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ACTIVITEITEN
De Werkgroep werkte langs drie lijnen:
1. Ten behoeve van het Detentiecentrum Kamp van Zeist
Wake
Op zondag 2 februari werd onder grote belangstelling (er waren ca 300 mensen!) de honderdste wake
gehouden. De pers besteedde er ruime aandacht aan, waarmee het thema van onze
vreemdelingenbewaring opnieuw stevig op de agenda kwam. De wake begon met een fakkeltocht
vanuit het centrum van Soesterberg. Burgemeester Janssen hield een indrukwekkende toespraak. Hij
zei onder meer: ‘U geeft stem aan de mensen die geen stem hebben.’ De blaaskapel van het Leger
des Heils begeleidde de samenzang. Het gaf ons als leden van de werkgroep moed om door te gaan
met onze inmiddels landelijk bekende wake’s.
Ook op alle andere eerste zondagen van de maand werd (nog steeds) gewaakt bij het
Detentiecentrum Zeist. Het doel blijft: de mensen binnen laten weten dat we hen niet vergeten en de
mensen buiten ervan te doordringen dat vluchtelingen zonder strafblad niet in een gevangenis
thuishoren. Met nadruk wordt aandacht gevraagd voor de humanitaire aspecten van het
Nederlandse vreemdelingenbeleid, dat in strijd is met de mensenrechten. Ondanks toezeggingen van
overheidswege is het regime in het detentiecentrum er niet humaner op geworden. Door
bezuinigingen zitten de mensen dagelijks zelfs langer in de cel dan voorheen!
Verder zagen we met zorg hoe op het terrein van het Detentiecentrum het afgelopen jaar een
tijdelijke ‘kindvriendelijke gesloten gezinslocatie’ werd ingericht. Dit leek ons in strijd met het besluit
‘geen kind in de cel’. Het is een onderwerp dat door de werkgroep kritisch wordt gevolgd, in
samenspraak met de Landelijke Raad van Kerken, Kerk in Actie en Amnesty International.
In 2014 kwamen gemiddeld 60 à 70 mensen per zondag naar de wake. De decemberwake werd
gefilmd door de EO voor het programma Geloof en een hoop liefde (uitzending februari 2015).
Bloemengroet:
Evenals als voorgaande jaren werden wekelijks bloemen gebracht door één van de 35 kerken of
geloofsgemeenschappen die aan deze bloemengroet deelnemen. De bloemen, die op zaterdag
worden gebracht, worden in emmers gezet en op zondag door de vrijwilligers meegenomen naar de
diensten. Een kerk haakte af, een andere ging meedoen zodat het getal gelijk bleef.
Bezoek aan het detentiecentrum
In februari bracht het WKOV een bezoek aan het detentiecentrum. We kregen een uitgebreide
ontvangst en rondleiding. Vooral waren wij verheugd te horen dat het regime in het centrum nog
voor de zomer zou worden gewijzigd in een ‘verblijfsregime’, waarbij de ingeslotenen tot 22.00 uur
vrij zouden kunnen rondlopen en hun eigen dagprogramma samenstellen. Ook was een nieuw
activiteitencentrum in de maak, met onder meer een grote bibliotheek, muziekzaal en hobbyruimte.
Helaas werden deze plannen in 2014 nog niet gerealiseerd. Het nieuwe activiteitencentrum kwam er
(we werden in september feestelijk op taart onthaald en kregen een rondleiding), maar kon door
problemen nog niet in gebruik worden genomen. Wegens personeelsgebrek kwam het ruimere
regime er (nog?) niet.
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In het voorjaar werd door Frits Stuurman een bezoek met rondleiding voor mensen van de
bloemengroet georganiseerd, zodat ze met eigen ogen konden zien waar hun bloemen terecht
kwamen. Beide keren was er grote belangstelling voor.
Gebedsintentie:
Ook in 2014 is maandelijks een gebed uitgezocht / gemaakt om op de eerste zondag van de maand in
alle vieringen zowel in het detentiecentrum als in de aangesloten kerken te bidden. De deelnemende
kerken krijgen kort vóór de eerste zondag van de maand het gebed toegestuurd in het Engels en in
het Nederlands, als teken van verbondenheid van de mensen binnen en buiten het Detentiecentrum.
Telefoonkaartenactie
De telefoonkaartenactie vormt een vast onderdeel van het werk van de WKOV (en SAVIZ). Met Pasen
werd aan 200 mensen een telefoonkaart uitgereikt. Deze actie kon met Pinksteren en Kerstmis
worden herhaald, terwijl op verzoek van de geestelijk verzorgers ook in de zomer nog eens 100
kaarten van 10 euro werden gegeven aan mensen in acute nood. De actie van 2014 bracht opnieuw
ca 10.000 euro op (van kerken en particulieren). Dit bedrag werd in de loop van het verslagjaar vrijwel
geheel aan telefoonkaarten besteed.
Overige acties
In de zomer van 2014 hield een geloofsgemeenschap in Leidsche Rijn een actie voor de ingeslotenen
in het detentiecentrum. Zij voorzagen het nieuwe activiteitencentrum van verschillende soorten
gereedschap en materialen. Ook Jurk aan de Rijn hield een actie voor de ingeslotenen. De contacten
liepen via WKOV en SAVIZ. In december werden op verzoek mutsen en sjaals bijeen gebracht. Er
kwamen wagonladingen van binnen! Een deel daarvan ging naar de 1-eurowinkel van de Stichting
Vluchtelingenkinderen in Driebergen.
2. Ondersteuning in Zeist wonende asielzoekers / vluchtelingen
In het verslagjaar werd in een aantal situaties steun verleend aan nieuwe Nederlanders in de vorm
van een lening of gift. Deze steun verliep via SAVIZ of de Stichting Vluchtelingenkinderen
(Driebergen), twee stichtingen waar de WKOV nauw mee samenwerkt. Zo kon hulp worden verleend
bij een gezinshereniging en kregen verschillende mensen ondersteuning bij de hoge kosten voor
naturalisatie (legeskosten). Een alleenstaande moeder met vijf kinderen kreeg tijdelijk hulp van een
maatje. Het maatjesproject zelf moest helaas worden opgeheven in verband met de te grote werklast
van het VWMN. Er zijn wel plannen voor een doorstart in 2015 nu een nieuwe vrijwilligster bij VWMN
de coördinatie op zich wil nemen.
3. Ondersteuning Asielzoekerscentrum Soesterberg
In maart 2014 werd het nieuwe AZC in het vroegere gebouw 4 van het Detentiecentrum geopend.
Het gebouw werd door het COA min of meer geschikt gemaakt voor de opvang van de grote stroom
vluchtelingen die de eerste helft van het jaar Nederland binnen kwamen. Een gevangenissfeer is
echter niet snel uitgebannen. Vanuit de WKOV waren er voorafgaand aan de opening contacten met
Jet van Doornik (locatiemanager), waarbij onze zorgen hierover werden geuit. We kregen een
rondleiding door het gebouw. De contacten resulteerden in enkele acties voor de bewoners. Op
verzoek werden fietsen, buggies en andere spullen erheen gebracht (oproep via de kerken). Door de
groep van de eerste communieviering in de St. Maartenparochie werd een oude luchtplaats
omgetoverd tot een speelpleintje met wandschildering, bloembakken en speeltoestellen. Dit
gebeurde samen met ouders en kinderen van AZC- bewoners. Verder waren er contacten met de
Vredekerk in Soesterberg over de vraag wat de plaatselijke kerk voor deze groep zou kunnen doen.
Verschillende christelijke bewoners vonden de weg naar de kerk en werden daar welkom ontvangen.
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Samenstelling werkgroep en contacten naar buiten
Sinds het begin van 2013 zijn Binte Roda en Nel Koster, de wakers van de Raad van Kerken Soest, vast
aanwezig in onze vergadering. John van der Drift voegde zich in 2014 bij hen. Hiermee is de
samenwerking met de Raad van Kerken Soest versterkt. Als opvolgster van Tetske Spees-Haalboom
konden we Hanneke Van der Linde- de Zeeuw verwelkomen. Zij nam de website voor haar rekening.
Leden van de WKOV zijn vertegenwoordigd in diverse organisaties die de belangen van de doelgroep
behartigen (Landelijke Raad van Kerken, INLIA, LOS, Migranten Platform). Ook is er geregeld contact
met Geesje Werkman van Kerk in Actie.
namens de werkgroep,
Corja Menken-Bekius

Bijlage
In de werkgroep zijn vertegenwoordigd:
Doopsgezinde Gemeente; Evangelische Broedergemeente; Ger. Kerk Zeist: Oosterkerk; PKN: Zeist-West; St.
Maartenparochie; leden van de Raad van kerken van Soest / Soesterberg.
De WKOV werkt samen met:
AMNESTY
Regionale afdeling
VWMN
Vluchtelingen Werk Midden Nederland
SAVIZ
Stichting Steuncomité voor Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist
LOS
Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
INLIA
Stichting Internationaal Netwerk Lokale Initiatieven Asielzoekers (Charter)*
KOM
ondersteunt asielzoekers in de regio Utrechtse Heuvelrug, waaronder AZC Leersum
Kerk in Actie
Protestantse Kerk Nederland
STIL
Stichting Illegalen Utrecht
STICHTING VLUHTELINGENKINDEREN te Driebergen
*Het Charter (= verbond) van Groningen werd in 1987 door een aantal kerken opgesteld. De betrokken kerken
richtten de Stichting Internationaal Netwerk Lokale Initiatieven Asielzoekers (INLIA) op om de partners in het
verbond te ondersteunen en individuele asielzoekers hulp te bieden. Met het ondertekenen van het Charter
sluit een lokale geloofsgemeenschap zich aan bij het netwerk, dat bestaat uit kerken van allerlei denominaties
en geloofsgemeenschappen. Chartergemeenten verbinden zich tot het verlenen van hulp aan asielzoekers in
noodsituaties. Een aantal geloofsgemeenschappen in Zeist ondertekenden het Charter en werden daarmee
Chartergemeente.
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