
 
 
Laatste nieuws Tentenkamp, maandag 14 mei, 12 uur  
 
Bewoners van Centrum Ter Apel is het verboden om water te geven  
Dringend medicijnen en water nodig in tentenkamp 
 
In het tentenkamp Ter Apel waar al meer dan 160 vluchtelingen verblijven is een 
ernstig tekort aan water. Tot nu toe konden bewoners van de opvangcentra in Ter Apel 
af en toe water geven. Dit is hen nu verboden, zegt Hadi, Irakese woordvoerder van 
het kamp. "Ze kunnen straf krijgen als ze iets voor ons mee naar buiten nemen. We 
hebben daarom nu echt een tekort aan water". Ook is er een tekort aan medicijnen. 
 
De vluchtelingen kunnen zich niet verzekeren tegen ziektekosten, toch hebben ze recht op 
medisch noodzakelijke zorg. Veel mensen die op straat gezet worden en zorgverleners weten dat 
niet. Zo komt het voor dat organisaties als STIL in Utrecht en de SHUV in Emmen regelmatig 
mensen zien die al een tijd zonder de nodige medicijnen of behandeling zitten, bijvoorbeeld voor  
suikerziekte of psychoses.  
In het tentenkamp verblijven mensen die medicijnen nodig hebben tegen astma, hartklachten, tbc 
en hoge bloeddruk. Ook is een vrouw vijf maanden zwanger van een tweeling en heeft nog geen 
enkele controle gehad. Het gaat wel goed met haar. Een andere vrouw heeft een 
baarmoederoperatie gehad en volgens de woordvoerders controle nodig. De kleine kinderen die 
eerst in het kamp zaten zijn inmiddels elders ondergebracht wegens de slechte omstandigheden, 
de kou en het gebrek aan dekens.  
Het gebrek aan dekens en tenten leek zaterdag opgelost doordat twee busjes met hulpgoederen 
uit Utrecht en Nijmegen aankwamen. Maar omdat er steeds nieuwe vluchtelingen bijkomen, is er 
weer een tekort.  
 
De vluchtelingen wensen:  
- een verpleegkundige of arts voor controle en medicijnen  
- toegang tot water (de COA zou dit verboden hebben) 
- dekens, matjes en tenten 
 
Morgen komt het vluchtelingenkamp aan de orde in de Tweede Kamer.   
Journalisten hebben dit weekend een filmpje over de nood gemaakt en opgestuurd naar 
Kamerleden: 'De Nood is groot - Tentenkamp Ter Apel' te zien op you tube:  
http://youtube/DHr6Wfqfx1Q, een korte reportage van Huib Schoonhoven en Karen Kuiper. 
 
Via de weblog van vluchtelingenopstraat is een filmpje te zien over het leven op straat van een 
Iraanse dakloze vluchteling.  
Vanavond komt om 22.55, na Nieuwsuur, de documentaire 'Verloren Levens' over het leven van 
onuitzetbare vluchtelingen op tv. 
 
Hierna volgen gegevens van woordvoerders, weblogs en facebooks. Voor de pers en voor 
mensen die hulp willen geven of willen deelnemen aan de actie.  



Irakese woordvoerders Ter Apel: 
Ali Asadi 06 840 20 192 (spreekt Nederlands en Arabisch) 
Ali Aziz 06 8131 8559  (NLs, Arab) 
Hadi Abu Sanad 06 841 25 905 (Engels, Arab) 
Arif Alani 06 34 68 32 76  
 
Somalische woordvoerder: 
Saam Saïd 06 842 04 556 (Engels en Somalisch) 
Ali Mohamed Abdille (Nederlands en Somalisch, onderhandelaar) 06 86 12 13 11  
Mr Walls: walls@ziggo.nl advocaat van een van de twee Somaliërs wiens 'vrijwlillige' vertrek 
mislukt is omdat ze door Mogadishu zijn geweigerd (nov.dec 2011) zie eerdere berichten. 
 
Iraanse dakloze vluchteling: 
Shaheen: 06 85 40 59 76 (alleen Farsi en beetje Engels, er wordt dringend een tolk gezocht. 
Vertaling per telefoon en info: Ahmed Pouri van PRIME: 06 55362313.  
Filmpje over Shaheen: http://youtu.be/Y2T5IVIFz9A.  
Het item is gemaakt door Lotte Elbrink en wordt uitgezonden op 9 juli in het programma 
CampusTalk op UStad (lokale tv Utrecht). Graag bij plaatsing op je blog, eerst contact opnemen 
met lotte.elbrink@gmail.com, en deze informatie erbij schrijven.  
 
Overige informatie: 
Marianne Bathoorn (ter plaatse) van de Stichting Hulp aan Uitgeprocedeerde Vluchtelingen 
(SHUV) Emmen en helpt dagelijks mensen van de straat. 06 40744537. Zij steunt het tentenkamp 
met praktische hulp. 
LET OP: batterijen van telefoons woordvoerders zijn soms leeg, probeer het later nog eens, 
probeer een van de andere nummers of ga er gewoon heen !  
 

Nieuws en info over deze en eerdere acties Vluchtelingen op Straat: 

http://www.iraqi-refugees.org (arabische taal, kijk hier als je wilt deelnemen aan de actie) 

www.vluchtelingenopstraat.blogspot.com (actienieuws, foto's en filmpjes ! Via hun facebook van 

meer dan 2000 contacten worden o.a. oproepen verspreid!!) 

vluchtelingenopstraat@gmail.com (bied hier hulp aan die je niet zelf kunt brengen en laat hier 

weten als je wil deelnemen aan de actie en hulp nodig hebt. LIEFST IN ENGELSE TAAL schrijven) 

http://stil2.wordpress.com: (alle updates/persberichten komen hierop) 

stilnieuws@gmail.com (laat hier weten als je alle pers- 'updates' vanaf nu wil ontvangen)  

Facebook: MI Bathoorn (foto's en oproepjes) 

www.stil-utrecht.nl - www.prime95.nl - m2m.streamtime.org  

De actie wordt gesteund door STIL (Utrecht), PRIME (Den Haag), SHUV (Emmen) en radio 
M2M (Amsterdam). 
 
 
Journalisten en anderen die het laatste actienieuws altijd/direct willen ontvangen 
kunnen hun mailadres doormailen naar: stilnieuws@gmail.com 
 
Tenten, dekens, matjes, zeil, eten, warme thee, koffie en suiker, graag direct 
langsbrengen ! 
 
Donaties:  
Donaties zijn welkom op giro 57 56 118 Stichting Lauw-Recht, ovv actie TerApel (dit is 
projectenrekening van STIL), of doneer direct aan de actievoerders zelf. 


