
Verhaal uit de praktijk 

Afgeleverd op STIL  
De dag zat erop, ik zat te bellen met een vriendin in de wachtkamer, 
er kwam een man binnen. Ik zei: We zijn gesloten… Heeft u een 
vraag? Ik kom iemand brengen, zei hij. Ik keek naar zijn kleding, was 
hij een taxi- chauffeur? Ik zag een embleem van Kamp Zeist. Ik vroeg: 
Bent u bewaker? Ja, zei hij, ik kom een vrouw brengen uit Kamp 
Zeist.  

Ik riep mijn collega die al op de vrouw wachtte en blijkbaar contact 
had gehad met de gevangenis. Daar wilde men iemand op straat 
zetten maar vond dit niet verantwoord, ze vroegen of wij opvang 
wisten. Mijn collega had een plek bij de Sleep Inn geregeld, de 
volgende dag zouden we dan een andere BBB plek kunnen zoeken. 
De vrouw had een paar dagen opgesloten gezeten in Kamp Zeist 
omdat ze geen verblijfsvergunning had. Ze moest worden vrijgelaten 
van de rechter. 

In de war 
Later begrepen we waarom de vrouw gebracht was en niet op de 
trein gezet (zoals normaal gebeurt). Ze was in de war.  
Ze had een vuilniszak bij zich met haar bezittingen, ze had geen 
warme jas bij zich, enkel wat kledingstukken, brieven en 
troepdingetjes in een vuilniszak. Ze was heel dun, wilde geen hand 
geven, ze had iets aan haar huid, ze bibberde, Ze keek ons niet aan 
(in eerste instantie, later wel), we vroegen of ze zich wel goed voelde 
en of ze misschien een dokter wilde zien. Ze zei: Hoezo? Ik ben niet 
ziek. Je bent aan het bibberen, heb je het koud? Nee waarom? Mijn 
collega vroeg of ze thee wilde, dat wilde ze wel, maar eten niet.  

We vroegen haar of ze vrienden of familie in Nederland had. Ze zei: 
waarom wil je dat weten? We vertelden haar dat we dat vroegen 
omdat we wilden weten of ze een plek had om naartoe te gaan, om 
te slapen en eten. We vroegen haar: ben je Somalisch? Hoezo? Dat 
wilden we weten omdat we een tolk wilden bellen. Ik zei: vind je het 
goed als ik een vriend bel, hij spreekt Somalisch. Ze zei: waarom 
denk je dat ik Somalisch ben? We probeerden erachter te komen 
waar ze vandaan kwam en welke taal ze sprak. Later ontdekten we  
dat ze een paar woorden Somalisch kon verstaan. Ze zei: ik ben daar 
al heeeeel lang niet geweest, ik ken de taal niet meer goed.  

Please no shelter 
We vertelden haar dat we een plek voor haar hadden geregeld in de 
shelter (Sleep Inn), we vroegen haar: Zullen we je ernaartoe 
brengen? No no ik no shelter no Sleep Inn no no. nee nee. ik ga naar 
het station, waar is het station? We legden het haar uit. Ze wilde 
eerst nog even bidden. Ze ging zich wassen, legde wat kleding op de 
grond als matje en ging bidden. Later wilde ze ook nog even 
internetten.  
Ze bleef volhouden dat ze niet naar de shelter wilde, wel naar het 
station. We vroegen haar: waar wil je heengaan? Dit omdat we haar 
geld voor de trein wilden geven, maar ook dat wilde ze niet zeggen. 
Ze zei: don’t worry, ik ben grote vrouw, no problem. We besloten 

haar dertig euro reisgeld te 
geven. Ze wilde het niet 
aannemen, we dachten dat het 
trots of beleefdheid was of 
door haar negatieve ervaring 
met Kamp Zeist kwam, dus 
probeerden we haar nog 
duidelijk te maken wie wij zijn 
en dat wij geen vrienden zijn 
van Kamp Zeist.  
Ze wilde het geld niet. Ook niet 
toen we het in haar hand 
probeerden te stoppen. Ze zei 
dat ze zelf wel geld had. 
Mijn collega kreeg het met veel 
moeite voor elkaar dat ze een 
briefje met haar 06- telefoon-
nummer aannam, ze deed dat 
in de vuilniszak om mee te 
nemen. We vroegen haar te 
bellen als er een probleem was 
of als ze hulp nodig had. Het 
adres en telefoonnummer van 
STIL wilde ze niet. 

Selectie uit de vuilniszak 
Ze gooide de vuilniszak op zijn 
kop leeg en maakte een selectie 
van de dingen die ze werkelijk 
nodig had en deed zoveel 
mogelijk kleding aan. Misschien 
wegens de kou, misschien 
omdat ze dan minder bagage 
had. Ze deed ook haar 
onderbroek over haar broek 
aan, we konden haar overhalen 
die weer uit te doen.  
Ze werd steeds opener en 
maakte zelfs grapjes, en zei 'We 
are sisters'. 
Ze is richting station gaan 
lopen, mijn collega liep een 
stukje mee totdat de vrouw zei: 
ga weg.                    Door Margreet 


