
NOODKREET VANUIT POOLSE GEVANGENIS, 10 november 2007 
 
 
Op 10 november heb ik een brief van Robert ontvangen via de Nederlandse Ambassade in 
Warschau. Tevens ontving ik vanuit Polen een aantal sms berichten om hulp. 
 
Deze brief is gedateerd 25 oktober 2007 waarin Robert nog eens stelt dat hoewel hij sinds 
20-02-2001 in staat van beschuldiging is gesteld door Poolse justitie er GEEN DOSSIER is. 
Dat men dit nu nog moet gaan samenstellen. 
 
Hij nog steeds geen drinkwater, scheerspullen, zeep, broodbeleg of wat dan ook kan kopen, 
omdat het geld dat zijn advocaat op zijn rekening heeft gestort 15 november niet blijkt te zijn 
aangekomen. 
 
Hij in slechte hygiënische toestand verkeerd 
 
Hij niet mag telefoneren met zijn advocaat. 
 
Hij herinnert de ambassade aan het geen Aleid Wolfsen in de uitzending van Netwerk heeft 
gezegd, ”dat de Nederlandse Staat zijn zaak in Polen nauwlettend in de gaten zal houden.” 
 
Uiteindelijk na weken van aandringen heb ik donderdag een bankrekeningnummer 
ontvangen van Buitenlandse Zaken. 
 
Ik heb meteen een spoedoverboeking gedaan, maar op 10 november heeft deze hem nog 
niet bereikt. 
 
Gisteren heb ik een e-mail verstuurd naar alle 2e kamer leden, Buitenlandse Zaken, de 
Nederlandse ambassade en tevens naar alle media, waarin ik hen oproep tot snel handelen. 
Er is immers sprake van schending van mensenrechten! 
De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor zijn deportatie! 
 
Tevens heb ik een e-mail verstuurd naar de Poolse gevangenis om te controleren wat er met 
de spoedoverboeking is gebeurd. 
 
 
 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het 
auteursrecht. 
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 
Auteurswet 1912), dient men zich tot de rechthebbende op het auteursrecht te wenden 
 
 
 
 


