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Samen tegen de deportaties van kinderen. 

Volgens het asielbeleid zijn de gezinnen die in de gezinslocaties wonen 
‘uitzetbaar’. Het maakt daarbij niet uit of een gezin nog een procedure 
heeft lopen of dat een gezin feitelijk niet uitzetbaar is (bij statenloosheid).

Per week worden meerdere gezinnen gedwongen uitgezet. Dat begint dan 
altijd met een politie-inval op de gezinslocatie, waarna het gezin wordt 
overgebracht naar gezinsgevangenis Kamp Zeist. 

GEEN KIND AAN DE KANT zet zich samen met kinderen en hun ouders in voor 
het stoppen van politie-invallen in gezinslocaties en de daarop volgende 
opsluiting en uitzetting en voor een betere leefsituatie voor vluchtelingen. 
Ook zetten wij ons in voor een onvoorwaardelijk kinderpardon en een IND die 
ondergeschikt is aan de rechterlijke macht. 

Help jij ook mee?
 Verspreid de posters, flyers, deze brochure en ons boekje met verhalen 
van kinderen en professionals onder zoveel mogelijk mensen. De 
downloadbare en printbare versies hiervan staan op onze website.
 Organiseer informatieavonden bij jou in de buurt. Als je hiervoor meer 
informatie wil of een informatiepakketje stuur ons dan een e-mail. Ook 
kunnen wij eventueel, tegen reiskostenvergoeding, komen vertellen.
 Organiseer een demonstratie of andere actie bij jou in de buurt om meer 
bewustzijn te creëren. Als je daarbij hulp wil met promotie of het 
organiseren, laat het ons dan weten. 
 Stuur ons een mailtje als je op financiële manier zou willen bijdragen aan 
wat wij doen. 
 Woon je in de buurt van een gezinslocatie? Help dan een uurtje per week 
een vluchtelingengezin op een manier die jij wil; je kan helpen met 
huiswerk, naar de kinderboerderij, bureaucratische brieven lezen, of zelfs 
een vorm van gezondheidszorg of juridische hulp leveren. Laat ons weten 
wat je wil doen en waar, dan kunnen we je koppelen aan een gezin. 

Meer informatie: www.geenkindaandekant.nl | fb.com/geenkindaandekant  |  
geenkindaandekant@gmail.com
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