
 

 
 
 
 

Uitgezette Somaliër gewond in Mogadishu 
 
De man die 5 november door Nederland onder dwang is uitgezet naar 
Mogadishu is gewond geraakt bij een bomaanslag. Dit melden Somalische 
media. (Zie ook foto in de LINK) 
 
An asylum seeker who was forcefully deported from the Netherlands has been injured in a 
deadly bomb explosion in the Somalia’s capital Mogadishu, local media reports say on 
Monday. 
Said Ahmed, in his 20s, was among more than 25 people who were wounded a recent 
terror attack that hit Maka-Al-Mukarama hotel near the presidential residence in 
Mogadishu. The attack was suddenly claimed by the Al-Qaeda affiliated group of Al-
Shabaab. 
Ahmed - who had been living in the Netherlands for many years – said he has no family 
and no care in Mogadishu and could not adopt with the city’s chaotic live style. 
“I got injured in my right hand in a bomb attack by the terrorists as I was sitting in front of 
the hotel. I am worried about life because Mogadishu is still unsafe to be lived. I don’t 
know why I was deported to here,” Ahmed told the media adding that he was in panic 
condition. 
The Netherlands’ immigration department had recently deported Ahmed as a plane 
carrying him landed in Mogadishu’s Aden Adde airport which is heavily guarded by the 
African Union Peacekeepers. 
According to reports, the immigration officers at Aden Adde airport stopped Ahmed 
entering the country demanding to send him back where was deported but later let him in 
after receiving order from the Somalia’s premier office after receiving contact from the 
Dutch deport officers. 
 
Door M. Abdi Farah, journalist  
 
 



LINKS Somalische websites:  
 
http://ilwareed.com/nin-dhowaan-laga-soo-masaafuriyey-dalka-holand-
oo-ku-dhaawacmay-qaraxii-hotel-maka-al-mukarama/ 
 
http://dayniilecom.com/November2013/11November6.htm 
 
Advocaat van de uitgezette persoon is mr Els Wantenaar:  
T: 020 – 627 49 07, Wantenaar@henvk.nl. 
 
Woordvoerder Somaliërs: Yasin 06 855 111 30.  
 
Yasin heeft trouwens deze week te horen gekregen dat hij een 
verblijfsvergunning heeft, is mede- oprichter van de zelforganisatie 
Vluchtelingen op Straat. Ook drie andere vluchtelingen die de eerste acties 
organiseerden in juli, september en december 2011 kregen al een 
verblijfsvergunning.  
 
Overige info - Weer op straat  
 
De deelnemers aan de tentenkampacties in Ter Apel en Den Bosch, voor het 
merendeel Somaliërs (280) en Irakezen (±200), die plaatsvonden dec 2011, 
mei 2012, juli 2012, kregen sinds die tijd onderdak in een 
Vrijheidsbeperkende Locatie VBL (of AZC onder VBL-regime), sommigen al 
22 maanden. Zij worden druppelsgewijs op straat gezet. Dit zou de laatste 
twee en een halve maand al met zeker 230 Somaliërs gebeurd zijn. 
 
Twee Somaliërs zijn uitgezet, 16 september en 5 november jl. De eerste nam 
deel aan het tweede tentenkamp (dec 2011, 
vluchtelingenopstraat.blogspot.com), de tweede woonde 19 jaar in NL, 
kwam hier als kind en spreekt nauwelijks Somalisch (zie foto in de link).  
 
  


