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Op 26 Oktober 2010 werden de slachtoffers van de Schiphol brand in 2005 herdacht in de
Catharinakerk van Eindhoven. Net als de voorgaande jaren hadden de Eindhovense
organisaties 'Vluchtelingen in de Knel' en 'Het Netwerk voor Humaan Omgaan met
Vluchtelingen’ (HOV) de herdenking georganiseerd. Er was een opkomst van meer dan 60
mensen, gevarieerd van jong tot oud.
Verschillende sprekers deelden hun ervaringen met vluchtelingen, waaronder dominee
Ferdinand van Melle, die in het grenshospitium van Amsterdam als geestelijk verzorger
gedetineerde vluchtelingen ruim 10 jaar heeft bijgestaan. Hij vertelde dat het voor de
vluchtelingen veel betekende wanneer een Nederlander betrokkenheid toonde voor hun
situatie.
Er werd aan de aanwezige Nederlandse kinderen gevraagd of zij nu papieren bij zich hadden
en er werd verteld dat als je een kleurtje hebt en op straat loopt, de kans op controle
beduidend hoger ligt, dan wanneer je een blank westers uiterlijk hebt.

Sinds 2005 zijn er minimaal 50.000 vluchtelingen in detentie gezet, vertelde Willem‐Jan van
Wijk van Vluchtelingen in de Knel: 50.000 mensen, die geen crimineel feit hadden begaan en
toch opgesloten zijn.
Vluchtelingen zijn gevlucht uit hun moederland vanwege het gevaar voor eigen leven en nu
worden ze in Nederland opgepakt en van hun vrijheid en veiligheid beroofd. Zij hebben
namelijk geen papieren bij zich en kunnen zich onvoldoende legitimeren. Met de door het
nieuwe kabinet beoogde voorstellen zullen deze illegaal gemaakte vluchtelingen strafbaar
worden en zullen zelfs de kinderen en baby’s van deze vluchtelingen strafbaar zijn en dus
crimineel.
Veel vluchtelingen met psychische klachten worden onvoldoende bijgestaan door artsen, die
de diagnose stellen van 'situatie gerelateerde klachten' als ze bijvoorbeeld niet kunnen
slapen of andere gezondheidsklachten hebben.

Er werd door het actie koor gezongen en muziek gemaakt. De teksten waren indrukwekkend
en hoopgevend. Op deze avond herdachten we de 11 slachtoffers van de Schiphol brand in
2005 en we werden bewust gemaakt van de huidige situatie omtrent het asielbeleid en de
zorgen over de vluchtelingen nu.

Henry Bravo Martinez
ex‐vluchteling en lid van Humaan Omgaan met Vluchtelingen, Eindhoven
P.S. Het HOV (Humaan Omgaan met Vluchtelingen) geeft vier keer per jaar een gratis
nieuwsbrief uit. Als u deze wil ontvangen, bel dan: 040.2525609 of mail:
info@humaanomgaanmetvluchtelingen.nl
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