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Tentenkampnieuws maandag 21 mei, 19 uur 
 
Op dit moment verblijven 388 vluchtelingen in het tentenkamp in Ter Apel. 225 
Irakezen, 90 Somaliërs, 30 Afghanen (incl vrouwen en kinderen 50), 18 Iraniërs, 13 
Eritreërs, 5 Sudanezen, 4 Azerbeidjanen, 2 Ethiopiërs en 1 Bosnische. 
 
In een grote reuzetent vergaderen vertegenwoordigers van de verschillende groepen vanavond 
over de organisatie en taakverdeling. Ook over perscontacten, medische zaken en veiligheid in het 
kamp. De vergadertent hebben twee jongens via internet gekocht, in Limburg opgehaald en naar 
Ter Apel gebracht. Vanavond is er eveneens een live- radio-uitzending van Occupy Den Haag.  
 
Groningse provinciale fracties willen opvang asielzoekers 
(ANP) - Acht fracties uit Provinciale Staten van Groningen vragen Leers in een brief te zorgen voor 
opvang van de asielzoekers in het tentenkamp. De oproep is een initiatief van de ChristenUnie en 
is ook ondertekend door het CDA, de partij van Leers. De VVD en PVV tekenden niet.  
 
Kamer stemt morgen over moties  - brief over Somalië  
Morgen stemt de Tweede Kamer over de moties die vorige week zijn ingediend tijdens het 
spoeddebat, ondermeer om een paar maanden opvang te bieden. Zie tweedekamer.nl (15 mei).  
Ook komt de minister met een brief over terugkeer naar Somalië. 
 
Hulp van studenten  
Dagelijks melden hulpvaardige mensen zich en vragen wat nodig is in het kamp. Een lerares van 
de Amsterdamse theaterschool zamelt bij haar studenten en andere kennissen, vrienden en familie 
geld in voor de nodige spullen en studenten geneeskunde uit Nijmegen zijn eveneens bezig met 
geld en spullen inzamelen. Dagelijks bellen mensen die tenten aanbieden. Die blijven nodig omdat 
het kamp elke dag met een paar mensen groeit.  
 
Tandarts heeft geen zin meer  - zwangere in ziekenhuis 
De vijf - en halve maand zwangere vrouw, van een tweeling, is door een man van de SHUV uit 
Emmen voor controle naar een verloskundige gebracht. Nadat die de echo bekeken had moest ze 
worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig zijn de weeën die te vroeg kwamen nu gestopt.  
Een tandarts uit de omgeving heeft bij het COA geklaagd dat er te veel mensen uit het kamp 
komen en dat hij of zij daar geen zin in heeft. De vluchtelingen roepen op tandartsgeld te storten 
en vragen ook of artsen gratis of goedkoper willen helpen.  
 
 
WOORDVOERDERS 
 
Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905, Ali Asadi 06 840 20 192 

Somaliers: Sam Saeed 06 842 04 556 en Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11  



Iraniërs: Nazimi, 06 8438 32 54 

Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631  

Sudanezen: Yahya 06 850 311 78  

Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34  

Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.  

Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425.  

Nederlanders: Marianne 06 407 445 37.  
 
 
 
Nieuws en info over deze en eerdere acties Vluchtelingen op Straat: 

http://www.iraqi-refugees.org  

www.vluchtelingenopstraat.blogspot.com -  vluchtelingenopstraat@gmail.com  

http://stil2.wordpress.com - stilnieuws@gmail.com   

Facebook: MI Bathoorn (foto's en oproepjes) 

m2m.streamtime.org 

 
 
De actie wordt gesteund door STIL (Utrecht), PRIME (Den Haag), SHUV (Emmen) en radio 
M2M (Amsterdam). www.stil-utrecht.nl - www.prime95.nl - m2m.streamtime.org 
 
Journalisten en anderen die het laatste actienieuws altijd/direct willen ontvangen 
kunnen hun mailadres doormailen naar: stilnieuws@gmail.com 
 
Bankrekening voor alle hulp: rekening 57 56 118 Stichting Lauw-Recht, Utrecht, o.v.v. actie 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


