
15 feb 

Beste mensen, 

Onze poging om de Nederlandse vrouwen en kinderen uit de kampen in Syrië nog vóór kerstmis 2019 

naar Nederland te halen, is helaas mislukt. De weerstand hiertegen bij de politiek en de Nederlandse 

bevolking bleek veel groter dan ik had verwacht. Simpele acties zoals het openen van een Facebook 

pagina of het uitdelen van folders riepen een stortvloed van hatelijke reacties op. Ik ben eerlijk 

gezegd een beetje geschrokken van haat die veel Nederlanders blijkbaar koesteren tegen vrouwen 

en kinderen die hen persoonlijk nooit iets misdaan hebben.   

Toch mag dit geen reden zijn om het bijltje er bij neer te gooien. Wij kunnen er domweg niet in 

berusten dat de kinderen en hun moeders de komende jaren wegteren in de kampen. Wij vinden dat 

het terughalen een zaak is van elementaire menselijkheid, en dat alle fatsoenlijke Nederlanders zich 

daarvoor in moeten zetten.   

Ik ben intussen in contact gekomen met enkele vaders van de vrouwen in de kampen, en ik merk dat 

zij zich erg in de steek gelaten voelen door de Nederlandse maatschappij. Zelfs een politieke partij 

met het etiket “christelijk” als het CDA stelt zich vijandig op tegenover de moeders en kinderen. 

Onbegrijpelijk.  

Om de ouders in Nederland het gevoel te geven dat zij niet helemaal alleen staan, willen we een 

platform oprichten voor mensen die hen willen steunen in de strijd om hun dochters en 

kleinkinderen terug te halen. We gaan een website oprichten waar iedereen de laatste 

ontwikkelingen kan volgen en ook berichten kan posten. We hopen dat we hiermee elkaar kunnen 

steunen in de strijd voor de terugkeer van de moeders en kinderen, en uiteindelijk voor een 

fatsoenlijker Nederland.  Bijgaand vindt u het manifest waarin de doelstelling van het platform wordt 

omschreven.  

Omdat u in het verleden positief gereageerd hebt op de petitie voor het terughalen van de moeders 

en kinderen, neem ik aan dat u deel wilt uitmaken van dit platform. Ik zet u naam daarom voorlopig 

op de distributielijst van de nieuwsbrief. Mocht u geen prijs stellen op verdere toezending van mails, 

dan verzoek ik u om mij dit te laten weten. Maar ik hoop natuurlijk dat mee wilt doen, en dat u ook 

andere mensen in uw omgeving warm kunt krijgen om zich ook aan te sluiten bij ons platform. 

Wanneer iedereen een beetje tijd, energie en kennis bijdraagt, moeten we het lukken om in 

Nederland meer draagvlak te creëren voor het terughalen van de kinderen en hun moeders.  

Met vriendelijke groet, 

Ad Corten 

 

P.S. Voor het opzetten van de website kunnen we hulp gebruiken van mensen met ervaring op dit 

terrein.  

 


