
 
 
 

 
 

Motie ‘Caroline moet blijven!’ 
 
 
De raad van de gemeente Dongeradeel, 
in vergadering bijeen op 23 oktober 2014, 
 
 
overwegende: 
 

 dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vorig jaar is gekomen met een 
pardonregeling tot verblijf voor zogenaamde 'gewortelde kinderen'; 

 

 dat diezelfde regeling tegelijk vele kinderen op een niet begrijpelijke basis ervan uitsluit; 

 
 dat staatssecretaris Teeven onlangs een oproep van enkele honderden burgemeesters in 

Nederland om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon, naast 
zich neer heeft gelegd; 

 
 dat nu de in Dokkum-woonachtige Caroline Kigeme (18) en haar moeder Jeanne Bizimana na 12 

jaar dreigen te worden teruggestuurd naar Kenia, een land waar ze zich beiden weinig van weten 
te herinneren; 

 
 dat Caroline en Jeanne in Kenia hun leven niet veilig zijn en dat een besnijdenis voor hen dreigt; 

 
 dat de 18-jarige Caroline op haar zesde Kenia verlaten heeft en samen met haar moeder Jeanne 

en uit Nederland afkomstige stiefvader al 12 jaar in Nederland woont en helemaal is ingeburgerd 
in de Nederlandse samenleving; 

 
 dat Caroline daarmee in aanmerking had moeten komen voor de pardonregeling voor 

‘gewortelde kinderen’, maar daarvoor is afgewezen, ondanks dat er in vergelijkbare situaties als 
de hare wel een pardon is verleend; 

 
 dat wij het inhumaan zouden vinden als een kind na 12 jaar teruggestuurd wordt naar een land 

waarvan ze de taal niet spreekt of verstaat; 

 
 dat staatssecretaris Teeven beschikt over een discretionaire bevoegdheid om kinderen die 

afgewezen zijn voor de pardonregeling, toch in Nederland te laten blijven; 

 
 dat hij, bij het afwijzen van de oproep voor een ruimer kinderpardon door de Nederlandse 

burgemeesters, nadrukkelijk heeft aangegeven dat hij zou kijken of hij van die discretionaire 
bevoegdheid gebruik kan maken; 

 
 dat burgemeester Marga Waanders eerder een brief heeft gestuurd met het verzoek aan de 

staatssecretaris om zich nogmaals over de zaak te buigen; 



 
 dat haar brief kracht bijgezet kan worden door een oproep vanuit de gemeenteraad; 
 
 
besluit: 
 
namens de gemeenteraad van Dongeradeel een brief aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en 
Justitie te sturen met het uitdrukkelijke verzoek om inzake Caroline Kigeme en haar moeder Jeanne 
Bizimana, uit bovengenoemde overwegingen, gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid 
om hen in Nederland te laten blijven. 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
de fracties van 
 
Algemeen Belang Dongeradeel 
Dongeradeel Sociaal 
 


