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VRIJWILLIGER VERTALINGSWERK MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE

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

Telefoon: 010-7470156 | Adres: Hang 16, 3011GG, Rotterdam
Voor meer informatie kijk op: www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl en www.stichtinglos.nl

Over het Meldpunt
Vreemdelingendetentie

Vanwege de zowel nationaal als
internationaal fel bekritiseerde
vreemdelingendetentie is
Stichting LOS in 2010 het
Meldpunt Vreemdelingen-
detentie gestart. Stichting LOS is
het Landelijk Ongedocumen-
teerden Steunpunt zet zich in
voor de basisrechten van
mensen zonder verblijfs-
vergunning. Enerzijds vormt zij
een landelijk steunpunt voor
mensen en organisaties die
hulp bieden aan deze groep en
is zij actief in de politieke lobby
omtrent dit thema. Anderzijds
voert de stichting projecten uit
rondom mensen zonder
verblijfs-vergunning. Het
Meldpunt Vreemdelingen-
detentie streeft er naar om de
situatie in de detentiecentra
inzichtelijk te maken en deze te
veranderen, door meldingen
over misstanden en detentie-
omstandigheden te verzamelen,
onderzoek te doen en daarover
te publiceren. Het Meldpunt
behartigt belangen en voert
juridische procedures over de
omstandigheden. Dit in nauwe
samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties.

Iemand die bijvoorbeeld Arabisch (verschillende dialecten), Darija,
Farsi, Dari, Urdu, Mandarijn, Turks, Albanees, Russisch, Armeens of
andere niet-westerse talen spreekt
Iemand die ons af en toe kan helpen met vertaalwerk
Iemand die direct inzetbaar is

Bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie zijn wij per direct op zoek naar
een maatschappelijk betrokken tolk. Als vertaler help jij bij de
gespreksvoering tussen het Meldpunt en de ingeslotenen. Dit kan zowel
telefonisch zijn, maar ook tijdens het bezoek aan een detentiecentrum kan
je ingebeld worden om te helpen met de vertaling.

Wij als Meldpunt zetten ons in voor ongedocumenteerden die verblijven in
vreemdelingendetentie. Dit zijn speciale gevangenissen waar
vreemdelingen zonder geldige verblijfsdocumenten kunnen worden
vastgehouden met als doel uiteindelijk te worden uitgezet. Middels het
Meldpunt Vreemdelingendetentie leveren wij een bijdrage aan de strijd
voor betere detentieomstandigheden in vreemdelingenbewaring.

Wij als Meldpunt krijgen dagelijks telefoontjes binnen en gaan bijna
wekelijks op bezoek in het detentiecentrum, maar de personen daar
spreken verschillende talen. Indien jij je aanmeldt voor deze vacature,
kunnen wij aandacht creëren binnen het detentiecentrum voor de taal die
jij spreekt, zodat we steeds meer ingeslotenen kunnen adviseren en
bijstaan. 

Wat wij zoeken:

Beheers jij een van deze talen en lijkt het je leuk om ons vrijwilligersteam
te versterken als vertaler? Stuur dan een bericht en je CV naar:

Revijara Oosterhuis
Revijara.oosterhuis@stichtinglos.nl

mailto:revijara.oosterhuis@stichtinglos.nl

