ONSCHULDIG GEVANGEN OP SCHIPHOL
Wat kunnen WIJ doen?

1. WAKEN – iedere tweede zondag van de maand
In deze gevangenis naast de startbaan zitten veel mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze
niet over de juiste papieren beschikken. Met deze wakes willen we een teken van solidariteit aan de
migranten-gevangenen geven. Ook willen we duidelijk maken dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten
van mensen die niets misdaan hebben.
De wakes zijn bij de nieuwe Schipholgevangenis van 14.00 tot 15.30 uur. Adres: Duizendbladweg 100, 1171 VA
Badhoevedorp. Routebeschrijving zie: www.schipholwakes.nl U kunt er makkelijk komen met Connexxion bus 185
vanaf Schiphol Plaza, halte B15.
Vanaf NS Station Amsterdam Zuid (naast restaurant Wagamama, Zuidplein 12) rijden er twee auto’s naar de wake.
Vertrek om 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Als u te laat dreigt te komen, bel dan: 06 3029 5461. Voor meer
informatie schrijf naar de Catholic Worker Amsterdam, Postbus 12622, 1100 AP Amsterdam. Of bel: 020 699 8996 of
06 3029 5461.

2. ACHTERGRONDINFORMATIE
Zie: www.schipholwakes.nl ; ga naar de pagina ‘achtergrondinformatie’. Hier vindt u samenvattingen van rapporten
van Amnesty en van een commissie van de Raad van Europa, een overzichtsartikel van professor van Kalmthout, de
tekst van een uitzending van NOVA en nog veel meer. Of ga naar: http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl de
pagina’s ‘publicaties’, ‘in de politiek’ of ‘actualiteit’.

3. SCHRIJVEN
Vorm een groep, verdiep u in de achtergronden en schrijf de staatssecretaris of een favoriet Kamerlid een brief hoe u
over het opsluiten van migranten zonder verblijfsvergunning denkt. U kunt ook handtekeningen ophalen bij vrienden
en bekenden; een artikel geplaatst proberen te krijgen in een buurtkrant of huis-aan-huisblad of een stuk schrijven
voor het tijdschrift van uw kerk of vereniging.

4. KAARTEN STUREN
U kunt (een stapel) kaarten schrijven aan de gevangenen, om hen een hart onder de riem te steken. Stuur ze naar
Albert Jansma, Graan voor Visch 15621, 2132 ES Hoofddorp. Hij zorgt ervoor dat de kaarten aan de gevangenen
uitgedeeld worden. De gevangenis staat geen politieke boodschappen of telefoonnummers en adressen van
afzenders toe.

5. GELD GEVEN
Een paar keer per jaar mag de Bezoekgroep de gevangenen wat extra´s geven. U kunt daarvoor geld storten op:
NL84 INGB 0008 1182 81, t.n.v. Bezoekgroep Vreemdelingengevangenissen, Amsterdam, onder vermelding van
‘voor de gevangenen’.
Ook kunt u geld overmaken aan organisaties die migranten zonder verblijfsvergunning tijdelijk opvangen. In
Amsterdam bijvoorbeeld naar:
• NL91 INGB 0002 7258 28, t.n.v. Noëlhuis, Amsterdam
• NL10 INGB 0008 3306 85, t.n.v. Tubmanhuis, Amsterdam
• NL94 INGB 0007 9133 34, t.n.v. ASKV, Amsterdam
• NL31 TRIO 0197 9068 34, t.n.v. de Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning / Stichting Zijwaarts te
Amsterdam
>> Sommige organisaties kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Meer informatie over de Bezoekgroep z.o.z. >>>

BEZOEKGROEP MIGRANTENGEVANGENIS SCHIPHOL

Gevangen in niemandsland
In de nieuwe migrantengevangenis Schiphol zitten meer dan honderd migranten opgesloten. Niet
omdat ze iets misdaan hebben, zelfs niet omdat ze ergens van verdacht worden, maar puur
omdat ze niet (meer) over de juiste papieren beschikken om in Nederland te mogen blijven. Ze
zijn naar het Westen gekomen op de vlucht voor geweld of op zoek naar een behoorlijk inkomen.
Na gemiddeld drie tot vier maanden worden ze uitgezet naar het land waar ze vandaan kwamen,
terug naar de ellende die ze probeerden te ontkomen. Of ze komen op straat te staan, zonder
verblijfsvergunning.
Uit solidariteit met deze “minsten onder de mensen”, hun eigen land ontvlucht en in ons land
niet welkom, gaat de Bezoekgroep naar deze gevangenis toe om hen te ontmoeten en een hart
onder de riem te steken. We nemen vruchtensap en snoep mee en proberen een ontspannen
gesprek op touw te zetten of we spelen samen een spelletje. Geregeld ontwikkelt zich een mooie,
indringende gedachtewisseling. We trachten het isolement van de gevangen migranten enigszins
te doorbreken.
De bezoekgroep is op zoek naar aardige, betrokken mensen, die stevig op de benen staan en goed
kunnen luisteren, om eens in de twee weken een avond in een kleine groep achter de tralies te
gaan. We zijn in het bijzonder op zoek naar mensen die bereid zijn om voor langere tijd,
regelmatig te bezoeken en zich actief voor de bezoekgroep in te zetten. Mocht je bijzondere
talenten en/of vaardigheden bezitten (bijvoorbeeld Arabisch, Farsi, Chinees spreken of ervaring
met de doelgroep hebben) en je actief voor de bezoekgroep willen inzetten, dan kun je een mail
sturen voor meer informatie.
Interesse of meer informatie?
Mail dan naar Sofie Jansen: bezoekgroepschiphol@gmail.com
Wil je meer weten over vreemdelingendetentie?
Ga naar: www.schipholwakes.nl >>> ‘achtergrondinformatie’
of: www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl >>> ‘publicaties’, ‘in de politiek, of ‘actualiteit’
Een routebeschrijving vind je bovenaan op de beginpagina van www.schipholwakes.nl

