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-  Doe mee aan een wake bij de deten-
tiecentra: 

 Zeist, 1e zondag vd maand, 
 16.30u – www.wakezeist.nl  
  Rotterdam, 1e zondag vd maand, 

19.00u – www.stichtingros.nl 
  Amsterdam, 2e zondag vd maand, 

14.00u – www.schipholwakes.nl
-  Koop telefoonkaarten voor vreem-

delingen in detentie (niet zelf aan te 
schaffen) via wakegroep Zeist www.
wakezeist.nl of via de Franciscaanse 
Beweging o.v.v. Gideon1014: 

 NL95TRIO 0198368275
-  Ga op bezoek bij vreemdelingen in 

detentie; neem contact op met de 
bezoekgroepen via de bovenge-
noemde wakegroepen.

-  Stort een bijdrage voor de aanschaf 
van speelgoed en kinderboeken via 
de Franciscaanse Beweging o.v.v. 
Gideon2014: NL95TRIO 0198368275

-  Lees en praat over vreemdelingen- 
detentie met vrienden en kennissen. 
Maak daarbij gebruik van informatie 
op de sites www.schipholwakes.nl; 

 www.meldpuntvreemdelingendeten-
tie.nl; www.amnesty.nl/mensenrech-
ten/dossiers/vreemdelingendetentie; 

 www.geenkindindecel.nl  

Meer informatie: 
www.franciscaansegideonsbende.nl
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Vreemdelingendetentie: 
gevangenissen voor ‘illegale’ 
vreemdelingen bij Schiphol, Zeist en 
Rotterdam

Uitgeprocedeerde asielzoekers, partners die niet 
aan de verblijfsvoorwaarden voldoen, toeristen die 
langer blijven dan hun visum toestaat - allemaal 
migranten die hier verblijven zonder verblijfsver-
gunning. Illegaal verblijf is nog niet strafbaar, maar 
vastzetten ‘ter fine van uitzetting’ mag wel. Neder-
land zet jaarlijks zo’n 5.000 vreemdelingen vast. 
De meesten kunnen niet uitgezet worden, maar 
worden na een verblijf in detentie van een half 
jaar weer op straat gezet, zonder rechten, zonder 
voorzieningen.
De omstandigheden in vreemdelingendetentie zijn 
vergelijkbaar met die in een gewone gevangenis. 
‘s Avonds en ‘s nachts zijn de deuren op slot. Be-
zoek is twee uur per week mogelijk. Er ontbreekt 
een toekomstgerichte dagbesteding: er is geen 
werk en nauwelijks onderwijs, waardoor het aan-
geboden dagprogramma niet als zinvol wordt er-
varen. Er zijn ook klachten over de medische zorg 
en het eten. Protesterende vreemdelingen worden 
nogal eens afgezonderd in isoleercellen. 

De Franciscaanse Gideonsbende roept op tot 
een wake op Goede Vrijdag 18 april 2014 van 
14.00-15.30 uur georganiseerd door de Francis-
caanse Vredeswacht (Justitieel Complex Schiphol, 
Duizendbladweg 100, Badhoevedorp). Een teken 
van solidariteit – laat je betrokkenheid zien: gren-
zeloos! www.schipholwakes.nl 
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