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Geachte heer Van der Werff, 

 

 

In het kader van de Dag van de Mensenrechten, wil ik graag uw aandacht vragen voor 

schending van mensenrechten op Nederlandse bodem. Aangezien het hier een gezin betreft uit 

onze eigen gemeente richt ik mij rechtstreeks tot u.  

 

In het AZC te St.-Annaparochie woont een Afghaans gezin; Mangal Hussaini, zijn vrouw 

Najiba en hun kinderen. Mangal en Najiba verblijven 9 jaar in Nederland, waarvan de laatste 

5 jaar in het AZC te St.-Annaparochie. Hun kinderen zijn geboren in Nederland. Mangal heeft 

een 1F status. Hij is in mei van afgelopen jaar onder de ogen van zijn gezin, zonder 

vooraankondiging, door de marechaussee opgepakt en in hechtenis genomen. Vanaf die tijd 

zit hij in “Kamp Zeist”, zonder enige vorm van onderzoek naar zijn verleden. Pogingen hem 

uit te zetten mislukken, want Afghanistan heeft aangegeven geen asielzoekers terug te nemen, 

omdat het niet kan instaan voor hun veiligheid. Amnesty International en de UNCHR hebben 

er bij de Nederlandse regering op aan gedrongen deze mensen niet uit te zetten. Ondanks dat 

zit Mangal nog steeds gevangen, ruim 7 maanden.  

Zijn vrouw en kinderen ziet hij zelden. Najiba is er 4x in geslaagd bezoekrecht te krijgen. Er 

lijkt sprake van willekeur en intimidatie: schone kleding werd pas na 2 maanden overhandigd. 

Een afgesproken bezoekregeling wordt afgeblazen, pas na interventie van een 2
e
 kamerlid van 

de SP mocht Najiba naar binnen. Mangal krijgt regelmatig een formulier onder ogen met de 

mededeling dat hij dit maar moet tekenen, dan kan hij met zijn gezin terug naar Afghanistan. 

Hoewel ze 3 kinderen hebben, mogen er per keer maar 3 mensen op bezoek. Andere mensen 

worden niet gedetineerd, of na een maand weer op straat gezet. Onlangs werd Mangal 

vervoerd naar Rotterdam, nabij vliegveld Zestienhoven. Na een paar dagen werd hij weer 

teruggebracht naar Zeist. Dit laatste kan volgens zijn advocaat worden gezien als ‘pure 

intimidatie’. 

 

 

Ik vraag uw aandacht voor 2 dingen: 

 

1. Het feit dat Mangal al 7 maanden gevangen zit, terwijl geen onderzoek is 

gedaan naar zijn verleden en niet duidelijk is hoelang deze gevangenneming 

gaat duren 

2. Het feit dat asielzoekers met een 1F status in Nederland dreigen te worden 

uitgezet naar een land dat hun veiligheid niet kan garanderen, zonder dat er 

individueel onderzoek heeft plaatsgevonden naar hun verleden.  

 

Voor het eerste vraag ik u zich persoonlijk te richten tot staatsecretaris Albayrak met het 

verzoek een einde te maken aan de inhumane behandeling van uw gemeentelid en zijn gezin. 



Voor het tweede vraag ik u er bij de tweede kamer op aan te dringen de regels rond het 1F 

beleid te herzien en de adviezen van het UNCHR op te volgen, door alle zaken individueel te 

toetsen. 

 

Ik wil mijn dochter kunnen vertellen dat iedereen in Nederland een eerlijk proces krijgt en dat 

je pas schuldig bent als dat is bewezen. Ik wil dat we in Nederland voor de kinderen van 

Mangal zorgen in plaats van hen te beschadigen  

Voor de korte termijn gun ik dit gezin een gezamenlijke kerst.  

 

Ik hoop dat Mangal, Najiba en hun kinderen kunnen rekenen op uw steun. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Lineke de Bruin  

St.-Annaparochie 

 

 

 

 

 

 


