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DE ABC aan 

het woord 

 
Zij vormen met 

elkaar een 

achterban-

commissie, die 

Jeannet 

ondersteunt en de 

praktische zorgen 

van het verwerven 

van inkomsten uit 
handen neemt  

Door kapotgeschoten 

straten 

Zonder vader, zonder 

land 

Loop je hulpeloos 

verlaten 

Aan je moeders warme 

hand 

 

Als een schaap tussen 

de wolven 

Naar bestemming 

onbekend 

En niemand ziet hoe 

klein je bent 

Niemand ziet hoe klein 

je bent 

 

Morgen zal het vrede 

zijn 

Zal de zon je strelen 

Zal de wereld weer een 

speeltuin zijn 

En kun je rustig spelen 

 

Na de winter komt de 

lente 

Wordt de grijze lucht 

weer blauw 

Maar al ben je uit de 

oorlog, gaat de oorlog 

ooit uit jou?  

 

Mooie ogen zijn 

vergiftigd 

Zijn aan het geweld 

gewend 

En niemand ziet hoe 

klein je bent. 

Niemand ziet hoe klein 

je bent. 

 
Marco Borsato - de Speeltuin 

28 dagen 
‘Ze wilden mij terugsturen naar de mensen 

die mij wilden vermoorden’. 

‘Denk je eens in’ zei de asielzoeker tegen 

mij. 

‘De mensen om mij heen, wilden mij niet 

helpen, ik liep tegen muren op’. 

‘De mensen om mij heen, van 

Vluchtelingenwerk en COA, vertelden mij, 

doodleuk, dat ik op het vliegtuig gezet zou 

worden, terug naar de terreur’. 

Deze man is een vervolgde christen. 

Hij is zijn land ontvlucht, omdat het niet 

meer mogelijk was om daar te blijven. 

Veel mensen vertellen mij dit. 

Op het moment dat je weet dat je nog 28 

dagen in Nederland mag blijven, heb je nog 

een mogelijkheid dit besluit aan te vechten. 

In de tussentijd praat iedereen over terugkeer. 

Heel ontmoedigend. Het is bekend dat toch 

nog een flink aantal mensen bereiken dat  de 

Immigratiedienst een nieuwe beslissing moet 

nemen. 

In  schema’s staat in kille cijfers hoeveel 

mensen in Nederland asiel hebben 

aangevraagd en ontvangen. 

Ook de aantallen afgewezen asielaanvragen 

en op straat gezette mensen zijn genoemd. 

Elk getal staat voor een 

wereld aan verhalen en leed. 

40 procent van de asielaanvragen wordt 

afgewezen. Van deze 40 procent keert 10 

procent terug naar het thuisland……. 

15 procent gaat naar een gezinslocatie, omdat 

kinderen onder de 18 jaar niet op straat gezet 

mogen worden. 

15 procent komt in detentie, op straat of bij 

familie of vrienden.  MOB – dit is alleen nog 

maar meer geworden. Met onbekende 

bestemming vertrokken.   

maar meer geworden, doordat mensen maar 

28 dagen krijgen in de opvang, na een 

negatieve uitspraak.  Met onbekende 

bestemming vertrokken.  Jaarlijks gaat het 

naar schatting om ruim 10.000 mensen. 

Achter dit getal gaat denk ik het grootste leed 

schuil. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die 

onder dreiging van gedwongen terugkeer of 

vreemdelingendetentie besluiten het AZC te 

verlaten. Soms gebeurt dit op advies van een 

advocaat. Anderen worden vanuit het AZC 

op straat gezet, geklinkerd. Deze mensen 

hebben geen asiel gekregen, maar kunnen 

niet terugkeren naar het land van herkomst, 

bijvoorbeeld omdat het land van herkomst 

hen niet als landgenoot erkend. Anderen 

willen niet terugkeren, omdat ze het voor 

zichzelf niet veilig achten. 

Zonder mogelijkheden om een inkomen te 

verwerven, kunnen zij zich niet verzekeren 

voor ziektekosten en kunnen zij nergens 

terecht voor opvang en hulp. Onder hen 

bevinden zich soms kinderen en mensen die 

zwaar getraumatiseerd of ziek zijn. Ik ken 

hen al, voordat ze vertrekken, ze nemen soms 

contact met mij op, als ze weg zijn, omdat ze 

mij vertrouwen. 

Ik probeer hen dan op weg te helpen. Dat is 

lastig, want waar kunnen ze heen? Alle 

opvangmogelijkheden zitten vol. 

Hoe zou Jezus naar deze mensen kijken? Zou 

Hij hen zien als illegaal, zonder status, 

profiteurs? Onder deze mensen zijn 

christenen.  

Ik ben ervan overtuigd dat Jezus’ hart uitgaat 

naar deze mensen, christen of niet. Hoe 

geven we hen weer hoop? 

 

  Jeannet 
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Wat doet stichting Gave? 

 

Duizenden asielzoekers komen de laatste decennia 

naar ons land. Somaliërs, Irakezen, Afghanen, 

Iraniërs, Soedanezen, Armeniërs en veel andere 

nationaliteiten. Achter hen ligt een vaak pijnlijk 

leven van politieke terreur, burgeroorlog of armoede. 

Voor hen wacht de onzekere toekomst. God vraagt 

om de vreemdeling lief te hebben. Hen gastvrij 

welkom te heten en het Evangelie met hen te delen. 

Gave begeleidt daarom plaatselijke christenen vanuit 

de kerken bij het werk onder asielzoekers en is op 

diverse andere manieren actief in het leggen van 

contacten tussen Nederlandse christenen en 

asielzoekers. 

Gave helpt kerk en vluchteling om samen Christus te 

volgen. 

 

********************************* 
  
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat we aannemen 

dat u interesse heeft. Geen interesse (meer)? Geef 

het dan even door.  

 
Ook kunt u het doorgeven als u de 

nieuwsbrief nu per post ontvangt en hem 

liever digitaal krijgt. 

Nieuwsbrief van JEANNET DEN HARTOG 

WWW.GAVE.NL 
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Bij God kunnen we altijd schuilen. Hij beschermt ons. Psalm 62:9b 

Uit het ABC 

 
Mijn eerste contact met Asielzoekers                                                                                                            

ontstond toen ik als lid van de                                                                                                                    

Evangelische Gemeente Hoekse Waard                                                                                                                                                                                                                                            

de collecte ging beheren en ik de vraag 

aan de gemeenteleden had gesteld ‘wie 

wil er helpen met collecteren?’. 

Op een zondagmorgen voor de dienst 

werd Kim, afkomstig uit Vietnam, bij me 

gebracht die zich aanmeldde als collectant. 

Hij was vol vuur om wat te kunnen doen in 

de gemeente. Dat was een leuke ervaring. 

Door omstandigheden kon ik die functie 

niet langer doen. 

Ik heb er nog over na gedacht om  

voor de dienst naar het AZC te rijden 

om de asielzoekers op te halen, want 

ik heb alle rijbewijzen dus dat zou 

geen probleem zijn. 

Een paar maanden geleden kwam  

Pleun Kruidenier voorzitter van de  

achterban commissie vragen of ik 

penningmeester wilde worden, 

ik heb er even over nagedacht  

en heb ja gezegd want het bestuur 

moet compleet zijn, wil het goed 

kunnen functioneren. 

Dus ben ik nu de penningmeester. 

Maar u begrijpt dat we zonder uw 

hulp ook niet kunnen. 

We blijven op de Heer vertrouwen 

dan komt het zeker goed. 
  
Huig Terlouw 

Numansdorp 

penningmeester 

http://www.gave.nl/
mailto:abcjeannet@gmail.com
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Foto Azeb 

 Wil  

Foto Azeb 

 

AZC  

’s GRAVENDEEL 
 

Ik ben Araz, ik kom uit 

Irak. Ik heb met de 

Amerikanen gewerkt. Toen 

ik begon met een eigen 

winkel, voor computers en 

software, waren de 

Amerikanen bij mij langs 

gekomen. Ik word bedreigd 

dat ik word vermoord. Drie 

keer ben ik beschoten door 

de extreem islamitischen in 

Irak. Ze hebben mij 

opgepakt, de extreem 

islamitische groep in Irak, 

en zij hebben mij gevraagd 

om met hen samen te 

werken. Ik werd geslagen 

en ik werd bedreigd en ik 

moest met hen 

samenwerken. Ze hebben 

tegen mij gezegd: “Wij 

laten jou niet zomaar gaan. 

Je moet niet denken dat je 

vrij bent en dat je zomaar 

weg kunt gaan. Wij komen 

wel achter jou aan.” Ik was 

bang dat als ik “Nee” tegen 

hen zou zeggen, dat ik dan 

vermoord zou worden. Zij 

hebben toen gezegd dat zij 

over een week contact 

zouden opnemen om te 

vragen: “Hoe gaat het 

verder, en wat ga jij voor 

ons betekenen?” Dit was in 

2006, 2007. 

 

Zelfmoord Rus in 
detentie R’dam 
 
De Rus Aleksandr Dolmatov, 

die sinds gisteravond in 

vreemdelingendetentie in 

Rotterdam zat, heeft zelfmoord 

gepleegd. Vanochtend werd 

zijn lichaam gevonden. 

Dolmatov was actief voor de 

Russische oppositie en werd 

opgepakt tijdens een Anti-

Poetin betoging. Omdat hij 

werkte in de raketindustrie had 

hij mogelijk kennis van 

staatsgeheimen.  Hij zou ook 

bedreigd zijn door de geheime 

dienst. 

In juni vluchtte hij naar 

Nederland, maar zijn 

asielaanvraag werd afgewezen. 

Uit een afscheidsbrief blijkt 

volgens justitie dat zijn 

zelfmoord te maken heeft met 

persoonlijke omstandigheden 

en niet met de procedure in 

Nederland. 

 

Dit schokkende bericht las ik 

op teletekst. 

 Wij kennen Aleksandr van 

bezoeken in zijn caravan, hij 

ging mee naar de kerk en naar 

de Bijbelstudie, leerde vol 

enthousiasme de Nederlandse 

taal, was vrijwilliger in het 

bejaardencentrum van 

’s Gravendeel. 

 

Bovendien blijkt dat hij nog 

niet naar de detentie had 

gemogen, omdat zijn 

procedure nog liep. 

 

Heroverwegen 
 
Op het moment dat 

ik dit stukje schrijf is 

de Kerstviering met 

de asielzoekers juist 

achter de rug. Mooi 

om met zoveel 

mensen, uit 

verschillende 

culturen, samen te 

komen rond dezelfde 

boodschap: 

Immanuel, God met 

ons. Mooi om te zien 

hoeveel vrijwilligers 

samen werken om 

deze bijeenkomst 

mogelijk te maken. 

Jeannet is bij zo'n 

gebeurtenis niet weg 

te denken, iedereen 

kent haar en zij kent 

iedereen. Helpt u 

mee om haar mooie 

werk mogelijk te 

maken? Het liefst 

zou ze zich volledig 

inzetten voor deze 

taak. Maar daarbij is 

ze afhankelijk van 

uw gift! Het begin 

van een nieuw jaar is 

een mooie 

gelegenheid om uw 

giften eens te 

heroverwegen. 

Aanbevolen! 

 

Pleun 

Voorzitter ABC 

 

 

 

 

 

Toen heb ik in de nacht een auto 

geregeld en ben ik naar Noord Irak 

vertrokken. Ik voelde me daar ook 

niet veilig, ook niet goed. Ik was 

bang, want deze mensen, die zijn 

overal, dus ik was echt bang en was 

aan het denken “Wat ga ik doen?”. 

Ik ben toen in Noord Irak gebleven, 

twee jaar, alleen maar van werk 

naar huis, van huis naar werk, 

verder nergens geweest. Ik was 

bang en was altijd aan het twijfelen, 

het was echt niet veilig voor mij. Ik 

kon zo niet leven en ik ben ziek 

geworden. Ik was ziek. Toen 

besloot ik naar Bagdad te gaan om 

naar de dokter te gaan en terug naar 

mijn zaak, even spullen kopen. 

 Toen ik in Bagdad was, ben 

ik na een paar dagen weer 

gevonden door die groep en ik 

werd weer bedreigd omdat zij 

dachten dat ik weer terug 

wilde naar mijn eigen huis. 

“Dit is niet jouw land, jij moet 

naar de hel, want jij werkt met 

Christenen en Joden, jij werkt 

niet met Moslims.” Toen ik 

werd bedreigd, heb ik besloten 

om terug te gaan naar Mosul 

met een klein busje. Via een 

vriend ben ik met een klein 

busje stiekem naar Mosul 

gebracht. Ze hebben me naar   

 

 

een garage gebracht, waar 

vrachtauto’s staan voor 

transport. Dat zijn auto’s die 

naar Turkije gaan en ik besloot 

iets te regelen om met een 

vrachtwagen naar Turkije te 

gaan. Toen ben ik vanaf Mosul 

naar Syrie gereisd in een auto, 

en daarna vanaf Syrie naar 

Turkije met de auto. Ik heb 

ook gelopen. In Syrie ben ik 

documenten kwijtgeraakt, 

bewijs dat ik had 

meegenomen, dat ben ik 

allemaal kwijtgeraakt. Toen ik 

besloot vanuit Syrie naar 

Turkije te gaan, was ik binnen 

twee dagen in Turkije, om 12 

uur ‘s nachts. De smokkelaars 

hebben mij in de auto gedaan, 

toen in de nacht via Dorsia in 

één keer – en één keer voelde 

ik dat wij stopten en ik rook de 

benzine – naar Turkije. In 

Turkije zijn we uitgestapt. Het 

was 11 mei 2008. 

Daar in andere auto gestapt, in 

de achterkant van een 

vrachtwagen, ik was alleen. 

Weinig eten en drinken, en het 

was gevaarlijk om uit te 

stappen. Ik was in het donker, 

verstopt in een grote kartonnen 

doos. Na een paar dagen ben 

ik uitgestapt, en ik wist dat het 

18 mei was. Ik heb te horen 

gekregen dat we de auto 

moesten verlaten. Ik moest 

uitstappen en ik stond in de  

 

regen op straat en ik heb gehoord dat ik in Nederland was. Toen ik 

op straat stond in Nederland, heeft iemand mij een sigaret 

gegeven. Ik kon met niemand spreken, ze spraken alleen maar 

Nederlands. Ik zei “Ik ben Irakees. I want police”. 

Toen ben ik naar Ter Apel gebracht en heb ik asiel aangevraagd. 

Sinds anderhalf jaar ben ik illegaal op straat. Ik ben 

uitgeprocedeerd. Ik woon een zwart leven op straat. Sinds een 

paar maanden ben ik bezig met demonstraties. We zijn een 

demonstratie begonnen in Zwolle, daarna in Sellingen en nu bij 

Den Haag Centraal. Ik heb hier geen familie, ik heb niemand, ik 

ben 34 jaar. De IND zegt dat ik terug moet naar mijn eigen land, 

ik heb nog steeds mijn eigen nationaliteit. De IND heeft mijn 

paspoort. Ik heb een verklaring van het overlijden van mijn vader, 

een paar foto’s bij de IND. Dat geven ze niet terug. Politie zegt 

dat het bij de IND ligt. De IND zegt dat het bij de politie ligt. 

Misschien zijn zij het kwijtgeraakt. Ik heb helemaal geen bewijs, 

geen document, niks op dit moment, om te bewijzen dat ik Irakees 

ben. 

Wij kunnen niet terug naar eigen land. Wij mogen hier ook niet 

leven. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb geen recht om hier te 

blijven. Ik mag niet Nederlander worden. Maar ik ben gewoon 

mens. Ik wil gewoon zoals mens mijn recht, ik wil gewoon leven. 

Araz, we kennen hem al jaren. Schrijnend verhaal. 

Hij heeft twee rechterhanden en een hart van goud. Kan vertalen 

van het Arabisch naar het Farsi of naar Koerdisch en terug. Met 

een hand op zijn hart bad hij het gebed mee in de Jezus-film. 

 


