
 

 

Geef Hananias een toekomst in Maastricht 

Op maandag 1 april is Hananias de Oliveira opgepakt en gevangengezet in de 

vreemdelingenbewaring Rotterdam. En dat is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vier keer is hij 

inmiddels vastgezet om vervolgens toch weer vrijgelaten te worden. We weten immers allemaal dat 

zijn geboorteland hem niet terug wil nemen. Hananias is als jongetje in 2001 gevlucht uit Angola 

waar een burgeroorlog woedde. Na een jaar in diverse asielzoekerscentra is hij overgeplaatst naar 

Maastricht. Hier woont hij nu al 18 jaar. Ook voert hij al 18 jaar een strijd om te blijven, maar 

sommige vluchtelingen vallen tussen de wal en het schip en dus is de wrange situatie dat Hananias 

eigenlijk ons land uit moet omdat hij simpelweg niet binnen de door ons bedachte regels past. Dat 

terwijl hij al langer in Nederland is, dan hij ooit in zijn geboorteland heeft gewoond. 

Hij is een voorbeeld voor velen door niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar te beginnen aan een 

studie aan de Hogeschool Zuyd, waar hij nu in het 2de van de opleiding Built Environment zit. 

Al met al een schrijnend verhaal wat nu al 18 jaar duurt en waar geen zicht op is wat er staat te 

gebeuren met Hananias. Nu zit hij gevangen in Rotterdam waar hij niet thuishoort. Hij hoort hier in 

Maastricht te werken aan zijn studie en de procedure van uitzetting of pardon thuis af te wachten. In 

Angola heeft hij geen toekomst, geen familie, geen vrienden. Hier heeft hij mensen die zich om hem 

bekommeren en sterk staan voor zijn toekomst waarvan op zijn minst zijn studie moet afgemaakt 

kunnen worden. 

Zeker nu bekend is dat Angola hem weer terugstuurt naar Nederland. Zo met mensen jojoën kan 

toch niet de bedoeling van ons vreemdelingenrecht zijn.  

Wij roepen dan ook iedereen op de menselijkheid voorop te stellen en Hananias te steunen door en 

bij de politiek en staatssecretaris op aan te dringen dat Hananias op zijn minst thuis in Maastricht zijn 

lot te laten afwachten. Sterker nog, laten we ophouden met hem heen er weer te sturen en geef 

hem een thuis in Maastricht! 

Steun Hananias 
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