
Together as one with the prisoners 


Na de ontruiming van Kamp Osdorp van 30 november zijn de mensen -  na eerst geruime tijd in een 
krappe bus met zuurstofgebrek te hebben gezeten – naar Amsterdam Zuid-Oost gebracht. Diezelfde 
avond is bijna iedereen weer ‘vrijgelaten’ ofwel in de kou gezet, in een bushokje in Zuid-Oost.  
 

Maar niet iedereen! 
 

Enkele vluchtelingen zijn enkele dagen vastgehouden op het politiebureau. Zij hebben nog steeds 
hun tas (met kleren, telefoons, geld, en hun dossiers!) niet terug. Een persoon is gedeporteerd, een 
persoon is terecht gekomen in detentiecentrum Alphen a/d Rijn en acht leden van de groep zijn 
overgebracht  via het detentiecentrum Noord-West in Osdorp naar het detentiecentrum KAMP 
ZEIST in Soesterberg en vandaar weer verder. 
 

Het contact met de gedetineerden loopt moeizaam. Uit de gesprekken die er zijn blijkt dat hun 
gezondheids- en psychologische toestand niet goed is en dat zij zeer veel behoefte hebben aan post 
en bezoek. Het is voor hen moeilijk om met de buitenwereld in contact te komen. Hieronder volgt 
de informatie die wij hebben kunnen verzamelen en hoe solidariteit met hen te tonen. Mocht iemand 
aanvullende informatie hebben, laat het ons graag weten! 
 

Officieel mag vreemdelingenbewaring alleen als er 'zicht' is op uitzetting! Voor meer informatie zie: 
http://www.nationaleombudsmannieuws.nl/sites/default/files/rapport_vreemdelingenbewaring_2012_105.pdf 
 

 
 

Sergei, uit Armenië is op dinsdag 4 december via Wenen uitgezet naar Armenië. Hij is na aankomst 
eerst vastgenomen maar na 5 dagen is hij vrijgelaten. 
 
Harun Abdi Yousef (Somalië) 
Een zeer sociale man – altijd een plezier om bij in de buurt te zijn. 
Harun is vanuit Zuid-Oost, via Osdorp in Rotterdam vastgezet.  
Daarna is hij overgeplaatst naar Schiphol. Medegedetineerden 
vertelden dat hij een keer werd gedwongen om uitgezet te worden, 
maar dat hij weigerde. De volgende dag is hij weer meegenomen en 
is niet meer teruggekomen. Op 19 dec is hij vanuit het uitzetcentrum 
Rotterdam op het vliegtuig gezet naar Rome. Dit is bevestigd door de 
advocaat. Mensen zoeken contact met hem via telefoon / Facebook.  
Geboortedatum: 7-6-1980 
Advocaat: J. van Appia 
Zaak info: Harun had vingerafrukken in Italië en is op basis van 
Dublin uitgezet. 


 

Askal Kidane (vrouw uit Eritrea) 
Zij is maandag 10 december  na haar zitting vrijgelaten.  Zij is dezelfde avond opgehaald door 
Vrouwen tegen Uitzetting en verenigd met de groep, in de Vluchtkerk. Advocaat Maartje Terpstra, 
Amsterdam 
 



Abdella Kadir Mohamed (Oromo / Ethiopië) 
Geboortedatum: 24-1-1994 
Er was initieel wat verwarring over exacte naam. Hij deelde een cel 
met Muthana in Kamp Zeist. Zonder zitting en zonder contact met 
advocaat werd hem opeens gezegd dat hij mocht gaan….. Abdella 
Kadir is op 15 december vrij gekomen en is nu in de Vluchtkerk! 

Mohamed Iddy (Kenya) geregistreerd als I.A. Mohamed 
Mohamed is op 18 december overgeplaatst van Kamp Zeist naar 
Schiphol West. Mohamed is vrij! Hij is opgehaald en werd ontvangen 
in de Vluchtkerk op 21 december. Hij vertelde hoe wat hij geleerd 
heeft: ‘There is nothing more important then your freedom’.  En 
hoeveel steun hij heeft gehad aan de brieven die hij ontving. 
Geboortedatum: 27-05-1984 
Advocaat: Flip van Leeuwen, Den Haag 
Zaak info: Op 13 december zitting geweest in Dordrecht en verdere 
behandeling op 20 december. Dezelfde avond oordeelde de rechtbank 
dat het beroep gegrond is omdat de IND al sinds maart in het bezit was 
van zijn paspoort en zodoende onvoldoende voortvarend gehandeld 
heeft. Op 28 dec werd duidelijk dat IND geen beroep heeft aangetekend!  
Hij heeft zijn tassen nog steeds niet terug. 
 


 
Cali Alfa Mooti (Oromo/Ethiopia) 
Hij zit in Kamp Zeist, maar op een andere afdeling dan Habib en 
Muthana. Er staan nog geen mensen op zijn bezoeklijst. 
Detentienummer: 8475324 
Advocaat Rob Hamerslag, Amsterdam 
Zaak info: Hij had zijn zitting op 13 december. Uitspraak 19 december: 
beroep is ongegrond verklaard. Advocaat heeft hoger beroep ingesteld. 
Na 1 januari zal hij een nieuw opheffingsverzoek indienen en nu 
verwijzen naar de andere Oromo, die wel is vrijgelaten. 

El Mouthena El Marrakchy (Mauritanië) 
Hij zit in Kamp Zeist. Er is contact en hij heeft bezoek ontvangen op 
13, 14, 20, 23, 28 dec. Muthana heeft het meeste moeite met het feit 
dat de anderen vrij zijn en hij niet. Hij heeft op verzoek foto’s en 
artikelen van de ontruiming en de Vluchtkerk ontvangen en we zijn 
bezig hem studieboeken te brengen. Hij vraagt ons om deze 
boodschap door te geven: Ga alsjeblieft door met demonsteren! 
Geboortedatum:7-1-1989 
Taal: Arabisch, Spaans, Frans (evt Engels) 
Detentienr: 8475325.  
Advocaat: Maartje Terpstra, Amsterdam (hier is goed contact mee) 
Zaak info: Hij stond maandag 10 december voor de rechter, met beroep op basis van 
gelijkheidsbeginsel. Uitspraak aangekondigd op 17 dec maar door IT problemen bij rechtbank 
verlaat! Beroep ongegrond verklaard omdat Muthana uit ander land komt dan de anderen. 
Advocaat heeft hoger beroep ingesteld. Zij heeft met hem de mogelijke vervolgstappen besproken 
(vervolgberoep eind december, evt klacht bij Europees hof). 
 
 
 



 
Habib Jaba (Yemen) 
Hij zit in Kamp Zeist (met Muthana). Er is contact en hij heeft bezoek 
ontvangen op 11, 23, 28, 30 dec. Hij doet iedereen de groeten en hoopt 
dat we de gevangenen niet vergeten en hun verhaal vertellen. Hij snapt 
niet waarom een paar mensen nog vast zitten. Hij geeft aan net zo goed 
niet terug te kunnen. Boodschap voor de groep: ‘Blijf een groep! Maak 
niet onderling ruzie, blijf bij elkaar. Gebruik onze situatie in de 
gevangenis om ons probleem bespreekbaar te maken. En: jullie hebben 
al zoveel bereikt. Iedereen in de gevangenis kent het verhaal van Wij 
Zijn Hier!’ 
Geboortedatum: 11-10-1985 
Taal: Arabisch, Engels (mondeling) 
Detentienr: 8475326 
Advocaat: Marion Vissers 
Zaak info: Hij stond 12 december voor de rechter. Uitspraak (19 december): beroep afgewezen. 
Advocaat stelt hoger beroep in. Daarna geen updates meer ontvangen van de advocaat. 
 
Ibrahim Toure (Ivoorkust) 
Hij zit in Schiphol West (overgeplaatst vanuit Zeist op 18 dec). 
Zijn broer is niet vastgehouden en is vrij in de Vluchtkerk. Hij belt 
hem geregeld en mist zijn vrienden. Hij heeft bezoek ontvangen op 
28 dec. Hij maakt het relatief goed en is blij dat men aan hem denkt. 
Hij heeft het niet makkelijk (hij zit met uit Nigeria waar hij niet mee 
kan communiceren), maar realiseert zich ook dat hij relatief veel 
contact heeft met de buitenwereld. Mensen zijn naar Schiphol gegaan 
om naar hem te zwaaien. Hij zit op de tweede verdieping en kan naar 
buiten kijken! Op Oudejaarsavond gaan we ook langs! 
Geboortedatum: 27-3-1982 
Taal: Frans 
Advocaat: Jan Enoch (hier is goed contact mee) 
Zaak info: terugsturen op basis van een Flightorder kan alleen maar op basis van originele 
documenten en die zijn er niet dus geen zicht op uitzetting. In beroep gegaan op basis van 
gelijkheidsbeginsel. Zijn broer is wel vrij. Beroep afgewezen op 20 dec omdat rechter van mening 
was dat een ambtelijke misslag niet mag worden herhaald. Advocaat gaat naar Raad van State. 
 
Ahmed Mohamed Ali (roepnaam Belaha, uit Soedan) 
Ahmed is niet gearresteerd bij de ontruiming, maar al een maand eerder. 
Hij was deel van de groep op de Notweg en hij is toen hij buiten was door 
de politie gevraagd naar zijn ID en toen hij bleek geen papieren te hebben 
vastgezet. Sindsdien zit hij voor zover we weten in Kamp Zeist. Moet nog 
bevestigd worden met Kamp Zeist zelf. 
 
Elias Moussa 
Elias was geen onderdeel van de groep op de Notweg, maar was daar 
actief als vrijwilliger. Hij had zelf geen papieren. Hij is bij de ontruiming 
gearresteerd en is overgeplaatst van de PI Almere naar het detentiecentrum in Alphen a/d Rijn. In 
telefonisch contact gaf hij aan erg blij te zijn met briefjes/kaartjes. We begrepen dat Nelly hem 
wekelijks bezoekt. Hij geeft aan verder geen bezoek te hoeven ontvangen omdat hij verwacht op 22 
januari vrij te komen. Hij zal dan op bezoek komen in de Vluchtkerk. Taal: Nederlands. 
 






 
De mensen in de Vluchtkerk en de steungroep proberen contact te onderhouden en bezoekjes te 
regelen van vrijwilligers, maar er is veel behoefte aan meer post en meer bezoek. Ook zijn wij altijd 
geïnteresseerd in nieuws, vooral natuurlijk over de mensen waar we nog geen contact mee hebben 
kunnen krijgen.  

We willen de mensen die opgesloten zitten, graag een gezicht geven! Heb je informatie? Stuur dit 
dan via: m2m@streamtime.org. Wil je schrijven of op bezoek? Zie info hieronder!
Post 

Post voor een ingeslotene kan gestuurd worden naar: 
 

Detentiecentrum Zeist 
Postbus 111 
3769 ZJ Soesterberg 
Met toevoeging van naam, detentienummer 
 

Justitieel Complex Schiphol (West) 
Duizendblad 100 
1171 VA Badhoeverdorp 

Detentiecentrum Alphen aan den Rijn 
Postbus 2261  
2400 CG Alphen aan den Rijn 
Achternaam, voorletters en indien bekend detentienr / geboortedatum 

Bezoek 

Bezoekers moeten hun volledige naam EN adres EN geboortedatum doorgeven, zodat de gevangene 
dat op de bezoeklijst kan invullen. Verwerking van de lijst duurt anderhalve dag. Daarna kan de 
bezoeker een afspraak maken via de bezoeklijn 
Kamp Zeist: Bezoeklijn: 088 07 20142 (m-vr 9-16.30). Bezoektijden di, do, vr, zo 9 u, 10.30 u, 
12.45 u, 14.15 u, 15:30 u. Maximaal twee uur bezoek per week, met maximaal 3 bezoekers per uur. 
Schiphol-West: Bezoeklijn: 088 0733000. Gedetineerde moet afspraak maken. Bezoektijden en 
regelement bij mij nog onbekend.  
Alphen a/d Rijn: Bezoek max een uur per week, met maximal 3 bezoekers per uur. Bezoek moet 
door ingeslotene zelf worden aangevraagd.  

Omdat er een limiet zit aan het aantal bezoekers is het wellicht handig om te weten wie bij wie op 
bezoek gaat. Als je bij iemand op de bezoeklijst staat, hoor ik het graag 
(lokienmail@stichtingVIA.nl) 

Bellen 

Detentiecentrum Zeist 
Gevangenen kunnen niet gebeld worden, kunnen alleen zelf bellen. Cobra-telefoonkaarten werken 
NIET meer in Kamp Zeist, na de invoering van het gesloten systeem van Telio. De makkelijke 
manier om beltegoed over te maken is daarmee afgesloten. Gevangenen kunnen eens per week 
telefoonkaarten aanvragen. Geld storten (hiervoor) kan wel, zoals beschreven op de site: 

Het is mogelijk geld te storten of over te maken op de ‘rekening courant' van een ingeslotene.  
Dit kan contant via de automaat bij de receptie / portier van het detentiecentrum. 
Daarvoor heeft u de naam en het detentienummer nodig.  
Het is ook mogelijk geld via de bank over te maken. Dit zijn de rekeninggegevens:  
Bank: Royal Bank of Scotland  
Rekeningnummer: 56.99.89.515, Ten name van:  Detentiecentrum Zeist  
Plaats: Ede, o.v.v.:   Naam en detentienummer  



Detentiecentrum Alphen a/d Rijn 

Zelfde als Zeist, maar met volgende rekeninggegevens: 
Bank: Royal Bank of Scotland  
Rekeningnummer: 56.99.89.523  
Ten name van: Detentiecentrum Alphen aan den Rijn  
Plaats: Alphen aan den Rijn  
o.v.v.: Achternaam, voorletters en registratienummer van de ingeslotene 

Justitieel Complex Schiphol (West) 
Hier is bellen met Cobra nog wel mogelijk. Cobra kaarten kunnen in telefoonwinkels gekocht 
worden en de code van de kaart kan in een brief aan de gedetineerde gestuurd worden. 

Meer informatie: 

Voor meer informatie over bezoek, post, geld, etc, zie: 
 

Kamp Zeist: http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra-en-
uitzetcentra/Detentiecentrum-Zeist/#paragraph1 

Alphen a/d Rijn: http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra-en-
uitzetcentra/Detentiecentrum-Alphen-aan-den-Rijn/index.aspx 

 






































 
 










 



















 


