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SYRISCH GEZIN

Muslim Rights Watch werpt zich op
‘brandbomzaak’
Muslim Rights Watch (MRW), een landelijke belangengroepering van moslims,
mengt zich in de Heerlense ‘brandbomzaak’. De organisatie schaart zich achter
Mohammed Sakka, de Syrische asielzoeker die een vuurwerkbom tegen zijn huis
kreeg.
DOOR SJORS VAN BEEK

MRW-voorzitter Adil el Kanfoudi spreekt van een ‘aanslag met een terroristisch motief,
vergelijkbaar met de brandbom tegen een moskee in Enschede in 2016’. Hij bekritiseert
het gebrek aan optreden door gemeente, politie en woningcorporatie in de kwestie. „Er is
voldoende bewijs dat het gezin al maanden werd geterroriseerd. Er zijn nota bene
beelden dat de buurman met een stok de woning binnendringt. Hij heeft meermaals
geroepen dat hij niets van Arabieren, vluchtelingen en moslims moet hebben. De
terughoudendheid van met name de politie valt niet goed te praten. Bij een ander was dit
niet gebeurd.”
Muslim Rights Watch bekijkt welke juridische procedures kunnen worden
aangespannen. Volgens El Kanfoudi heeft Sakka hen gemachtigd om deze strijd verder te
voeren.
Asielzoeker Sakka, getrouwd en vijf kinderen, kreeg op 14 november een vuurwerkbom
tegen de achtergevel van zijn huis in de wijk Heerlerheide. Het was het ernstigste
incident in een lange serie, waarbij Sakka en zijn buren elkaar meermaals te lijf gingen,
zo is te zien op filmpjes op internet. Sakka zelf plaatste beelden online waarop hij zou zijn
aangevallen door de hond van de buren. Omgekeerd vertellen meerdere buren dat Sakka
overlast veroorzaakte, vrouwen en kinderen in de wijk (seksueel) lastig viel en filmpjes
maakte bij de plaatselijke basisschool. Plaatselijke jeugd zou de bom als vergelding
daarvoor hebben gegooid. De Syriër, die alle aantijgingen ontkent, dook eind november
met zijn gezin onder in België.
Muslim Rights Watch is in mei 2020 opgericht, met als doel ‘waakhond van de
islamitische gemeenschap’, zo meldt de site. ‘Wij stellen misstanden aan de kaak,
informeren de gemeenschap over haar rechten, geven advies en staan slachtoffers van
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islamofobie en discriminatie bij’.
Deze zomer spande MRW een zaak aan tegen De Telegraaf wegens discriminatie en
haatzaaien in een publicatie over ‘Ramadanterreur’ in Leidschendam. De NCTV
(Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) betitelde Muslim Rights
Watch in oktober als ‘politiek-salafistische aanjager die anti-integratief en antidemocratisch gedachtegoed verspreidt’. MRW heeft in een kort geding rectificatie van dat
etiket geëist. De uitspraak is deze week.
Politie en gemeente verwezen dit weekend naar elkaar voor een reactie op de incidenten.
Burgemeester Roel Wever sprak dinsdag van een ‘uit de hand gelopen burenruzie’ maar
wil verder vanwege privacy niet ingaan op de zaak. Er wordt gezocht naar een huis elders
voor het gezin.
MRW
Muslim Rights Watch is in mei 2020 opgericht, met als doel ‘waakhond van de
islamitische gemeenschap’.

https://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=9ea20798-4fea-472f-ac06-6fb3fded3c87

2/2

Tunahan Kuzu van DENK.
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NIEUWS

DENK wil onderzoek Heerlense brandbom

De Tweede Kamerfractie van DENK wil dat minister Ferd Grapperhaus van Justitie
en Veiligheid de rol laat onderzoeken van de instanties in de Heerlense
‘brandbomzaak’.
DOOR SJORS V AN BEEK

Volgens Kamerlid Tunahan Kuzu is de ‘samenwerking tussen de verschillende instanties
ernstig mislukt’ en heeft dat geleid tot ‘falend beleid om de eigen inwoners te
beschermen’. Speciaal wil hij onderzoek naar woningcorporatie Vincio, die in 2018 in
opspraak kwam wegens discriminatie van huurders.
Ook wil hij weten hoe vaak vluchtelingen het afgelopen jaar te maken hebben gehad met
‘ernstige bedreigingen, intimidatie en geweld’ en hoe vaak dat heeft geleid tot
strafrechtelijk onderzoek. Kuzu wil dat er ‘passende en sensitieve hulp wordt geboden
aan het vluchtelingengezin in kwestie’.

Filmpjes
Het gezin van de Syrische asielzoeker Mohammed Sakka kreeg medio november een
vuurwerkbom tegen de gevel. Vorige week kwamen filmpjes daarover naar buiten. Daarin
stelde de advocaat van de Syriër dat het een klassiek geval van racisme en moslimhaat
betrof. Muslim Rights Watch plaatste later een soortgelijk filmpje, waarna de kwestie
escaleerde en het huis van de Nederlandse buren werd geplunderd. Volgens
omwonenden veroorzaakte de Syriër zelf structureel overlast en viel hij vrouwen in de
wijk lastig.
Naar aanleiding van de berichtgeving in De Limburger wil Kuzu nu details weten over de
zaak, en vraagt of de minister contact heeft gehad met de Syriër ‘om uw steun te betuigen
en ondersteuning te leveren’, ‘gezien de emotionele schade die de maandenlange
bedreigingen en intimidatie hebben opgeleverd’.

M eer vragen
Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken heeft vragen gesteld. Ze wil weten ‘of de politie
onderzoekt dat de aanslag met brandbom en eerdere intimidatie het gevolg zijn van
racisme’. Ook zij vraagt op welke wijze alle instanties de afgelopen maanden zijn
opgetreden, en hoe de minister ‘gezinnen die te maken krijgen met intimidatie en
racisme gaat beschermen’.
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MEISJE (16)

Syriër zelf voor rechter gedaagd voor
mishandeling
De Syrische asielzoeker die het middelpunt is van de Heerlense rel is onlangs zelf
gedagvaard voor mishandeling van een 16-jarig meisje.
DOOR SJORS VAN BEEK

De man, Mohammed Sakka, zou op 12 september het meisje hebben geslagen waardoor
ze gekneusde ribben opliep. De 16-jarige woont in de wijk maar behoort niet tot het
buurgezin waarmee Sakka al maanden in onmin leefde. Dat bevestigt Sakka’s advocaat
Gita Biesmans. De Syriër had op 30 november moeten verschijnen voor de politierechter
in Maastricht maar die zitting werd verdaagd. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Stepje
Het incident op 12 september ontstond wegens een stepje van het broertje van de 16jarige dat volgens Sakka in de weg lag. Toen hij het wegduwde met de kinderwagen
protesteerde het meisje, waarna ze werd geslagen, aldus de aanklacht. Sakka, die
kortstondig werd opgepakt, heeft ontkend tijdens het politieverhoor en later tegenover
De Limburger. Vorige week escaleerde een langslepende ruzie tussen Sakka en zijn
directe buren Ramona en Lee. Medio november is door onbekenden een vuurwerkbom
tegen Sakka’s huis gegooid, waarna hij onderdook. Filmpjes daarover, waarin de buren
werden beticht van racisme, gingen viraal en leidden tot ongeregeldheden rond de
woningen. Die buren ontvluchtten hun huis eveneens. Volgens omwonenden
veroorzaakte Sakka zelf veel overlast en viel hij vrouwen en kinderen lastig.
Beide partijen krijgen inmiddels steun van medestanders. Tweede Kamerlid Tunahan
Kuzu (DENK) schaart zich openlijk en actief achter de Syriër. Kuzu, die Kamervragen
heeft gesteld, is maandag bij Sakka op bezoek geweest en plaatst foto’s daarvan op zijn
Facebook. ‘Het is onvoorstelbaar dat je vlucht uit oorlogsgebied en dat je terechtkomt in
een nog grotere oorlog. Een falende gemeente, een schofterige woningcorporatie en een
wegkijkende politieorganisatie hebben gezorgd voor getraumatiseerde kinderen en
ouders. Niks er zijn twee kanten van het verhaal. Dit gezin verdient onze steun en
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bescherming van de autoriteiten’. Kuzu, die niet reageert op contactverzoeken van De
Limburger, is een speelgoedactie gestart voor de Syrische kinderen: mensen kunnen
spullen inleveren op het Haagse DENK-partijkantoor.

Doneeracties
Diverse BN’ers startten al eerder doneeracties, de teller is daar de 50.000 euro
gepasseerd. Sommige acties zijn inmiddels stilgelegd omdat Sakka, die bijstand geniet,
door de giften in de problemen kan komen met fiscus of sociale dienst. De islamitische
belangenorganisatie Muslim Rights Watch die Sakka ondersteunt, stelt dat ze is
gemachtigd om alle zaken voor de familie af te handelen. De familie zelf ontkent dat:
„Zo’n machtiging is ons wel voorgelegd maar nooit ondertekend.”
Ook voor Ramona en Lee is nu een doneeractie gestart
(https://www.doneeractie.nl/solidair-met-lee-en-ramona/-48248).
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OPRUIING

Aangifte Heerlens stel tegen advocaat
Het Heerlense stel dat vorige week uit hun huis moest vluchten vanwege de rel
rond de Syrische asielzoeker, heeft aangifte wegens opruiing gedaan tegen de
Syriër en zijn advocaat.
DOOR SJORS VAN BEEK

Syriër Mohammed Sakka en zijn advocaat Peter Bolton plaatsten op 11 december een
filmpje op internet over de burenruzie tussen Sakka en zijn buren Ramona en Lee. Het
stel werd daarin beticht van racisme en moslimhaat. Het filmpje ging viraal en leidde
landelijk tot een storm van reacties.
Muslim Rights Watch (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201215_96050492) pikte
de zaak verder op en maakte ook een filmpje. Daarna kwamen tientallen boze
demonstranten naar de woning van Ramona en Lee, trapten de voordeur in en
plunderden het huis. Beide Heerlenaren waren toen al op advies van de politie elders
ondergebracht. In de dagen daarna werden ze via social media bedreigd.
Volgens het stel zijn de gebeurtenissen een rechtstreeks gevolg van het filmpje van Bolton
en Sakka. Het filmpje is ‘onjuist’ en ‘alleen maar bedoeld om ons in een kwaad daglicht te
stellen’, zo hebben ze volgens de advocaat bij de politie verklaard. Sakka en Bolton
hadden moeten weten wat het filmpje los zou maken en ze zijn aansprakelijk voor de
gevolgen, in de visie van de Heerlenaren. Bij de Orde van Advocaten is inmiddels ook een
klacht ingediend.
Tegen Sakka is tegelijkertijd aangifte gedaan wegens maandenlange treiterijen. Zo
werden, aldus het Heerlense koppel, diverse gezinsleden van de Heerlenaren meermaals
bespuugd en uitgescholden voor ‘hoer’ en ‘haiwan’, Arabisch voor ‘vies beest’.
Advocaat Peter Bolton is niet onder de indruk van de aangifte en de klacht. „Ik ben
Wilders niet. Ik heb gewoon mijn werk als advocaat gedaan. En ik heb geen enkele spijt
van het filmpje, ik zou het zo weer doen.”
Volgens Bolton was er sprake van een ‘noodsituatie’ en wilde niemand luisteren. „Ik heb
wethouder Jordy Clemens van Heerlen, van de SP nota bene, eind november nog een
uitgebreide mail over de zaak gestuurd, niet eens antwoord gehad. Dat totale zwijgen van
iedereen stoorde me ontzettend. Door dat filmpje is de bal gelukkig wel gaan rollen.”
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Volgens Bolton had de politie de plundering van de woning ook moeten voorkomen. „Het
broeide op internet, dat zag iedereen.”
Wethouder Clemens bevestigt de ontvangst van de mail eind november. ,,Ik heb me
vervolgens dezelfde dag nog ervan verzekerd dat de gemeente vanuit zorg en veiligheid
betrokken was en de ernst kende. Dat was zo. Er was dus contact met het gezin.”
De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan wegens opruiing maar geeft ‘vanwege
privacy’ geen verdere details. De Orde van Advocaten was gistermiddag niet bereikbaar
voor een reactie.
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UITKERING

Doneeractie Syrisch gezin ingetrokken
De grote doneeractie voor het Syrische asielzoekersgezin in Heerlen, opgezet door
BN’er Bas Smit, is weer ingetrokken. Alle 3400 donateurs hebben hun geld
teruggekregen, in totaal zo’n 32.000 euro.
DOOR SJORS VAN BEEK

Volgens Bas Smit is de reden dat het Syrische gezin in de problemen zou komen met zijn
bijstandsuitkering als het zo’n grote donatie kreeg. Bovendien kwamen er ‘steeds meer
verhalen dat er toch wel twee kanten aan de kwestie zitten’, aldus Smit.
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De Syrische asielzoeker zocht medio december via filmpjes op internet de publiciteit over
een burenruzie waar hij in was verwikkeld. Zo plaatste hij beelden over een vuurwerkbom
die tegen zijn huis was gegooid. Volgens de man kwam het allemaal voort uit racisme en
moslimhaat. Buurtbewoners zeiden dat de Syriër zich zelf al maanden onmogelijk
gedroeg en veel overlast veroorzaakte.
De filmpjes, waaronder eentje van Muslim Rights Watch, leidden tot grote ophef. Boze
demonstranten trokken naar Heerlen en plunderden de woning van de Nederlandse
buren. De gemeente kondigde een noodverordening af en ME’ers grendelden de wijk een
tijd af. Beide gezinnen doken onder.
Bas Smit, ondernemer en de echtgenoot van actrice Nicolette van Dam, begon ‘spontaan
en zonder goed na te denken’ een doneeractie voor de Syriër. ‘Nieuwe woning Syrisch
gezin. Jongens, dit gaan we toch niet laten gebeuren? Zo snel mogelijk maken dat dit
gezin kan verhuizen’, postte hij medio december op Instagram. „Ik koos geen partij, ik
wilde de buren alleen uit elkaar halen zodat er rust kwam, ook voor de kinderen”, zegt hij
nu.
Binnen vijftig minuten stond de teller op ruim 32.000 euro. „Toen kreeg ik het benauwd
dat de familie misschien in financiële problemen kwam vanwege hun uitkering of zo”,
aldus Smit. „Kamerlid Tunahan Kuzu vertelde me bijvoorbeeld dat vluchtelingen hun
uitkering kwijtraken als ze meer dan tienduizend euro eigen vermogen hebben.”
Smit probeerde helderheid te krijgen, maar strandde. „De advocaat van de familie hield
alles af. Mijn accountantskantoor Deloitte overlegde nog met een woordvoerder van de
familie, maar die zag louter beren op de weg. Ik kreeg de indruk dat ik het de familie
alleen maar lastiger maakte.”
Daarop besloot Smit alle donateurs hun geld terug te geven. „Dat heeft me nog enkele
duizenden euro’s aan transactiekosten gekost.”
Ook de Amsterdamse juriste Nilab Ahmadi haalde twintigduizend euro op en is nu
bevreesd dat de Syriërs problemen met de bijstand kunnen krijgen. „Ik had het niet goed
doordacht en wil nu eerst met de familie overleggen wat we doen. Misschien het geld
ergens bewaren totdat ze uit de bijstand zijn. Of wellicht willen ze er een supermarktje
mee openen.”
Ahmadi staat nog steeds volledig achter haar actie. „Het is zó oneerlijk wat deze Syriërs is
aangedaan, heel dubieus. Hun kinderen komen uit een oorlogsgebied en staan met 10-0
achter. We kunnen niet ontkennen dat racisme doodnormaal is in Nederland, zeker in
Limburg.”
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