluit is genomen onder specifieke 

omstandigheden in bewaring worden genomen. De aanbevelingen van de Commissie moedigen een breder en 

strenger vreemdelingendetentie en uitzettingsbeleid aan. De Europese commissie zegt dat de aanbevelingen nodig 

zijn vanwege de huidige toename van migranten die illegaal de lidstaten binnen dringen en blijven. Dit wordt door 

NGO’s en mensenrechtenverdedigers gezien als een reactie op het populistische discours van angst binnen Europa 

waarin gevraagd wordt om “hard” tegen irreguliere migratie op te treden.  

De aanbevelingen: 

- Maak gebruik van de maximale lengte van vreemdelingendetentie waar nodig (18 maanden) 
- Vermijdt een herhaaldelijke beoordeling van het non-refoulement principe om ‘onnodige vertraging’ te 

voorkomen 
- Verwijder nationale beperkingen om alleenstaande minderjarigen uit te zetten 
- Verwijder nationale beperkingen tav het gebruik van vreemdelingendetentie voor families en minderjarigen 
- Zorg ervoor dat er geen tijdslimiet op terugkeer beslissingen zit 
- Maak volledig gebruik van IT systemen om inreisverboden te monitoren 
- Overweeg sancties voor ongedocumenteeerden die hun terugkeer belemmeren 
- Vergroot en mobiliseer rechtshandhavers (zoals politie), indien nodig op een 24-uurs basis (mensenrechten 

verdedigers hebben beargumenteerd dat dit nachtelijke razzia’s aanmoedigt) 
- Coördineer tussen medici, juristen, detentie autoriteiten en hulpverleners om terugkeer te vergemakkelijken 

 

Volgens de aanbeveling is detentie essentieel om de effectiviteit van het EU terugkeer beleid te hanteren. Het 

Meldpunt heeft samen met meer dan 100 andere NGO’s een reactie gegeven met de oproep om aan de 

mensenrechtenverplichtingen, solidariteit, verantwoordelijkheid en respect voor menselijkheid en waardigheid te 

voldoen. Wij geloven dat de aanbevelingen aanzienlijk negatieve gevolgen kunnen hebben op de 

leefomstandigheden van ongedocumenteeerden in Europa en aan mensenrechtenbescherming.  Over het 

algemeen heeft vreemdelingendetentie schadelijke effecten op de gezondheid van ongedocumenteerden, met de 

opvolging van deze aanbevelingen zal dat enkel groeien en zullen ook de meest kwetsbaren harder geraakt 

worden.  

 

 E-mates in detentiecentrum Zeist 
 

Wil je iemand die in vreemdelingendetentiecentrum Zeist zit een  

mailtje sturen?  

Dat kan nu via E-mates!  

Via E-mates kan je een account aanmaken en een mailtje versturen  

naar de persoon in Zeist. Dit kost 40 eurocent. Diegene in detentie  

kan dan vervolgens helemaal gratis reageren op je mail!  

Een account aanmaken en mailen kan op: www.emates.nl 

 

http://www.emates.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7. Verkiezingsprogramma’s en politieke agenda 

Martijn Stronks heeft op Verblijfblog.nl een analyse 

geschreven over de partijprogramma’s van politieke partijen 

tijdens de verkiezingen. Hij heeft de partijprogramma´s van 

de grootste partijen geanalyseerd en concludeerde dat in 

geen van de partijprogramma´s er passages zijn opgenomen 

over vreemdelingenbewaring. Dit staat in contrast tot de 

partijprogramma´s van 2008, 2010 en 2012 waarin nog wel 

passages over vreemdelingenbewaring voorkwamen.  

Het Meldpunt heeft de conclusie van Martijn Stronks 

gecontroleerd, het klopt inderdaad dat er in de meeste 

partijprogramma´s geen passages meer over 

vreemdelingenbewaring zijn opgenomen. Echter heeft D66 

wel een stukje geschreven over vreemdelingenbewaring. In 

het verkiezingsprogramma van D66 staat:  

“In uiterste gevallen is het nodig om in de 
vreemdelingenbewaring machtsmiddelen in te zetten, maar 
D66 wil dit beperken en daar heel hoge barrières en heldere 
grenzen aan stellen. D66 wil geen kinderen in de cel, 
grensdetentie afschaffen, geen isolatie tenzij strikt 
noodzakelijk en geen visitatie.” 

Het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring zou 

in een plenair debat in de Tweede Kamer worden besproken. 

Dit debat is maandenlang uitgesteld tot aan de verkiezingen. 

Na de verkiezingen is het wetsvoorstel controversieel 

verklaard, dit betekent dat het voorstel pas na de formatie zal 

worden besproken. Hoewel het wetsvoorstel niet voor 

verbetering zorgt zoals het Meldpunt dit graag zou zien, 

betreurt het Meldpunt  het uitstel van debat.  

 

 

Nils Muižnieks, de Mensenrechtencommissaris 
van de Raad van Europa, heeft een 
commentaar geschreven over de noodzaak om 
te investeren in alternatieven voor 
vreemdelingendetentie, met het oog op de 
uiteindelijke uitbanning van deze praktijk. De 
Commissaris wijst hierbij op vijf stappen die 
volgens hem nu prioriteit behoeven: 

1. Het vastleggen in wet en beleid van de 
verplichting voldoende alternatieven te bieden 
en consequent te toetsen aan de mogelijkheid 
van de inzet van zulke alternatieven; 

2. Het opzetten van een ruim gevulde toolbox 
van alternatieven, waarvan coaching en case 
management steeds een integraal onderdeel 
uitmaken; 

3. Het met prioriteit opstellen van een 
duidelijk plan, inclusief harde deadline, voor de 
volledige uitbanning van de 
vreemdelingendetentie van kinderen; 

4. Meer systematische uitwisseling van good 
practices tussen staten en met andere actoren 
zoals maatschappelijke organisaties, onder 
meer in Europese fora; 

5. Het verbeteren van dataverzameling over 
het gebruik van detentie, het aanbieden van 
alternatieven en de effecten ervan. 

Lees het volledige commentaar hier 

 
 

8. Commissaris voor de Rechten van 

de Mens 

http://verblijfblog.nl/?p=2106
http://www.coe.int/fi/web/commissioner/-/high-time-for-states-to-invest-in-alternatives-to-migrant-detention


 De European Committee for Prevention of Torture and Inhuman or Degration Treatment or Punishment (CPT) is de 

commissie van de Europese Raad die zich bezig houdt met  

mensen in gesloten instellingen. Zij hebben in 2016 een bezoek aan 

Nederland afgelegd, om de situatie van de Nederlandse gesloten  

instellingen te onderzoeken. Voorafgaand aan dit bezoek heeft het  

Meldpunt een brief opgesteld met daarin de voornaamste klachten  

en heikel punten die het Meldpunt heeft vernomen vanuit de  

meldingen. Een samenvatting van deze brief is gepubliceerd in onze  

nieuwsbrief van mei 2016  

De CPT heeft een fact sheet opgesteld die zij aanhouden wanneer zij de omstandigheden in gesloten instellingen 

onderzoeken. Zij letten bij hun bezoek op: 

- Het feit dat tendentie enkel dient te worden gebruikt als minder ingrijpende middelen niet toereikend zijn. 
- De kwaliteit van de bescherming van de gedetineerden in detentie. 
- De duurzaamheid van de instellingen.  
- Zijn de instellingen en de middelen toereikend voor langer verblijf (langer dan 24 uur) in detentie.  
- Heerst er een zo open mogelijk regime. 
- De kwalificatie van de medewerkers in de detentiecentra. 
- De procedure rondom discipline, segregatie en de dwangmiddelen, 
- De effectiviteit van het toezicht op en de omgang met eventuele klachten van de gedetineerden. 
- Hoe adequaat de medische zorg is in de instellingen. 
- De zorg voor kwetsbare personen (met name kinderen) in detentie. 

 
In het rapport dat de CPT heeft opgetekend over hun bezoek aan Nederland in mei 2016 hebben zij niet specifiek 

onderzoek gedaan naar vreemdelingendetentie. Echter hebben zij tijdens hun onderzoek wel informatie vergaard 

over vreemdelingendetentie. Zij schreven onder meer dat er voor vreemdelingen niet altijd de mogelijkheid is om 

een derde persoon te laten weten dat zij in bewaring zijn gesteld. Zij hebben hier wel recht op, op basis van artikel 

27 e Wetboek van Strafvordering. De CPT geeft dan ook het advies aan de Nederlandse overheid om de 

(politie)ambtenaren hier aan te herinneren dit recht aan de vreemdelingen mede te delen.  

In februari 2017 kreeg het meldpunt een klacht binnen van een man die in vreemdelingendetentie was geplaatst. 

Na zijn arrestatie mocht hij 4 dagen niemand bellen. Hij was eigenlijk op weg naar zijn zwangere vriendin toen hij 

werd opgepakt. Zij was al deze dagen heel ongerust. 

Het Meldpunt is dus ook bekend met klachten over contact met derden en steunt het aandringen van de CPT bij de 

overheid hier snel verandering in te brengen. 

De CDP heeft in het verleden al eerder onderzoek gedaan naar vreemdelingen detentie in Nederland en ook een 

specifiek onderzoek naar ‘return flights’ die worden ingezet bij de uitzetting van vreemdelingen. Alle onderzoeken 

en publicaties zijn te vinden op hun website.  

Link naar de publicatie van de CPT https://rm.coe.int/16806ebb7c, gepubliceerd: 19-01-2017 

 

 

 
 
 
 
 

9. European Committee for Prevention of Torture  

 

“Ik wil u bedanken voor uw luisterend oor van 

de afgelopen tijd en voor uw tijd.” 

Kaartje van beller vanuit vreemdelingendetentie 

aan het Meldpunt. 

 

http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/wp-content/uploads/Nieuwsbrief-Mei-2016.pdf
https://rm.coe.int/16806ebb7c


 

 

 

 

 

Wakes 

Bij wakes wordt er ‘gewaakt’ over de vreemdelingen 

in detentie. Er wordt stilgestaan bij deze mensen die 

zonder papieren achter slot en grendel zitten. Tijdens 

wakes kunt u laten weten dat u het niet eens bent met 

het huidige regime en kunt u uw stem laten horen.  

Wilt u meer te weten komen, of wilt u zelf een keer 

een wake bijwonen? U kunt dan samen met 

vrijwilligers en organisaties de detentiecentra 

bezoeken tijdens de komende wakes: 

 

Detentiecentrum Rotterdam 

Elke eerste zondag van de maand vindt er een wake 

vanuit Stichting Mara plaats om 16:00 – 17:00 uur bij 

het detentiecentrum in Rotterdam. Voor meer 

informatie: klik hier. 

 

Detentiecentrum Zeist 

Elke eerste zondag van de maand vindt er een wake 

vanuit de Raad van Kerken plaats bij het 

detentiecentrum in Zeist om 16.30 uur. Voor meer 

informatie: klik hier. 

 

Detentiecentrum Schiphol 

Elke tweede zondag van de maand vindt er een wake  

vanuit het Jeannette Noëlhuis plaats van 14:00 – 15:30 

uur bij het detentiecentrum in Schiphol. Voor meer 

informatie: klik hier. 

 

Kaarten schrijven 

 
Denkt u wel eens aan de mensen die in 

vreemdelingendetentie zitten? Wilt u hen een warm 

hart toedragen? Schrijf hen dan een kaartje! 

 

De mensen waar wij mee in contact zijn, zijn heel 

dankbaar wanneer zij een leuk kaartje ontvangen 

met een kleine tekst erop. Het feit dat er even aan 

hen gedacht wordt betekend veel voor hen. 

 

Wij hebben al veel Engelse kaartjes, maar kunnen 

deze helaas niet altijd verzenden omdat er veel 

mensen zijn die geen Engels spreken. Gelieve de 

kaartjes in het Nederlands, of een andere taal te 

schrijven. 

U hoeft uw kaart niet aan iemand persoonlijk te 

richten. U kunt ze naar ons sturen en vervolgens 

sturen wij ze voor u door. U kunt uw kaarten naar 

het volgende adres sturen: 

 

Stichting LOS 

TAV Meldpunt Vreemdelingendetentie 

Hang 16 

3011 GG Rotterdam  

 

 

 

Stichting LOS – Meldpunt Vreemdelingendetentie 

Hang 16, 3011GG Rotterdam | 010-7470156 | Vanuit detentie: 0800-3388776 

 
www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl |  Twitter: @info_vr |  Facebook: @MeldpuntVreemdelingendetentieLOS  

 
 

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is onderdeel van Stichting LOS en wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Dokters van de Wereld, Emmaus Haarzuilens, Kerk in Actie, Maria Stroot Fonds, Stichting het R.C. Maagdenhuis en Haella Stichting 

http://www.maraprojecten.nl/
http://www.stichtingros.nl/wpsite/activiteiten/wake/
http://www.raadvankerken.nl/
http://www.wakezeist.nl/97692797
http://noelhuis.nl/
http://www.schipholwakes.nl/
http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/
https://twitter.com/info_vr
https://www.facebook.com/MeldpuntVreemdelingendetentieLOS/

