
10 2e 10 2e ©minbuza nll I0 2e I0 2e [ 10 2e @minbu2a nl]j I0 26tTo

ta minbuza nl1 l 10 2e | kl0 2ejri 1Q 2e

@minbuza nll I0 2e | i0 2^ I0 2e I@minbu2a nl] {i0 l2el

I0 2e [ I0 2e @minbuza nl1 I0 2e 1Q 2e 1Q 2e @min buza nl]
I0 2e I0 |2e 10 2e

I0 2e ||1 I0 2e bminbuza nl1 |i0 2^ | iOK2e

10 2^ iOK2e |@minbuza nl] T iO 2e L io^ I0 2e |@minbuza nl] |i0 2^ | iQ 2fe ii0 2e

I0 2e |@minbuza nl1 | iO 2e |JiO 2e| I0 2e |@minWa nl1 iO 2eti |iO i2€|f I0 2e |@minbuza nl1 | I0 2e [|

10 2» iQ 2e

] | 10 2el ^0j^ 10 2e l@minbuza nl]1Q 2e 1Q 2e lOK2e@minbuza nl]
i0 2e l@minbuza nl] I 10 2^ iQ 2e

@minbuza nl1 1 io 2e ^ i0 2e |@minbuza nl1
_

I0 2e

10 2e

10 {2e 10 2e 10 26 I0 2eI@minbu2a nl]
10 2e

10 2e 10 2e [ l@minbuza nl] I0 2e I I0 2e

I@minbu2a nl] I ^0K2s I | 10 {2e |

10 2eCc l@minbuza nlj

]@minbuza nl]10 2e 10 2e 10 2e

|10 2e|^|l0 2^P^
Sun 8 22 2021 9 47 45 PM

From

Sant

Subject AANGEVULDE werkwijze namen pax cso lijsten en getallen
Received

imaae002 png

Sun 8 22 2021 9 47 46 PM

Goedavond

Hierbij de mail met de samenvatting van wat er in de middag tijdens de standup meeting is besproken over de aanvullende

werkwijze terugkoppeling aan IND ambassades van crosschecken van onze namenliisten met pax en CSO lijsten Dit is relevant

zodat IND weet welke personen met een Afghaans paspoort een relatie tot NL hebben en weten de ambassades dat er voor deze

personen een ticket aan geschaft kan worden Graag binnen jullie teams bespreken wie het mailen van deze namen oppakt
■ ll ■ ll 11

10 2e gaat 10 2e en mij morgen helpen I k zal haar email morgen doorsturen Graag in alle communicatie over onderstaande

zaken 00k haar meenemen

Verandering tav het overleg van vanmiddag personen van CSO lijst worden niet teruggekoppeld aan CSO maar aan de NL

ambassade van het land waar deze personen zijn Zie aanvullingen tav vorige afspraken In

•
•

0 2^Verspreid Defensie PAXlijsten team DCV Tolken LES en bijzondere gevallen Contact personen

dat zijn de personen die deze mail ontvangen pakken dit op en verspreiden binnen hun eigen team De teams gaan

deze paxlijsten checken met de namenlijsten die jullie bijhouden cross referencen

10 2enaar

I0 2g

even hoe

{]0 {2fhfle lijsten heeft geintegreerd in de database maakt het alleen maar makkelijker maar wel handig om dat tzt te

bespreken
0 26j|aatsen de PAX lijsten op SWR KAB EVAC

Ii0 2ei even kijken hoe dit foopt a i10 2^fe e lijsten heeft geintegreerd in de database maakt het alleen maar makkelijker
maar wel handig om dat tzt te bespreken

• CSO stuurt de gegevens van personen in derden landen door naat 0 2^j|0 2^ team DCV Tolken LES en bijzondere

gevallen Deze mails slaarlj^K^p op de SWR DCV communiceert met CSO Contactpersonen teams verspreiden dit

binnen hun eigen teams De CSO lijsten worden door de teams gecheckt met de namen lijsten cross referencen

• Elke dag om 13 00 leveren Team DCV Tolken^ Les en bijzondere gevallen de eligible namenlijsten aan bljio 2 ^niet
minimaal

yoomaam
achternaam paspoortnummer geboortedatum i0 2«terzamelen de lijsten in 1 Excel en sturen

door naarl QM2g |on the ground zie agenda reminder

• Elke dag voor 8 30 15 30 delen team DCV Tolken Les en bijzondere gevallen met 0K2^e nog in KAB totaal uit

Dor crisesoverleg zieKAB en tussen S 30S 15 30 aantallen l0 2ecommuniceren deze aantallen met

agenda reminder

10 2e

Zie schema s hieronder

346735



IND en CSO inlichten

Team NL

checken
Team NL

checken

Team LES

checker NL ambdssdde

lard X
SCO mail met

nimen

IND ontvangt
namen

CCC sluuri

Team Tolk

checVen

miiii
leam BIjzonder

checker
checker

Paxlijst y^zending schema

r
Aantallcn wofd n —n uur voor

erlsisbersad aar 10 2e gastuurdr

ISL
• Totaal n In KAB

• Totaal ff uH KAB

• Totaal H tu«en eik momanien In■ 10 2e
CfUJJJCOOfttWfifcTW

Paxlijst KAfl ISl

Paxlijst ISLAMS
ook bastammirvg

£erst« iAdicatie

nam n paspoonon

X
Externen

Kabul

DPG

10 2e

gever getallen
Bisberaat

TBI
10 2a

CWSCCOCflOWTOfl 10 2a
KAB HKIA Paxlijsl KA6 T I

PaxlJjst TBI AMS

ook bestemming
LES

Overig

Ambassades DPG

in 3de lander
ocv

Met vriendelijke groeten

CI0 2 j^10 2e

Beleidsmedewerker HDPN
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Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Mt10 2i 10 2e

10 2e

www riiksoverheid nl

346735



i0 2ej j0 2^ I0 2e |@minbuza nl1
10 2ei | 10 2e |
Tue 3 24 2021 2 21 14 AM

Subject RE beeldmateriaal ter ondersteuning evacs

Received

To

From

10 |2«}

Tue 8 24 2021 2 21 14 AM

Top

From 10 2e 0 2 ^ 10 2e @minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 03 17

To ll0 2e | 10 [29 | ^
Subject RE beeldmaterieel ter ondersteuning evacs

I0 {2e @minbuza nl

Hi 10 2e

Ik heb de pin van Holland Spot naar iedereen gestuurd via Whatsapp en ook de start

Vriendelijke groeten

10 2e

Inclusive Green Growth Department
Ministry of Foreign Affairs

RijnstraatS | 2515 XP Den Haag | The Netherlands

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag | The Netherlands

Ig 2fe i0 2e

I0 2e ~l@rninbuza nl

Working days MTWT

Earth Matters OO
^ Go green read from the screen

From [10^ | 10 2e | 10 2e |jg minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 03 12

To |l0 2B|tf^fc| I0 [29n@minbuza nl

Subject RE beeldmateriaal ter ondersteuning evacs

Ha| 0 2 i

Heb je de pin al gekregen Zie je mail nu net pas

Gr| 10 2e

From 10 2s 0 2 i c I0 {2e @minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 01 49

To I C10 2e 10 2e | aminbuza nl jl0 2e|^ 10 2e |
@minbuza nl lQ 2e 10 2e

10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e t| 10 26@minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nl

10 2e | S minbuza nl | 10 2e
^1|0 2^ 1Q 2e | g minbuza nl 10 2e [ | 10 2e |

10] 2e |@r^nbuza nl |{lOK2e | | 10] 29 |^ 10 2e |@minbuza nl | Q0 2€ |[|0] 2| j 10K2e ~|@minbuza nl

10 2e 10 2e I@minbuz3 nl h0 2^jl 0 2^ c| 10 29 |@minbuza nl I l0 2e | tlQ 2e

10 2e |tg3min^za nl | n0 2e Ulope | I0 2e ]@minbuza nl | l0 2e | io 2e| i0 [2e |4l0 i^e
^ 10 {2e [tl0 |2e ^ t10 2e |@minbuza nl I 10 {2gn |l0 i2ei | 10 2e

I0 2e l0 2e]^ iOK2e |@minbuza nl I lQ] 2e | | i0 2e | | I0 2e

^0 |2^10 [29jf^0] 2^
I0 2e [j^Q 2^ | 1Q 26 l@minbzk nl [™26 |J i0K2e J

1 10] 2e @minbuza nl 10 2e
_ [10 2e 10 2e @minbuza nl | | 1Q [2e] |{10 2e |

10 2e @minbuza nl i10 2e {I0 |2e 10 2e g minbuza nl 10 2e [ 0 2^fe 10 2e ^jrijnbuzajTl5tlD 2j[10 2e

l@minbuzaTnl
Cciu yv ii l0 2e | 10 ^® S minbuza nl

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl |10 2^ 10 2e

@minbuza nl1 0 2 10 2e 10 2e ]lQ 2e[l| 10 2e | j 10 2e

lQK2e |@minbuza n^ | i0K2e | | l0 26

346736



Subject RE beeldmateriaal ter ondersteuning evacs

Hi alien

Ik heb een pin gestuurd aan de hand van foto s di^10 2s^ij had gestuurd van iemand die de Holland Spot had bereikt

Stuur mij even een Whatsappje dan kan Ik de coordinaten van Google Maps doorsturen

Mijn nummer 10 2^Q 29

Nog een fijne avond en succesl

Vriendelijke groeten

10 ^e

Inclusive Green Growth Department

Ministry of Foreign Affairs

Rijnstraat8 | 2515 XP Den Haag | The Netherlands

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag | The Netherlands

M^ I
10 2e ~|®^i^buza nl

Working days MTWT

Earth Matters O ^
^ Go green read from the screen

From {10 2e 0 2 10 2e @minbuza nl

Sent maandag 23 augustus 2021 23 16

To h J 2e 10 2e I j 10 2e bminbuza nl |t0 2^ 10 2e 10 2e 10 26 I 10 {2e

| 10 |2e | J 10 29]|
@minbuza nl

@m inbuza nl

I0 2e @minbuza nl I I I I0 2 | 10 2e 10 2e@minbuza nl

10 26 |@minbuza nl p0 2e Q0 2^ j I0 2e |@minbuza nl | 10 2e | l0 2e | | I0 2e

1Q 29 tl|Q 2^ 10 2e |@minbuza nl r l0 2e |J 10] 26 | j 10 2e liSminbuza nl I 10 2e 11 10 2

io 2e |@minbuza nl | I0 [2e ^0 24^ 1Q f2e |@minbuza nl | 10 2e | | 10 2e |
10K2e |iSminbu^ nl |l0 2^] 0 24 d 1Q 2e] |@minbuz3 nl | 10 2e | tlOK2eH

10K2e |jl0 2e|^ 10K26 ^@minbuza nl | 10 2e |Jl0 2^t
@minbuza nl

I0 2e lOK2e I0 2ei

10 2e |@minbuza nl I 10 2e 10 2e j 10 2e

@minbuza nl

^jo^1O 2e|0^
■10 2e 1@minbzk nl I0 2e

10 2e 10 2e@minbuza nl

10 2e ^00 2e ^ 10M26 | S}minbuza nl |10 2e|

| ^10 2e^| 10K2e | | ^10 2e |@minbuza nl 10 2e

1Q] 26 | | 10 26 @minbuza nl ^
10 2e

j 10 2e |@minbuza nl | 10M2e I |n0 2e | j 10 2e |@minbuza nl | 10 2e |J 10 2^ ^t10 2e |
10 2e @minbuza nl i10 2e {I0 |2e l0 2e g minbuza nl l0 2e 0 2jfe 10 {2e ^^inbuza nl t ’ ^K^ [‘’Q ^^

I0 2e |@minbuz^l
10K^g g minbuza nl

Subject beeldmateriaal ter ondersteuning evacs

I0 |2e 10 2e

10 2e 10 2e

Collega s

Bijgevoegd beeldmateriaal kunnen jullie wellicht gebruiken om de evacuees per Whatsapp te ondersteunen

foto deze foto is van de sloot Verzamelen aan de kant en wachten op eye contact met de NLse militairen Pas als het gezin

compleet is op uitnodiging de sloot oversteken De militairen helpen daarbij

2® foto de wachttoren dat als baken wordt gebruikt En nabij waar overgestoken kan worden

Groet

ffnm l 10 2e 0 2ii

St 9 ^ 9§andag 23 augustus 2021 20 52
346736



To [lO 2et|TlO 2e H 10 2e |@minbuza nl t|lO 2e| | 10 2e 10 2e

10 29 @minbuzg nl 10 29 10] 2 10 2

10 [2e |@minbuza nl |l0 2e|t|0 2^}j I0 2^@minbuza nl | I0 2e |J 10 2e | | 10 2e

10 29 [ 1|0 2^ 10 2e |@m~ii^buzg nl I 10 2^ |J 10 29 | j 10 29 |@minbuza nl l dO 2» l| 10 2e

@minbuza nl | 10 2 j I0 2e

I l10 2e 1 1 10 129 | | 10 29]|
@minbuza nl

@minbuza nl

10 29 l@minbuza nl 10 29 |j |l0 2^ j 1Q 29 |@nninbuza nl | 1 10 29 | | i i0 29

10 29 SJminbuza nl ll0 2e I0 2i 10 29 @minbuza nl 10 29 110 29 10 2e

lQ 2e ^I0 2e ^ I0 2e | g minbuza nl | iO 2^^Wetvan der 4
@minbuza nl

| | 10 2e [\m2e110 2e

10 2e10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2ei

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl

{10 29 | 10 29 | ] 10 29 |@nninbijzg nl |l0 29|

^joK^10 2e^oy^ 10 2e i n buza n I ^1 C {2e\ | 10 2e | | io 2e feminbuza nl

[|1Q 2^ | [1Q 29 niSrTiinbzk nl I1 i^ ^9 t| 10 29 7 j 10 29

Cc |l0 24t10 29 |^ iOK2e |@m Inbuza nl

Subject FW IMPORTANT INFORMATION Go to the airport ASAP

10 29 10 29

10 2e 10 2e

@minbuza nl

Collega s

Bij deze de instructie en kaart 00k per mail

Groet

0 2o

From^ 0 26l io 2e 10 29 @minbuza nl

Sent maandag 23 augustus 2021 20 50

To I [10] 2e 10 2e |@minbuza nl

Subject FW IMPORTANT INFORMATION Go to the airport ASAP

Prom kabul i0 29is minbuza nl

Sent maandag 23 augustus 2021 18 24

To kabul l0K29|aminbuza nl

Subject IMPORTANT INFORMATION Goto the airport ASAP

Dear Sir Madam

We have found an opportunity to get you into the airport military airside the red spot with the markers

Holland spot as shown in the maps below

We know the security situation is a challenge and is changing constantly Please go to the airport
immediately today 23 August and follow the instructions below

00108 346736
• You go to the location as shown on both maps the yellow square The maps indicate LI itr



same location but with a different scale

• Follow the direction of the arrows on the map

• You need to walk to the indicated location

• When you see the high concrete walls turn LEFT

• Follow the concrete wall wall is to your right

• Once you are at the gate of the Holland spot look for Dutch soldiers and make yourself
visible to them Shout HOLLAND HOLLAND

• If possible wear something orange and or wave with something orange

• Be prepared and be patient Bring your passport and enough water and food with you for

at least 24 hours It takes a long time

• Make sure your telephone has sufficient battery charge left

We advise you to go there ASAP

The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands
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10 2e 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
10 2e | 10 ^

’

I0 |2d Tue 8 24 2021 12 14 43 AM

From

Subject RE tolken updates doorgeven
Received Tue 8 24 2021 12 14 43 AM

Ha 10 2e

I0 2e Afordt door defensie opgepakt

Dank voor alerteringi

6r| 10 2e

From 10 26 ^ |
Sent dinsdag 24 augustus 2021 00 27

Tq |10 29 | 10 2e | ^ 10 2e

Subject RE tolken updates doorgeven

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl

Hoi 10 2e

Mijn update is helaas niet zo positief geen van de telefoonnummers worden opgenomen Ik heb nummers

gestuurd met verzoek me te bellen asap

2 mails10 2e

10 2e 10 2e zij is dochter van iemand die kennelijk al in NL is Hebben jullie tel nr van fa mil ie in Nederland Zie ik niet op

de lijst

Groet

10 {2e

10 26 10 2e 10 2e

10 2 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2« 10 2e

10 2« 10 2« I0 2e 10 2« 10 2e 10 2e I0 2e I0 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e I0 f20 10 2e 10 2e 10 2e 10 2a 10 2e 10 2e

i0 2e f^ | 10 2e10 2e 10 2eII0 {2O 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e 10 2€ 10 2e 10 2e i0 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2ei 10 2e 10 2e

I0 |2e

10 2e [1|^ | 10 2e

Beoordeeia reeas dij ^46694
1Q 2e | 0 24 | 10 2e 10 2e

•f^| 10K2e tl[dj ^ 10 2e

10 2e

00109 346741



@minbuza nl] | I0 2e | jO 2| I0 2e |@minbuza nn | iQ 2e10 2e I 10 2e ||
|i^ 2^ iQ 2e @minbuza nll

From iOK2e[| iO 2e

|l0 2e| Mon 8 23 2021 11 52 05 PM

Subject RE tolken updates doorgeven
Received

10 2eTo

Mon 8 23 2021 11 52 05 PM

Nee ze zijn allemaal verdeeld Dank

From | 10 2e ^ 10 2e |
Sent dinsdag 24 augustus 2021 00 41

Tq | 1Q 29 10 2e | g minbuza nl |l0 2e^| 10 2e M
I0 2e |@rr inbuza nl

Subject RE tolken updates doorgeven

I0 2e S minbuza nl

@minbuza nl 10 2e j Qj^

Hebben jullie nog meer mensen die ik kan bellen

From I0 2e p|0 2^ I0 2e |@minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 00 31

To I 10 [2e 1 1 10 2e |
|10 29 @minbuza nl

Subject RE tolken updates doorgeven

10 2e @minbuza nl i0 2e I0 2e 10 2e @minbuza nl I0 2e I0 2ti

Hoi 10 2e heb je via whatsapp contact mell0 2^ 1^ ^^

Geen engels zetten we door

Thanks

From I0 2e | 10 2e |
Sent dinsdag 24 augustus 2021 00 27

10 2e 5 minbuza nl

10 2e [i[q ^10 2e 10 2e 10 {2e 1O 2e O 2 0 10 2e

10 2e

r ^ds beoordeeld bIJ 346712

f^l 10 2e

10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e

i0 2e I0 2e 10 2e

10 2 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2« 10 2e

10 2e 10 2e 10 26 10 2e 10 26 10 26 10 26 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e {10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 f2O 10 2e 10 2e 10 2e 10 2a 10 2e 10 2e

i0 2 f^ | 10 2e10 2e 10 2ell0 {2O I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2€ 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

UrHaajd ^
i10 2«i

uik ±

10 2e 10 2e 10 2® 10 2« 10 2e

I0 |2e

10 2e jl|^10 2e | 0 24 | 10 2e 10 2e 10 2e

00110 346742



Crisisi Okabul C [| iQ 2g |@minbuza nll

Crisis4kabul C

Fri 10 1 2021 10 23 43 AM

10 2e

Fri 10 1 2U21 iu 23 44AM

To

From

Sant

Subject FW Ondersteuner

Received

OndersteuneH 0 24 20210924 docx

From | 10 2e | g mindef nl I0 2e |@mindef nl

Sent vrijdag 1 oktober 2021 11 08

To Crisis4kabul C 10 29 5 minbuza nl Crisisl7kabul C

Subject Fwd Ondersteuner

10 2g pminbuza nl

10 2«

10 2e

Ik beschik alleen over de bijlage

Verder heb ik een akkoord gezien vaii [£^ Def en IND om deze persoon op de lijst te plaatsen

Mv^10 2f

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indiea u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtuverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00111 347140



10 2e 10 2e

Crisis4kabul C

Tue 8 24 2021 4 18 02 PM

To @minbuza nl]
From

Ssiit

Subject RE bellijsttolken status update xisx

Tue 8 24 2021 4 18 02 PMReceived

belliist 24 aua 504 560 docx

Hal10 2ei

In de bijiage een word bestand die ik al had aangemaakt

GR l^

from | lQ 2e [ i|l0 2e[i j I0 2e | S minbuza nl

Sent dinsdag 24 augustus 2021 16 54

To Crisis6kabul C 10 |2g @minbuza nl 1D 2€ 10 2e i 10 2e @minbuza nl 1D 2e 10 2^
5 minbuza nl Crisis4kabul C t0 2g g minbuza nl {10 2e i0 [2e 0 2^ 10 2e]

5 nninbuza nl

Subject bellijsttolken status update xisx

®minbuza nl

10 2e 10 {2e

HI

Kunnen Jullie kort en bondig in bijgaan doc aangeven wat de status is van de tolken zijn ze binnen nog bulten wat is hun plan

{mochten ze het niet meer willen proberen ookgoed om teweten bv

Dan hebben we een totaal overzicht zou ergfijn zijn

Stuur dan terug naar mij dan voeg ik het samen tot een document

Dank

l10 2e|

00112 347242



10 2e [| 10K2e 10 2eTo ©minbuza nll

@minbuza nl] | lQ 2e tj^ lQ 2e |@minbuza nl1 i^ 2| lioj 2^feo ^^10 2e I | 10 2e |^ 10 2eCc

i0 2e |@rninbuza nr

From 10 2b 1 1 10 2e

|i0 2e| Mon 8 23 2021 3 47 14 PM

Subject RE groeiende tolkenlijst
Received Mon 8 23 2021 3 47 14 PM

Nadat ik op send drukte van de mail hieronder kreeg ik een mail van DCV over de kablnetsnotitie over de uitvoering van de motie

Belhaj

Collega’s

‘i0 2ej wijst mij terecht op storende fout dat in categorie 1 onder punt e het niet om lokaal

ambassade personeel gaat die staan immers al onder punt c maar om de bredere groep

personen die voor DEF missies hebben gewerkt koks^ etc

Indien oofe^O 24 Lkkoord corrigeer ik dat even

Harteliike eroet

10M2e |

Indien dit niet meer ter discussie wordt gesteld de mail ging ook aan AZ en DEF gaan dus ook de koks etc mee in de eerste liist

{NL ers tolken lokale collega s en enkele anderen

10 2e I kan dan de gehele verlengde tolkenlijst laten oproepen mits de aangemelde personen door DEF zijn bevestigd als in

overeenstemming met de Kamerbrlef ookzoveel mogelijkAfghanen te evacueren die voor Nederland of in het kadervan de

Nederiandse bijdragen aan internationale militaire of politiemissies hebben gewerkt en

daardoor een verhoogd risico open

Vooralsnog geen discussie ontstaan over de mail Dus zodra ruimte na de mensen die we nu aan het oproepen zijn weer 200 200

extra kunnen de mensen waarover we nu spreken worden opgeroepen

il0 2eistond ook in ccvan bovengenoemde mail

Hartelljke groet

i0 2e

From | 10 2^ 10 2

Sent maandag 23 augustus 2021 15 31

To | 10 26 I I I0 2e | 10 2e @minbuza nl

@minbuza nl
_

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e ®minbuza nl I0 2e h0 2 QCc

j 10K^^ teminbuza nl

Subject groeiende tolkenlijst

Dag 10 2e

Over de groei van de tolkenlijst

1 Extra Defensietolken en politietolken en hun gezinnen die worden aangemeld via Defensie gaan mee in de eerste lijst dus

de groep waar jullie nu met bezig zijn De eerste lijst bestaat uit Nederlanders tolken lokale collega s en een beperkt

aantal anderen

2 Overlge aanwas kan mee in de tweede lijst lijst van I0 2e op basis van de Kamerbrlef over de motie Belhaj Daarin

staat ook zoveel mogeiijk Afghanen te evacueren die voor Nederland of in het kader van de Nederiandse bijdragen aan

00113 Internationale militaire of politiemissies hebben gewerkt en daardoor een verhoogd risico lopen De mensen van d347246
van I 10 2» I roepen we in beginsel nu nog niet op eerst lijst 1



Hartelijke greet i0 2e

i0 2e I0 2e

Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands

I0 2e

RIjnstraat 8 | P O Box 20061

2500 EBThe Hague

Phone 10 2e

E mail 10 2e @minbuza nl

Twitter 10 2e

00113 347246



10QlO 2 ^ [ 10 2eTo

io| lQ 2e| I0 2e fcaiiiunbuza nllCc

10 2eFrom

Sent

Subject RE Script
Received

Fri 10 8 2021 12 17 45 PM

Fri 10 8 2021 12 17 45 PM

Super ziet er goed uit

Dank voor je snelle actie O

Groet

10 2e

1 Q 2e0jo 2f^O^
Sent vrijdag 8 oktober 2021 13 14

10 2eFrom

10 2e 10 2e ®minbuza nlTo

Subject RE Script

Dag I0 2e

De Engelstalige content staat online Vanuit de andere Afghanistan pagina wordt nu naar de nieuwe pagina doorverwezen onder

Are you an Afghan interpreter

Ik heb tevens bij Support een redirect aangevraagd van de oude tolken pagina naar de nieuwe

Groet 0 2 0

10 2e 10 26 @minbuza nlFrom

Sent vriidag 8 oktober 2021 12 58

To l 10 2e

Cc [ {[10 26] I0 2e @minbuza nl 10 2e @minbuza nl10 2e

Subject RE Script

Hallci 0 2n

Je kunt de Engelstalige content voor de Afghaanse tolken nu publiceren op NWW EN

En daarmee ook de structuur doorvoeren die [10 2«] had uitgewerkt

Dank alvast

Groet

10 2e

From

Sent donderdag 7 oktober 2021 16 16

To| 10 2e i0 2^5j^

10 2e

10 2e

Cc l ^ 1Q [2e j c 10 {26 @minbuza nl

Subject FW Script

10 2e S minbuza nl10 2e

Het plaatsen van Engelstalige tolken content op NWW EN wordt hierbij sowieso verschoven naar morgen

Groet

10 2e

From 10 2e

Sent ddnaeraag OKtoper 2021 16 15

T 00114i0 2e 34724710 2e@mindef nr @mindef nl



10 2e @minbuza nlCc 10 26

Subject RE Script

Prima

Ik ben morgen gewoon aan het werk

Greet

10 2e

From | I0 ^e |ig mindef nl j
Sent donderdag 7 oktober 2021 16 04

@mindef nl

10 2e 5 minbuza nlTo 10 2e

10 2e @minbuza nlCc
10K2e

Subject RE Script

10 2e

Gekkenhuis vandaag kunnen we morgen bellen

10 2e

10 2e @minbuza nlFrom 10 2e

Sent donderdag oktober 2021 08 16

To 10 2e I0 2ej[l0j^j MA CLAS ST CLAS DIR T O AFD P L SIE P LI NT I0 2e @mindef nl

10 2e S minbuza nlCc

Subject RE Script

Hallo 10 2€

Ben vandaag in Rotterdam

Hebvanmiddag nog geen afspraken staan dus bellen kan na 13 00 uur zeker

Mijn nummetlQ^ 10 2e

Greet

10 2«

From | I0 2e |@mindef nl j I0 2e

Sent donderdag 7 pktober 2021 08 13

To I0 2e

SufcijecT bcript

@rr lndef nl

I0 2e 5 minbuza nl

Goedemorgen 10 2e

Mijn meelezers zijn snel en ze zijn happy

Benje op de Rijnstraat vandaag of kunnen we anders even bellen vandaag

Gr

^I0 2e^
Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

100114by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability fc347247



10 2e | |f10 2e |^ 10 2e

From | lQ 2e | | 10K2^
|10 2^ Sat 8 21 2021 8 20 02 PM

Subject FW OfRANGE

Received

Route Orange PDF pdf

@min buza nl] 10 ^ I0 2e I0 2eTo @minbuza nl]

Sat 8 21 2021 8 20 02 PM

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | 10 26 L | 10 2e | j 10 2e

Datum zaterdag 21 aug 2021 7 45 PM

Aan kiQ 2e L | C10 26 |
Onderwerp ORANGE

@minbuza iil

10 2e @mmbuza nl

DIT IS DE EMAIL DIE NAAR ALLE TOLKEN WORDT GESTUURD M B T GEHEIME INGANG

FrQm [00^ | l0 26

Sent zaterdag 21 augustus 2021 19 41

TQ | 10 2e |jf^ j 10 [2e |@minbuza nl 110 2H ^ l@minbuza nl | 10 2e jl[^
^ 10] 2

Subject ORANGE

Dear Sir Madam

This is a secret message It is only for you Do not share it with anyone else This is for your own safety

In the attachment you will find information about a location you can goto now

We leave it up to you to consider whether a trip to this location is safe for you

Crisis team Afghanistan NL

@minbuza nl

00115 347249



I0 2e I I flO 2e I0 2e |@minbuza nll

From | lQ 2e | | 10K2^
^

|i0 2e| Mon 8 23 2021 12 29 34 PM

Subject FW op verzoek van{|i0 2e|
Mon 8 23 2021 12 29 34 PM

To

Received

From | 1Q 2e | 10 2e

Sent maandag 23 augustus 2021 13 06

To 10 2e 10] 2 10 [2e @minbuza nl

Subject op verzoek van 10 ^l

Tolken dossiers

Bij Defensie zijn voor de evacuatie al een flink aantal tolken geTdentificeerd en deze stonden op een keurige lijst

Sinds de evacuatie zijn er in de nieuwe Kabul postbus een flink aantal dossiers in bewerking

Deze dossiers worden ter goedkeuring aan Defensie gestuurd

Na goedkeuring kijkt de IND nog even naar de familie omstandigheden en adviseert dan of de aangedragen familieleden

mee kunnen

Uiteindelijk komen de namen op een bellijst

De namen op de bellijst wordt gebeld met het verzoek naar hetviiegveld te komen en ze krijgen daarvoorook instructies

Er wordt bijgehouden aan de hand van de pax lijsten wie daadwerkelijk het heeft gehaald tot aan het vliegveld en wie

vertrokken is

Kan je hier iets mee

Greet

I0 2e

00116 347262



I0 2e I I flO 2e I0 2e |@minbuza nll 10 2e | I0 2e

From | lQ 2e | | 10K2^
^

|i0 2e| Sat 8 21 2021 3 13 55 PM

Subject FW Good evening to you all

Sat 8 21 2021 3 13 56 PM

I0 2eTo @minbuza nl]

Received

PHOTO 2021 08 21 16 03 00 ipg

PHOTQ 2Q21 Q8 21 16 Q3 Q6 ipg

Kijken jullie eens of je dit snappen if so dan kunnen we gaan bellen en dit versturen

FrontJ^ ^^i^9 2| 10 [29] | ^ 10K2e |@gmail com

Sent zaterdag 21 augustus 2021 16 10

To |00 2a tr 00M26] |
Subject Good evening to you all

®minbuza nl

Good evening to you all

We are working on a best solution to get you to the airfield military airside The situation on the ground is challenging
and changing constantly
We advise you to go to the location as shown on the map
If you are not familiar with Kabul please check on internet the location ofthe airfield as well as the location of the Baron

for your orientation

We advise you to do the following
Read instructions below carefully
Follow the direction of arrows

Follow the direction on foot

When you see the high concrete walls turn LEFT

Follow the concrete wall wall is to your right
Get in line once you are at the gate or at the end ofthe line

Look for Dutch soldiers and make yourself visible

Wear something orange or our national Netherlands flag colors red white blue

Or have a sign or flag from the Netherlands

Be prepared and patient it can will take a long time to wait

Have enough drinks and foods with you for at least 24 hours

We advise to go there ASAP and be prepared to stay the night outside

Hope it is all clear to you and hope to see you all in good health

00117 347271



iOK24 | iO 2e ||1 I0 2e |@minbuza nl1 ki0 26 | j0 2| I0 2e @minbuza nl1

_

lo 2e I | l0 2e |[] I0 2e I@minbuza nl1 1 1Q 2e | | ^ 2e| 1Q 2e

I0 2e |[| I0 2e ]@minbuza nl] jiO 2et |iO 24ll MQ 2e |@minbuza nl] | iQ 2e | h0 2^g iQ 2e |@minbuza nl]
10 ^ ]@minbuza nl1 |iO 24 |{iO 2e |[] I0 2e n@minbuza nl1 jiO 29H I0 2e || io ^

iQ 2e l@minbuza nl] I i0 2e [| 0 24i i0 2e 1@minbuza nl]

From | i0 2e | 10 ^
|l0 2e| Mon 5 3 2021 2 41 57 PM

Subject Versnelling behandeling tolkendossiers

Received

To

1Q 2eCc @minbuza nl1

10 {2e 10 2»

Mon 5 3 2021 2 42 46 PM

Beste 10 2e best^ ~oj^

Dank voor deze update Mij lijkt dat met de huidige politieke en media belangstelling we inderdaad nu alles in gang moeten zetten

om zichtbaar meer vaart te maken In meerdere media wordt verwezen naar de langzame behandeling op de ambassade en ik vind

dat we deze kritiek best ter harte kunnen nemen terecht of niet

Allereerst dank voor de extra checkdiejullienu plannenismonze post en eerdere inzet in februari om meer vaart te maken

Nu echter de veiligheidssituatie snel verslechtert en daardoor de window dreigt dicht te gaan en er daarnaast nog meer aanvragen

aankomen voor de tolken uit Mazar lijkt het me goed nog een keer de efficientie van de bestaande beoordelingsprocedure te

bekijken En zo zijn er wellicht nog andere ingrepen die kunnen helpen de behandelingte bespoedigen

Van mijn lokale collega begrijp ik dat de huidige procedure als voIgt verloopt

Ambassade ontvangt verzoek aanvrager stuurt het naar DAO DAO stuurt het naar MinDeF {verificatie of de persoon als vertaler

werkte indien ja door naar IND en DAO vraagt docs aanvrager via de ambassade ambassade informeert aanvrager welke docs

nodig zijn ontvangt deze en stuurt docs naar DAO en IND IND checkt de docs in scanvorm hier zit naarverluidt vertraging
—

Informeert DAO en post

♦ Indien IND twijfels heeft over de docs informeert IND DAO DAO informeert de ambassade ambassade informeert de

aanvrager die wordt uitgenodigd voor extra check van docs in hard copy Indien aanvrager nieuwe docs moetgaan

aanvragen bij Afghaut dan fevert dat weer vertraging op

♦ Indien IND geen bezwaar heeft checkt de ambassade de docs nogmaals voor afgifte visa vaak zijn deze toch niet in orde

Ook hier indien aanvrager nieuwe docs moetgaan aanvragen bij Afghaut dan levert dat weer vertraging op

♦ Vertragende factor in algemene zin aanvrager levert vaak geen voliedige setaan ondanks dat in de mail expliciet

benadrukt wordt dat de aanvrager een complete set dient aan te leveren Dit hangt ook samen met de gebrekkige

Afghaanse administratie in het algemeen

Indien alle documenten correct zijn bevonden door de ambassade informeert ambassade MinDEF en DAO via 10 2e voor een

ticket en visa worden afgegeven

NB Ik hoor het graag als bovenstaande beschrijving niet correct is

We werken graag mee aan een versnelling indien van toepassing ontvangen we graag instructies daarover

Hartelijke groet

10 2e

FrQmtf^ [00K2e | ^ 10 2e]

Sent maandag 3 mei 2021 16 50

10 2« l| 10 2e |

@minbuza nl

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e@minbuza nlTo

10 2e 10 2e @minbuza nl

|@minbuza nl ji0^^ fTrC 29 | 5 minbuza nl | 10 29 L [^
@minbuza nl i I0] 2^j 10 {2 ] 10 [29] 5 minbuza nl 10K2 li 10K2e

10 29 10 29 10 29Cc

10 29 10 29 S minbuza nl

Subject RE Stavaza tolkendossier

Dag alien

10 29 |en ik hebben in februari al een indeling gemaakt van cases waarbij de verantwoordelijkheid bij de aanvrager zelf ligt

Onderstaand overzicht is van destijds
• 36 aanvragers hebben al minimaal 6 maanden niks meer van zich laten horen nadat hen gevraagd hun claim op relevante

werkzaamheden te onderbouwen Deze zijn dus nog niet afgekeurd maar de kans is klein dat zij nog met relevante

onderbouwing komen De facto kunnen we deze zaken dus als afgewezen beschouwen

19 aanvragers is een reminder gestuurd hun aanvraag is kansrijk maar zij hebben al een tijd niks meer van zich late ^7 f^00118



♦ 35 aanvragers lagen in februari bij de IND IND heeft inmiddels meer duidelijkheid gegeven wat ontbreekt aan deze

aanvragen en de post heeft dit uitgezet bij de aanvrager

In de tussentijd zijn er dus ook 11 aanvragen die de IND inmiddels heeft beoordeeld en klaarliggen voor een nieuwe

voorleggingsbrief

we zouden nog een keer door het overzicht moeten lopen om te kijken wat nu de exacte stand van zaken Is

Kunnen jullie een afspraak plannen met ook i0 26 ed 3 2^rbij

10 2e

M b t de aanvragers in afwachting van een visum ik zie dat het overzicht over het weekend is geupdate Er staan er nu nog 13 op

in afwachting van een visum

2 aanvragers kunnen uitgenodigd worden en een visum krijgen

♦ 8 aanvragers kunnen uitgenodigd worden waarbij een extra fysieke documentencheck nodig is

• 2 aanvragers zijn onlangs naar de ambassade gekomen maar bleken incorrecte documenten te hebben

♦ 1 aanvrager is niet op komen dagen

Greet 10 2e

I0 2e 10 2e I0 2e @minbuza nlFrom

Sent maandag 3 mei 2021 10 00

I0 2e U 10 2« | @minbuza nl j 10 2e10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e 10 2eTo

10 26 @minbuza nl

@minbuza nl l]lC 2g[ll^^kr 10 2g l@minbuza nl | 10 2e10 2e 10 2» 10 2eCc

10 2d g minbuza nl

Subject RE Stavaza tolkendossier

Dag alien

In afwachting van de vragen die hierover ongetwijfeld gaan volgen besprak ik ook al met| 1Q 2e | dat het handig is wat beter grip

te krijgen op de cijfers I0 2a had het volgende lijstje maar kan zijn dat deze een update nodig heeft

Aantaltolken reeds in NL 60

Aantal tolken in afwachting visum 17 [wachten die allemaal op een afspraak bij KAB Of heeft een deel al aangevraagd ]

Aantal tolken klaar voor nieuwe voorleggingsbrief kunnen na accordering stasJ V visum krijgen van KAB {actie IND DEF DAO 11

Aantal afwijzingen 79

Totaal aantal aanvragen 265

Ca 80 aanvragers moeten zelf nog documenten insturen of hebben al lange tijd niet meer op vragen gereageerd [valt uit te

splitsen hoeveel documenten moeten sturen en hoeveel al lang niet van zich laten horen dan weten we beter welke caseload de

nieuwsartikelen met name over gaan]

Voor de twee groepen in rood is een nadere toelichting nuttig zie tussen rechte haken Ik weet niet wie dat het beste weet de

post of I0 2e

Greet

10 26

From 10 {2e ^ | 10 2e |
Sent maandag 3 mei 2021 09 26

To | 1Q 2e M 10 2e |^
[1Q 29 | | 10] 26 |

@minbuza nl

Subject RE Stavaza tolkendossier

10 2e @minbuza nl

10 2e @minbuza nl i 0K2i | 10 2e j 10 26

@minbuza nl IO 2aillOM^k I0 2a @minbuza nl 10 2e
^
10 2e

5 minbuza nl

10 2eCc

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl

0011 S^orgen | l0 2e 347294



De tolken die goedgekeurd zijn voor een visumverstrekking worden door| 10 2e | geleidelijk verwerkt Wat we vaak zien is dat

tolken op het moment van hun afspraak niet alle juiste documenten hebben waardoor deze stap veel tijd in beslag neemt

Daarnaast is er een overzicht met tolken waarvan de documenten een fysieke check moeten hebben voordat ze op een

goedkeuringsbrief voorgelegd kunnen worden Vandaag bel ik met it 2e om te bespreken wanneer ze verwacht hen hiervoor

uitte kunnen nodigen

Greet

10 2e

From 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl

Sent zaterdag 1 mei 2021 09 15

10 2e ]J 10 2e | 10 2e @minbuza nNjt 24 | 10 26 | j
@minbuza nl IO ^^ll ~I0 29 @minbuza nl 10 29

^
10 2e

10 2e g minbuza nlTo

10 29 10 29 10 2eCc

j 10 2^ | g minbuza nl

Subject Stavaza tolkendossier

10 2e 10 2^ I0 2e g minbuza nl

Dag| l0 2e |en| l0 2e

Kunnen Jullie mij een laatste stavaza geven van de voortgang in de behandeling van de tolkendossiers

10 2 zei mij gisteren dat 17 personen op een visum wachten Onduidelijk of dat wachten is op een ambassade afspraak {ik

vermoed van niet a Is dat zo is dan hoor ik dat graag} of dat ze hun docs nog niet compleet hebben of dat ze zich nog niet hebben

aangemeld

10 2« heeft opdit moment de aanvragen voor 4 5 families op haar bureau liggen voor een documenten check Die checkt ze

morgen Indien ok dan kunnen ze volgende weekviiegen

We hebben op dit moment geen tekort aan capaciteit op de ambassade om aanvragen te behandelen

Defens ie behandelt nu 4gezinnen per week Zij zouden kunnen instem men met meer gezinnen

Ook hoor ikgraag of er al nieuws is hoe de tolken van Mazar opgenomen gaan worden in de procedure zodat we daarop kunnen

gaan plannen

Dank

Hartelijke greet

10 2e

00118 347294



I ^10 2e

Thur 10 7 2021 12 05 41 PM

10 2eTo

From

Ssiit

Subject FW Script voor tolken die bellen

Received Thur 10 7 2021 12 05 41 PM

10 2e|~Q0 2e 5 minbuza nl

Sent donderdag 7 oktober 2021 10 26

From

10 2e {10 2e | S minbuza nl

@minbuza nl ^fO 24’^0 2e] 10 2e @minbuza nl

To

10 {2e 10 2e 10 2elOK2e @minbuza nlCc c

Subject RE Script voor tolken die bellen

Hoi I0 2e

Uit het belscript maak Ik op dat de andere categorieen guard genderspecialist} een e mail kunnen sturen zonder documentatie

klopt dat En voor wat de te overleggen documenten voor tolken betreft deze komen niet helemaal overeen met de documenten

die op io 2g
taan Houden we deze laatste aan dus link naar de pagina

N a v de nieuwe info op I0 2g al meteen een aantal vragen van voorlichters

Is deze procedure alleen bedoeld voor mensen die zich nog niet hebben aangemeld Zo ja dan is het misschien goed om

dit ook op de website te vermelden Wat is in dit geval de woordvoering Moeten deze mensen nog steeds blijven wachten

tot ze gecontacteerd worden

Hoe zit het met de tolken die al zijn aangemeld en niet zelf het verzoek hebben ingediend Vertraagt dit hun mogelijkheid

op hulp

M b t tolken die door een advocaat vertegenwoordigd worden of door ex BZ medewerkers geholpen worden de advocaat

mag dus niet meer het verzoek indienen voor tolken die zich nu nog aan willen melden Ik kan mij voorstellen dat de

advocaat het contactpunt is o a uit veiligheidsoverwegingen En hoe zit het met familie in Nederland Mogen familieleden

ook geen aanvraag meer indienen

Verder de vraag of de e mail die vorige week verstuurd zou worden nog verstuurd gaat worden

Heb jij hier een antwoord op of kan Ik dit ergens anders navragen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 6 oktober 2021 15 06

To ^ I0 2e I I0 2e @minbuza nl

I0 {2e • [10 29] 10 2e @minbuza nl 10 2e@minbuza nl @minbuza nlCc 10 2e 10 2e

I
Subject FW Script voor tolken die bellen

Hoi i0 2e

Kan jij mij even bellen zodra je dit leest

Wil graag even met je bespreken hoe we onderstaand schema script een plek gaan geven op onze Sharepoint kennisbank en ik

denk ook gelijk maar in d6~ 3 2 l^zal nog wel een tijdje relevant blijven}

Groet

10 26

J00119 00 2e 347295



Sent woensdag 6 oktober 2021 15 01

To I0 2e @mindef nl

I0 2e [10 2e 10 2e10 2e @minbuza nl @minbuza nlCc 10 2e

Subject RE Script voortolken die bellen

Halldl0M26j

Met jouw onderstaande bijgaande mail hebben wij de bouwstenen om de klantinformatie aan te passen

1 De tekst uit jouw Word document bijgesloten mail laten wij vertalen naar het Engels

Deze vertaling plaatsen wij vervolgens op https www netherlandsworldwide nl documents publications 2021 07 26 information

for afghan interpreters who worked for the netherlands as part of international military mission

2 Volledigheidshalve zullen we een identieke pagina aanmaken in het Nederlands voor op www nederlandwereldwiid nl

Voor wat bet reft jouw opmerking vraag Er is nog 1 vraag over vanuit defens e d e raakt de in gad gahighlight zin onderaan Hat is logsich
dat argens staat met waar ze contact op kunnen nemen Maar ik gok dat dit altijd op de site staat

Hier zullen we op logische wijze de contactgegevens van ons 24 7 contactcenter aanbieden

Onze voorlichters zullen deze gesprekken dan voeren aan de hand van het door jou hleronder toegezonden schema script

Wanneer op alle vragen ja wordt geantwoord geven wij het adres

mailen Items

10 2e 5 mindef nl de opsomming van de te

We ontkomen er niet aan dat mensen snappen dat ze ja moeten antwoorden Daarmee Is het geen waterdichte zeef maar het

bledt voor ons voldoende houvast om de gesprekken te kunnen voeren

Ik stuur je een bericht de links zodra Nederlandstalige website en Engelstalige website conform bovenstaande zljn aangepast

Groet

10 2e

i0 2e 10 2« 5 minbuza nlFrom

Sent woensdag 6 oktober 2021 14 13

10 2e

10 2e10 2e 10 2e10 26 S minbuza nl @minbuza nlTo

10 2e @mindef nlCc

Subject FW Script voortolken die bellen

Gents

Volgens mij zijn jullie hier mee bezig Kunnen jullie met l0 2^ schakelen

Dank

Groet 10 2e

10 2e 10 2«@mindef nl @mindef nlFrom

Sent woensdag 6 oktober 2021 13 37

Toj 10 2e jlOK2ej^ 10 2e

Subject FW Script voortolken die bellen

@minbuza nl

Hebben jullie al lets

10 2e

From | lO 2e ^| lO 2e |
Sif f i 1 pdag 1 oktober 2021 15 26

To 10 2e h0 2e]

10 2e

347295
10 2e @minbuza nl



Subject Script voor tolken die bellen

Verkeerde I0 2e denk ik

From | {10 2e] | | ^0K^g
Sent vrijdag 1 oktober 2021 11 54

To M0 2e[ {10 2e] [10 2e @minbuza nl

Cc^|iO 24j| I0 2e

Subject Script voor tolken die bellen

I0 2e

I0 2e @minbuza nl

I0 2e

iio 26ti gaf aan dat jij hier wat mee kunt het gaat er om dat mensen die bellen de vragen zie schema positief
beantwoorden en bewijsvoering zie blauw kunnen leveren zich met hun bewijsvoering kunnen mailen naar

10 2« @mindef nl

Kunnen jullie dit omzetten in een script en ons laten bekijken

Bij voorbaat dank en greet

10 2e

Het verzoek kan ook ingediend worden door andere Afghaanse medewerkers die in het kader van een Internationale

militaire of politiemissie voor Nederland hoog profiel werkzaamheden hebben verricht en nu vanwege die

werkzaamheden worden bedreigd Ook deze verzoeken dienen door de persoon zelf gedaan te worden en worden

individueel beoordeeld

Om een snelle en zorgvuldige beoordeling uit te kunnen voeren dient de verzoeker de volgende gegevens en

documenten te overleggen
• Tazkira

• Paspoort
• In geval van huwelijk en of kinderen trouwcertificaat en of geboortecertificaat
• Informatie van de aanvrager over de uitgevoerde werkzaamheden periode van de werkzaamheden en

militaire eenheden voor wie gewerkt is

• Zo mogelijk wordt het verzoek aangevuld met door de internationale militaire missie verstrekte certificaten

verstrekte tolkenpas fotomateriaal en referenties

Criteria stroomschema

Ja Nee

Heeft u voor Nederland gewerkt Door naar de volgende

vraag

Dan kunt u helaas geen

aanvraag doen m b t de

tolkenregeling Wellicht

kunt u u wenden tot het

land waar u voor gewerkt
heeft

Waren deze werkzaamheden in het

kader van een internationale militaire

m issie of structureel voor een

Nederlandse functionaris in het kader

van een politiemissie in Afghanistan

Door naar de volgende

vraag

Dan kunt u helaas geen

aanvraag doen m b t de

tolkenregeling

Wat zijn uw werkzaamheden geweest

voor de missie

Tolk dan door naar de

volgende regel

Anders dan kunt u

helaas geen aanvraag

doen m b t de

tolkenregelingIndien de aanvrager

aangeeft guard geweest
00119 347295



te zijn bij het Provincial

Reconstruction Team in

Baghlan en tevens in het

bezit is van een

arbeidscontract met NLD

mag de aanvraag

doorgeleid worden

Indien de aanvrager

aangeeft

genderspecialist e

geweest te zijn mag de

aanvraag doorgeleid
worden

Uw aanvraag wordt doorgeleid naar

Defensie of JenV bij politiemissies U

dient in uw aanvraag aan te geven

Personalia van u en uw kemgezin
Missie en periode dat u voor NLD

gewerkt heeft

Omschrijving werkzaamheden

Reden waarom u naar NLD wilt komen

U dient bewijsmiddelen toe te voegen

bijvoorbeeld

Verklaringen referenties van een NLD

commandant

Certifi eaten

Foto s

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt uverzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00119 347295



I0 2e I |flO 2e |[| I0 2e |@minbuza nn | lOK2e | | lO 2e ||
JEMf I0 2e I@minbuza nl1 1 l0 2e | | lQ 2y|[1 I0 2e |@minbuza nl1

I0 2|^i0 2ej[| I0 2a l@minbuza nl]

From | lO 2e U I0 {2e |
|i0 2e| Wed 8 25 2021 10 30 11 AM

Subject tekst voor als het straks echt op slot zit en we niet meer kunnenevacureren

Received

voorbeelden reolv tekst inboxen docx

10 2e 10 2eTo @minbuza nl]

Cc

Wed 8 25 2021 10 30 11 AM

Collega s de inboxen zitten nog steeds vol we gaan door met registreren maar er zal een moment komen dat we weten dat het

geen zin meer heeft om te bellen en dat zal vandaag zijn

Maar dan moeten we wel reageren

Gisteren is er in overleg met Defensie en ^lOM^een tekst gemaakt wellicht nog een beetje tweaken die drie afzonderlijke gevallen

gebruikt kan worden zie het bijgevoegde Worddocument

Zou netjes zijn als iedereen DCV voor Nederlanders er buiten laten omdat die in het Nederlands gaan antwoorden dezelfde tekst

zou gaan gebruiken

10 2o

00120 347310



@minbuza nllil’0 2^0 2« 10 2e 10 2e 10 2e 10 2eTo @minbuza nl]
[1 lQ 2e 1 I0 2e l@minbuza nll

TiO 2e | 10 2t^ I0 2e l@minbuza nl]
~

10 2e | |10 2^
|i0 2e| Sat 8 14 2021 3 54 47 PM

Subject Ter info belteam tolken

Cc

From

Received Sat 8 14 2021 3 54 48 PM

Sprak mef|0 25_ l0 2« JJvan Defensie over het informeren van de tolken over de evacuatievluchten Defensle Is bereid zsm een

belteam op te zetten met een aantal tolken die Dari spreken om goedgekeurde tolken actief te benaderen over de

evacuatievluchten naar NL en af te stemmen met de IND Ik hete 0 2^1n contact gebracht meftl^ 2ii0 2^j^ 10 29 een ervaren

collega die vanuit BZ beschikbaar is met dank aan l0 2e om te helpen bij de coordinatie afstemming met de post Moet een

driehoek worden of eigenlijk een vierhoek met de IND om dit in goede banen te leiden nu de capaciteit op de post wegvalt

Groet^

10 2e

00121 347379



j^X^0 2e^[| I0 2e |@minbuza nllTo

1Q 26 f1Q 2e| 10 2e |@minbuza nnl I l0 2e f2e 1^
@minbuza nl] Kabul evacd iQ 2g |@minbuza nl] r Hi

10 2e 10 2e 1Q 2eCc @minbuza nl1
I0 2eI I0 2e l@minbuza nl] | i0 2e | I 10 2»

10 3 I0 f2e ^@min buza nl]
From | l0 2e | I iQ 2e

l|i0 2€i Fri 9 3 2021 4 23 09 PM

Subject RE vragen NOS evacuaties

Received Fri 9 3 2021 4 28 09 PM

10 2e bdf

I0 2e] als ik me goed herinner hoort deze persoon tot het tolkenteam Wlj vinden hem iig niet In onze database

Greet

10 2e

From | 10 2e | | 10 2e 3
Sent vrijdag 3 September 2021 17 24

To Kabul evac I0 2g @minbuza nl

@minbuza nl

10 2«

10 2eI0 2e 10 2e @minbuza nl I0 2e 10 2e

10 2

Cc | 10 2e p\ 10 26 |
{10 2e Sminbuza nl

Subject FW vragen NOS evacuaties

10 2e 10 2e [ 0 2« fe 10 2e @minbuza nl lQ 2e [ 2e i0 23@minbuza nl

Ha collega s

Zie onderstaande vragen van de NOS over bijgevoegd document Kunnen jullie helpen met de beantwoording Bedankt alvast

weer

Greet

10 2e»

Froir^ 10 2e ^ 10 2e 1Q 2e

Sent vrijdag 3 September 2021 16 57

To |[10 2e H 10 2e

Cc I0 2e p|0] 2^ I0 2e |@minbuza nl 10 2e 2e

Subject FW vragen NOS evacuaties

@minbuza nl

10 2e @minbuza nl

10 2e S minbuza nl

Wil jij deze uilzetten

Dank

Greet I io 26 I

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

fSjios n\VaD || 10 2e |0 26

Datum vriidag 03 sep 2021 4 44 PM

Aan || 1Q 2ef} ] 10 2e

^

Onderwerp vragen NOS evacuaties

I0 2e

S minbuza nlI0 2e

Beste I0 2e

In de bijiage vinden Jullie het

document waaruit zou blijken dat zij door Nederland op de lijst zijn gezet van te evacueren Afghanen in Kabul Ik heb daar drie

vragen over

Zoals aangekondigd op Whatsapp ik heb contact met een I0 2e

• Is deze lijst correct en inderdaad opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken

• Klopt het dat drie van deze mensen

geweest maar daar weer zijn weggestuurd ondanks dat ze op de lijst stonden

00122 Klopt het dat er op de plek waar Nederland de evacuees ontving geen tolk aanwezig waardoor Afghaanse ID kaari347438

lO 2fe D 2e10 26 10 26
op het vliegveld zijn



gelezen konden worden Of dat zo n tolk in ieder geval niet altijd aanwezig was

• Klopt het dat mensen soms verkeerde informatie kregen over wie er wel of niet op de lijst stond In dit geval I0 2e ]
ouden in eerste instantie te horen hebben gekregen dat ze niet op de lijst

stonden terwiji ze er wel degelijk op stonden Daar kwamen ze pas achter toen het al te laat was

10 2e

Vriendelijke greets

10 2e I0 2e

00122 347438



~

10 2e 1Q 2e

TiQ 2e li^Oj^
|i0 2e| Mon 8 23 2021 2 24 03 PM

Subject Veel voorkomende mails

Received

10 2e j0 2fejg 10 2eTo @minbuza nl]
From

Mon 8 23 2021 2 24 04 PM

Veel voorkomende mails

A Niet Nederlandersgeland op luchthaven buiten Kabul

Dear sir madam

Hopefully you have arrived at the airport well Please identify yourself to the local authorities at the airport They can contact the

Embassy of The Netherlands which will provide further assistance

Kind regards

Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

B Mensen die niet voor evacuatie in aanmerking lijken te komen

Dear sir madam

Thank you for your message

The Dutch Government focusses on evacuating Dutch and ED citizens and Afghan citizens who have been working closely with the

Dutch government If you fall within one of these categories please send us information supporting your application

The Netherlands stand up for Human Rights globally We are currently investigating if additional activities can be implemented to

assist Afghan HRDs in this difficult situation

In the meantime please stay safe and well

Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

Overige standaard reacties

C Lokale staf

Dear colleagues

First we would like to express our gratitude for your ongoing commitment to the Dutch Embassy in Kabul In these most

challenging of times the Ministry is here for you and your families Your safety and well being is our top priority

For those of you who would like to be evacuated to the Netherlands most evacuation flight options will be available on Tuesday

and later in the week If you are interested please inform us of your specific situation We request you provide us with the

following information

• Full names and passport details of you and your family

• Whether you are currently in Kabul or elsewhere in the country

• The contact information where we can reach you

Please stand by for additional information and stay safe

Kindest regards

00123 347465



Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

D Tolken

Dear sir madam

Thank you for your message We hope you are doing well considering these difficult circumstances

The Ministries of Foreign Affairs Defense and Justice are currently compiling a list of all the interpreters who need to be

evacuated We will do our utmost to evacuate all eligible interpreters We cannot guarantee your evacuation at this time To speed

up the process would like to receive the following information from you and {about those travelling with you

Current phone number and e mail address

Whether you are currently in Kabul or elsewhere in the country

Name as stated in your passport passport number and date of birth of each traveler

As soon as we have any information to share we will contact you

In the meantime please stay safe and well

Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

E Nederlanders

Beste

Bedankt voor uw email Hopelijkgaat het naar omstandigheden goed met u [en uw gezin]

Het Ministerie is momenteel een inventarisatie aan het maken van Nederlanders die geevacueerd moeten worden

We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk het land uit te krijgen We kunnen de evacuatie op dit moment nog niet

garanderen maar hebben graag alvast de volgende aanvullende informatie van u en uw medereizigers over desbetreffende

personen

Telefoonnummer en email adres waar we u de te evacueren personen op kunnen bereiken

Of u nu in Kabul verblijft of elders in Afghanistan

Naam zoals vermeld in paspoort NL paspoortnummer en geboortedatum van elke reiziger

Let op wij hebben geen mogelijkheid om u naar de luchthaven te vervoeren Blijf tot u bericht van ons krijgt op een veilige plek

We wensen u voor nu veel sterkte toe en nemen contact met u op zodra meer informatie bekend is

Met vriendelijke groet

Crisisteam Afghanistan Ministerie van Buitenlandse Zaken

F Mensenrechtenverdedigers

Dear sir madam

Thank you for your message We hope you are doing well considering these difficult circumstances

The Dutch Government is primarily focusing on evacuating Dutch citizens and Afghan citizens who have been working closely with

the Dutch government local staff interpreters NGOs receiving funding from the Netherlands etc If you fall within one of these

categories please send us information supporting your application

The Netherlands stand up for Human Rights globally and support the valuable work that you are doing in Afghanistan The Dutch

001currently investigating if additional activities can be implemented to assist Afghan HRDs in this difficult situi^ ^ir

Imliic Mieantime please stay safe and well

^ n

347465



Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

G EU burgers

Dear sir madam^

Thank you for your message We hope you are doing well considering these difficult circumstances

At this point we cannot guarantee evacuation Nonetheless the Ministry is making an inventory of Dutch and EL citizens who wish

to be evacuated from Afghanistan

Therefore please provide us with the following information

Phone number and email adress where we can reach you those EU citizens wishing to be evacuated

Whether they are currently in Kabul or elsewhere in the country

The names passport numbers and birthdates of all EU citizens wishing to be evacuated

Please be aware providing us with this information does not mean you will be evacuated We strongly advise you to also continue

looking for alternative ways to leave the country

We will be in touch with you in case there is a possibility of assisting in your evacuation

H non EU citizens through diplomatic channels

Dear sir madam

Thank you for your message We hope you are doing well considering these difficult circumstances

The Dutch Government is primarily focusing on evacuating Dutch and EU citizens and Afghan citizens who have been working

closely with the Dutch government local staff interpreters etc The Dutch Government would like to assist others where

possible but stresses that no commitments can be made

For now we would ask you to provide us with

• Full names and passport details of your citizens

• The contact information where we can reach them

• Whether they are currently in Kabul or elsewhere in the country

In case there is a possibility of assisting in their evacuation we will reach out to your citizens Please advise them to continue to

look for alternative ways to leave the country

Best regards

Crisis Coordination Team Ministry of Foreign Affairs

00123 347465



10K29 U iO 2e | I0 2e |@minbuza nl1 | I0 2e U iO 2e |[| I0 2e |@minbuza nn
lQ 2e |@minbuza nlXlQ ^| I0 2e | lQ 2e |@minbuza nll

To

10 2e

From T|0 2|Ki0 2e

|l0 2e| Wed 3 25 2021 8 56 34 PM

Subject woordvoering templates
Received

Cc

Wed 8 25 2021 8 56 34 PM

10 {2e 10 2e

Zoals besproken^ hierbij suggesties voor de Lines to Take

1 Standardised mail response na einde evacuatie NB dit is voor de categorie associatie met NL niet voor general asylum

Dear Sir or Madam

Currently the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands does not process any new requests for departures from Afghanistan At

this moment it is not clear when new requests wi i {or can be processed Please note that once processing continues additional

information will be required

eventueel erb\\ ]This request for information wili oniy be the case if you or someone in yourfamily worked for or in co operation

with the Netherlands Therefore please sent us proof ofyour or their co operation certificate contract orform of contract period

of co operation the name ofyour contact person

This information is necessary in case new departure requests will be processed

Kind regards

Afghanistan Crisis Team Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

NOTE willen we aangeven hoe en waar we laten weten wanneer we wel wear requests kunnen gaan ontvangen

2 Voor bellers na closure gate

Due to military decisions we have stopped civilian evacuation We can no longer advice you to go to the airport

Advies voor diegenen die bij vliegveld staan we advise you to leave the airport area

NOTE als mensen doorvragen we don t yet know when departures can be continued

10 2e

00124 347509



~

10 26 | f|ioj^ I0 2e |@minbuza nn
^ 2et 0 2^

|i0 2e| Wed 5 12 2021 5 39 38 PM

Subject RE Kamervragen A^haanse tolken

Received

To

From

Wed 5 12 2021 5 39 38 PM

Ok

Greet

0 2o

From | I0 2e | f0 2^ ^ I0 2e | g minbuza nl

Sent woensdag 12 mei 2021 18 39

To ii0 2e| 0 2itfe I0 2e giminbuza nl

Subject FW Kamervragen Afghaanse tolken

|0 ^ cleze liggen nog bij jou in foxy maar op aandringen van Defensie via{|^0 2e^ zijn ze al per e mail voorgelegd aan M Exacte

beweegredenen van DEF zijn mij niet duidelijk

Greet 10 2«

From | 1Q 2 ]| | lQ 2e | j I0 2e | Sminbuza nl

Sent woensdag 12 mei 2021 18 27

10 {2e | ^^ cj 1Q 2e

Cc Sterk 0Q t2a] @minbuza nl M ‘4H^minbuza nl | 0] 2fi|j| 10 2e | de

Subject Kamervragen Afghaanse tolken

S minbuza nlTo

I0 2e

Arnie

Deze zijn net afgedaan door M per e mail AIs Je vrijdag met DVB in foxy kunt afhechten graag

10 2e

00125 347521



10 2e 10 2e |[ 10 2e 10 2e 10 2e @minbuza nl] | i0 2eTo @min buza nl]
10 2e [ 1Q 2e @minbuza nl1

I0 2e 10 2» |[ I0 2e @minbuza nl] iOM2»t[ [iO 2e||j 10 2^ |@minbuza nl] | 1Q 2^

I0 2e ]@minbuza nl1 ^i0 2m 10 ^
Cc

i\m24 10 2e 10 2^inbuza nl] 10 2« @minbuza nl]
From 0K24 | 1Q 2e |

^

Mon 5 3 2021 1 20 03 PM10 2e

Subject RE Stavaza tolkendossier

Received Mon 5 3 2021 1 20 04 PM

Dag alien

I0 2e |en Ik hebben In februari al een Indeling gemaakt van cases waarbij de verantwoordelljkheld bij de aanvrager zelf ligt

Onderstaand overzicht is van destijds
♦ 36 aanvragers hebben al minimaal 6 maanden niks meer van zich laten horen nadat hen gevraagd hun claim op relevante

werkzaamheden te onderbouwen Deze zijn dus nog niet afgekeurd maar de kans is klein dat zlj nog met relevante

onderbouwing komen De facto kunnen we deze zaken dus als afgewezen beschouwen

♦ 19 aanvragers is een reminder gestuurd hun aanvraag is kansrijk maar zij hebben al een tijd niks meer van zich laten

horen

♦ 35 aanvragers lagen in februari bij de IND IND heeft inm iddels meer duidelijkheid gegeven wat ontbreekt aan deze

aanvragen en de post heeft dit uitgezet bij de aanvrager

In de tussentijd zijn er dus ook 11 aanvragen die de IND inmiddels heeft beoordeeld en klaarliggen voor een nieuwe

voorleggingsbrief

10 2« we zouden nog een keer door het overzicht moeten lopen om te kijken wat nu de exacte stand van zaken is

Kunnen jullie een afspraak plannen met ook 10 2« efil 5 2^rbij

M b t de aanvragers in afwachting van een visum ik zie dat het overzicht over het weekend is geupdate Er staan er nu nog 13 op

in afwachting van een visum

2 aanvragers kunnen uitgenodigd worden en een visum krijgen

8 aanvragers kunnen uitgenodigd worden waarbij een extra fysieke documentencheck nodig is

♦ 2 aanvragers zijn onlangs naar de ambassade gekomen maar bleken incorrecte documenten te hebben

• 1 aanvrager is niet op komen dagen

Groet I0 2e

From | lQ 2e ^| 10 26 |
Sent maandag 3 mei 2021 10 00

I0 [2e f|{l0 l2e]| | 10 2s

I0 2e |@minbuza nl

10 2e | |{l0 l2e]| j 10 2e

I0 2e |@minbuza nl

Subject RE Stavaza tolkendossier

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl |IOK^ 10 2e5 minbuza nl | 10 2» | | 10 2e | 10 2eTo

@minbuza nl 10 2eKI0 2^ c 10 29 S minbuza nl 10 2e 10 2eCc

Dag alien

In afwachting van de vragen die hierover ongetwijfeld gaan volgen besprak ik ook al met| 10 2 | dat het handig Is wat beter grip

te krijgen op de cijfers I0 2e had het volgende lijstje maar kan zijn dat deze een update nodig heeft

Aantaltolken reeds in NL 60

Aantaltolken in afwachting visum 17 [wachten die allemaal op een afspraak bij KAB Of heeft een deel al aangevraagd ]
Aantal tolken klaar voor nieuwe voorleggingsbrief kunnen na accordering stasJ V visum krijgen van KAB actie IND DEF DAO 11

Aantal afwijzingen 79

Totaal aantal aanvragen 265

Ca SO aanvragers moeten zelf nog documenten insturen of hebben al lange tijd niet meer op vragen gereageerd [valt uit te

hoeveel documenten moeten sturen en hoeveel al lang niet van zich laten horen dan weten we beter welke case

rTieuwsartikelen met name over gaan]
00126 347549



Voor de twee groepen in rood is een nadere toelichting nuttig zie tussen rechte haken ik weet niet wie dat het beste weet de

post of 10 2e

Greet

10 2e

From | I0 2e ^| 10 2e |
Sent maandag 3 mei 2021 09 26

Tq | 10] 2 | l| 10 {2e |^~
10 2e | | 10 [2e |

g minbuza nl
_

Subject RE Stavaza tolkendossier

10 2e @minbuza nl

@minbuza nl f iO^J lOMSe 10 2e g rT inbuza nl

|@minbuza nl ll0 2et ^0M2^ j lQ 2er |@minbuza nl lQ 2e

10 2e

10 2eCc

10 2« 10 2e 10 2» 10 2® S minbuza nl

Goedemorgen 10 2e

De tolken die goedgekeurd zijn voor een visumverstrekking worden door| 10 2e | geleidelijk verwerkt Wat we vaak zien is dat

tolken op het moment van hun afspraak niet alle juiste documenten hebben waardoor deze stap veel tijd in beslag neemt

Daarnaast is er een overzicht met tolken waarvan de documenten een fysieke check moeten hebben voordat ze op een

goedkeuringsbrief voorgelegd kunnen worden Vandaag bel ik met 10 2« om te bespreken wanneer ze verwacht hen hiervoor

uit te kunnen nodigen

Greet

10 2e

From | lO 2e | ^ lQ 2e | j I0 2e

Sent zaterdag 1 mei 2021 09 15

10 2e l| 10 2« |

S minbuza nl

@minbuza nl j 0 2^] 10 2e 10 2e

1@minbuza nl jlO [2e^l^O 2^ ^Vo [29] |@rninbuza nl f i°K2^ [lO] 2^
10K2e ^^| 10 2e |

10 2® @minbuza nlTo

10 2e 10 29 10 29Cc

10 2e 10 2e@minbuza nl 5 m inbuza nl

Subject Stavaza tolkendossier

Dag I0 2e en I0 2e

Kunnen Jullie mij een laatste stavaza geven van de voortgang in de behandeling van de tolkendossiers

10 29 I zei mij gisteren dat 17 personen op een visum wachten Onduidelijk of dat wachten is op een ambassade afspraak {ik
vermoed van niet a Is dat zo is dan hoor ik dat graag of dat ze hun docs nog niet compleet hebben of dat ze zich nog niet hebben

aangemeld

10 2e I heeft op dit moment de aanvragen voor 4 5 families op haar bureau liggen voor een documenten check Die checkt ze

morgen indien ok dan kunnen ze volgende weekviiegen

We hebben op dit moment geen tekort aan capaciteit op de ambassade om aanvragen te behandelen

Defensie behandelt nu 4 gezinnen per week Zij zouden kunnen instemmen met meer gezinnen

Ook hoor ik graag of er al nieuws is hoe de tolken van Mazar opgenomen gaan worden in de procedure zodat we daarop kunnen

gaan plannen

Dank

Hartelijkegroet

10 2e

00126 347549



10 2e U 10 2e |^ 10 2eTo @min buza nl]
10 2e | | 10 2e

Mon 8 23 2021 11 52 47 AM

From

|10 2^
Subject Tolken stavaza 15 8 2021

Mon 8 23 2021 11 52 48 AMReceived

Op 1 Juni aan Kamer gemeld dat 68 Afghaanse tolken met gezin naar Nederland zijn overgebracht Nu 111 dus sinds 1 juni gaat

het om 43 tolken met gezinnen

Overzicht op 15 augustus 2021

Totaal 551 aanvragers

• 111 aanvragers met gezin gearriveerd in Nederland

• 260 aanvragers afgewezen
• ^aanvragers die al lange tijd niet meer reageren

• 143 lopende aanvragen waarvan

o 75 nog niet bevestigd

00127 347586



10 2e 10 2e ook welkom[13 03 03 09 2021]

[13 05 03 09 2021] ^10 2e^ 0 ^ Thank5

[13 54 03 09 2Q21]jO ^ Bedankt
10 {2e

[10 26 bij deze de tweede persoon vanuit de[15 30 03 Q9 2Q21]iO 2^
13e brigade Graag toevoegen en aanmelden voor maandag

10 2e[15 31 03 09 2021] |0 2f

[15 31 O3 O9 2O21]j0M^

[15 31 O3 O9 2O2l3j0 ^

[16 06 03 09 2021]

[16 08 03 09 2021]

10 2e

10 2e10 2e

Hi] komt ook rond [10 2e|

ll[o 2L dank
10 26

Beste alien

Volgens mij wordt er goed gewerktM De tolken box loopt aardig terug en ook def liaison daalt

Vender is box 1 nagenoeg leeg en wordt er volop gewerkt om de verschillende lijsten te integreren

ECHT TOP Keep up the good spirit

[16 51 03 09 2Q21] fl0^j 10 2e | Ha 00 2e

Goed bezig allemaal

Ik log zo in en doe nig wat casussen

zit met wat tussentijd op het kantoor in Arnhem]

Maandag zit helaas idem vol in Arnhem dus laptop komt pas di ochtend of woe middag retour

Maandag is de agenda rond en laat Ik het weten Excuus gaat ff niet anders In de tussentijd werk

ik nog mee cfm werkinstructie

Groet 10 2e

[19 57 03 09 202l}1° ^f 10 2e

[19 57 03 09 2Q21]tO ^i
sowieso thuis werken

[k ben dit weekend bereikbaar mocht er wat zijn Ga

[20 05 03 09 2021] iO 2e |Q 2g Thanks

[20 48 03 09 2021] I0 2e

personen in de achterwacht

Top Ik ben ook bereikbaar Dus dan hebben we 2

[20 49 03 Q9 2Q21] jO 2^ ^ 10 2e | Ik ga in ieder geval proberen of het thuiswerken lukt met

de laptop

[OS 33 07 09 2021] 10 2e |i0 2ei mijn trein uit Tiel rijdt nietll Weet niet waarom

Hopelijk gaat de volgende wel maar dan ben ik er pas om 9 30 uur

Goed tot dan[09 25 07 09 2021]

[09 25 07 09 2021] | 10 2e t IO 2fi Hier ook trein problemen mijn trein gaat niet verder dan leiden

wegens kapotte trein Kan rrlogeiijk wel een sprinter nemen weet niet hoe laat ik arriveer Maar

met beetje geluk heeft beveiliging de deuren zelf open gemaakt

10 2e

[12 11 07 09 2021] 10 2e Win
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[16 44 09 09 2Q21]jCij^ q 1Q 2e [Ben jij er morgerijo ^

[16 45 09 09 2Q21]jQ ^6r^ t^^ 1 Jazeker

[11 28 10 09 2021] 0 2i^k 10 2e I0 26 zqu je mij even het meest recente moeder doc willen

mailen Thanks

[12 54 10 09 2021]i0 2f6 10 2e | Onder welk nr werkt^l0 2e^

[12 55 10 09 2021] ^10 2e^ 0 ^] is

[12 55 10 O9 2O21]j0M^6| 10 29 | Thanks

[13 19 10 09 2021]10M2^6 10 2e Beste [lO ^ kun je het moederdoc ook naar crisislS sturen

alvast bedankt gr
l0 2e

[13 27 10 09 2021] 10 2e Lui mocht je voor de volgende case nummers niks kunnen

vinden deze zijn aangedragen doorf|lO ^fi 6IOj^ van York University en bevestigd doo ~1|0 2^
10 2e Het gaat om guards

[13 28 10 09 2021] j 1P 2e

[13 28 10 09 202ll|°^fe | lOK2e |

[18 52 10 09 2021] i0 2e^| 0 2 » l0 2e| ik krijg via 24 7 dringend verzoek vandaag nog contact te

zoeken met didl0 2^ die mr meer s paspoort wil Kun jij hem nog bellen met laatste stand van

zaken Hier is het bericht

[19 12 10 09 2021 ]i0 2f E l‘^ 2e Hoi ik heb I I0 2e ^geinformeerd goed weekend

^10 2e^

[19 13 10 09 2021]

[17 42 12 09 2021] 0 2e pg algemene inbox is schoon t m zaterdagavond 23 59

[17 42 12 09 2021] \ 10 2e] j

[17 48 12 09 202l]j0 ^6| 10 2e [ves Top

10 2e

Ik heb van vandaag ook wat mails uit de inbox geplukt had nog wat vragen uitstaan maar nog

niet alles is er uit

[17 49 12 09 2021] 0 2^ 6 I 10 2e | Nee we pakken morgen de volledige zondag Tenzij
iemand anders vandaag nog tijd heeft maar de achterstand valt nu mee

[17 49 12 09 202li|^^fe 10 2e

[17 50 12 09 2021]|0 ^6 ■ I0 2e Als je kijkt naar de enorme hoeveelheden mails die in de

algemene box en andere boxen staan dan hebben wij onze toko inmiddels aardig op orde

[17 53 12 09 2021] o^6 10 2e Denk het ook

[18 34 12 09 2021] iO^ ^i ie prijs

10 2e[18 36 12 09 2021]

[19 04 12 09 202l||^^^_ l^^

ItIt

Well done collega sMM

10 2e[23 38 12 09 2021]

[09 36 13 09 2021]fO ^6rOO 29 |

[09 36 13 09 2021] 0 2^j6 10 2e Graag toevoegen aan de groep

10 2e
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[08 30 14 Q9 2Q21]joj^ ^ 10 2e

uurtje later

[09 13 14 09 2021]

[10 54 14 O9 2O21]j0j^ lO]^
genomen

Vanochtend weer treinvertraging helaas ben een half

Succes10 2e

lemand die toevalllg de CrisislO laptop In gebruik geeft

[12 12 14 09 2021]

volgende week ma om 09 00 bij BuZa Verzoektot autorisatie en opvang

10 2e Ter info Colleg^l|0 2fill0 2e i 10 2e meldtzlch

i§ 10 2ei ik heb jou nummer als POC doorgeven

^ 10 2e[13 32 14 09 2021]i0 2^ 1Q 2e

[13 34 14 09 2021] [10 2e | 0 2 Dank zal ik registreren

[07 40 15 09 2021]i0 2^i6 10 2e Kabinet grote groep Afghanen niet meer te evacueren

https nos nI l 2397837

[08 03 15 09 2021]
vlnden maar deze berichtgeving is erg jammer

10 2e Ik dacht dat het kamerdebat nog plaats moet

10 {2e Ik denk dat de ministers dit juist nu naar buiten brengen
om straks het debat te sturen Wei erg jammer dat ze er nu al zo instaan inderdaad

[08 40 15 09 2021] 0 2oJ

kan j4 10 2e |nog toevoegen aan de app[21 17 15 09 2021]fo^6 f~ 10 2e

[21 22 15 09 2021]fo^6

@ 10 2e

10 2610 2e

[22 28 15 09 2021] 10 2e t Guys vergeten te melden in de huddle I0 |2e heeft voor ons

kunnen regelen dat er een pas bIj de vip Ingang van BZ klaarligt zodat de eerste aanwezige zelf de

deuren kan openen Dus eerst eigen pas halen dan kan je die halen en daarmee de deuren

openen Vroege vogels worden dus bediend De receptie kan je altijd de weg naar de vip balie

wijzen

[22 46 15 O9 2O21]j0 ^6

[22 47 15 O9 2O21]j0 ^6

[22 48 15 09 2021] lOKSe Alleen |[1Q 2 was geautoriseerd voor de deuren Er ligt nu

een speciale rijkspas klaar waarmee de eerste aanwezige zelf de deuren van de kamers kan

openen Zo zijn we niet langer aan die 09 00 gebonden

[22 48 15 09 2021]jo ^B| 10 2e | Ohh daarop haha sorry

[OS 34 16 09 2021 ]j0 2f 6 | 10 2e ^ Even op afstand vandaag is het een idee om de

documenten die je vaker tegenkomt in de mailbox te printen en op te hangen Ben gisteren een

keer of 4 hetzelfde setje frauduleuze documenten tegengekomen en als we ze ophangen is het ook

voor nieuwe mensen snel duidelijk dat ze bij die documenten extra op moeten letten

[08 36 16 09 202l] j0 2f|6 ’I0 2e
snap je punt maar printen gebeurt eigenlijk nooit bij

BuZa kreeg ik vorige week te horen

Goed nieuws 11

10 2e

[OS 38 16 09 2021]joj^ 6 I0 2e Feit blijft wel dat we die documenten ws steeds vaker

terug gaan zien naarmate de tijd vordert Dus misschien toch goed om eens naarte kijken

Zal eens navragen

Is net al bij Def gekoppeld aan een rijkspas dus moeten even

[09 34 16 09 2021]

[09 35 16 09 2021]

kijken wat mogelijk is

10 2e

10 2e

10 2e[09 36 16 09 2021

scherm en het daarop projecteren

Sowieso kan je wel een laptop aansluiten op een groot
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10 2«[09 36 16 09 2021]

[09 36 16 09 2021] 10 2e{| kan eventueel eea printen

Die in de achterste kamerwerkt namelijk

[09 36 16 09 2021] j0 2^6 I I0 2e | En is eral een bronlijst beschikbaar van defensie p

contracten waamnee we claims kunnen verifieren

[09 54 16 09 202l| I0 2e Zou de eerstvolgende de VIP pas mee kunnen nemen

[09 54 16 09 2021] i0 2e{| 0 2 j]ik heb vandaag de deuren al geopend

[10 23 l6 09 202l1l^i^^Tf 10 2e I Wat denk je zelf

[15 11 16 09 2021] 0 2e |lO {24} https debatdirect tweedekamer nl 2021 09

16 stemm ingen plena ire zaa I stem m ingen 21

50 0 nderwerp debate_title Stemmingen debate_slug stemmingen 21

50 debate_starts_at 2021 09 16T21 3A50 3A00 2B0200SidebateJd 39e7ea24 faa6 4d4c

b70f b22b90ed0d78

[20 51 16 09 2021] 0 ^6 ■ 10 2e l0 2g treedt af at this moment

[21 48 16 09 202l| ^ fe

[15 53 17 09 2021] En toen hadden we geen bewindspersonen meer

[15 54 17 09 2021] f0 ^ 6| C10 2e |
https twitter com NOS status 143SS48140S66633736 s 20

[23 15 17 09 2021] | I0 2e https nos nI l 2398190

[19 21 19 09 2021] 0 2f6 I0 {2e Zal ik morgenvroeg de newbies opvangen beneden

[19 21 19 09 2021] j0 2f6 ~I0 29 Kunnen we samen doen heb met mijn opvolgers ook om

0845 afgesproken bij de receptie

[20 03 19 09 202l]|^^fe 10 2e ^

[09 04 20 09 202IjjOKZfB iQ 2e || i0 2e | Nanning mijn opvolger staat nu bij de receptie en

is niet aangemeld

[09 13 20 09 202^1 0 2 ^ 6 10 2e Ik zou zeggen stuur hem naar 10 2e foor een koffie en

een krantge en als op kantoor is kan ze hem binnenlateni

[09 14 20 09 2021] l0 2e^| 0 2 » Nee ik had zijn naam niet doorgekregen ja ik zit nog in trein

ik zal hem ophalen zodra ik er ben

[09 23 20 09 2021] Krijg ook bericht van receptie dat| lO 2eT
pas niet heeft ingeleverd Kan dat juist zijn 10 2e Lijkt me moeilijk het pand te verlaten met

behoud van pas

[09 41 20 09 2021]joj^6

[09 42 20 09 2021] oj^6
beneden nu maar ik krijg ze denk ik niet zomaar mee

haar bezoekers

Ik ben boven al moet ik beneden nog mensen halen
10 2e

Ik denk dat we even moeten wachten op i0 2e| Ik zit ook

[09 43 20 09 202l]|°^fe ■

[09 43 20 09 2021] |OM^6 ■

[10 31 20 09 2021lfoj^6 I

anders kon ik er niet uit

^ ^

^it

10 2e Ik wacht boven

Klopt ik heb vrijdag gewoon mijn pas in de bus gegooid

[10 56 20 09 2021] j0 2f6| 1Q 2e io 2e ot welk tijdstip heb jij vrijdag de algemene inbox

schoongemaakt van defensie mails

00128 347711



[12 21 20 09 2Q21]jCij^6

[12 21 20 09 2Q21]jQ ^6

[12 21 2Q 09 2Q21]jO ^l6

[17 49 20 09 2021]

[09 39 21 09 2021]

[09 39 21 09 2021]

Grote inbox is bij t m 14 09 08 18

10 2e Had het in de verkeerde groep gestuurd excuus

Ok thanks

10 2e | Nanning

Mocht iemand bij de wacht staan

Zou hij zij nog eens kunnen vragen naar die pas van ons

10 2e

[09 39 21 09 2021]

[15 36 21 09 2021] 10 2e Ik ben niet bij de borrel have fun vanmiddag

[23 14 24 09 202l]i0 2f e I0 2e https eenvandaag avrotros nl item geef afghanen op de

belhaj lijst desnoods een tijdelijk nederlands paspoort om hier te kunnen komen vindt

hoogleraar geert jan knoops

Ik ben het net vergeten

I0 2e |iO 24} https www rtvutrecht nl amp nieuws 3165429 utrechts[18 11 26 09 2021]

gezin na wanhopige weken terug uit afghanistan nu veilig in de mooiste stad van het land html

[11 36 27 09 2021]iO 2^i6 10 2e

[12 10 27 09 2021]

Ik ben onderweg vanuit Amsterdam

https www groene nl artikel achter de minister10 2e

[12 11 27 09 2021]

spanningen weer in het Haagse en wat er soms mis gaat

[14 01 01 10 2021] 0 2i^i6 I0 2e |[l0 2ej mij is verzocht mij maandag a s weerte melden

ter ondersteuning Kun jij ervoor zorgen dat ik sta aangemeld

[14 03 01 10 2021] 0M2f6 10 2e Hallo ^K2ej is niet meer werkzaam voor het crisisteam

dat ben ik m I0 2e Mag ik jouw naarn svp Ik zie alleen een telnr

Voor de geinteresseerden dit artikel geeft best goed de10 2e

[14 04 01 10 202lj|^^feLfl 15 j Ah ok Mlnisterie van Defensie10 2e
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[20 22 24 0S 2Q21]jCij^| I0 2e ] Top

[20 23 24 08 2021] Q {2^ {I0 2e] Er is goed etenll Komt alien tezamen

[20 38 24 08 2021] I0 2i 2jgt er goed uit Jammer dat ik net weg ben

[21 30 24 08 2021] | 10 2e]| i0 i^ f^| 10 ^

[21 31 24 08 2021] 10 2ej i10 29 Willen juliidi 0 ^toevoegen

[21 31 24 08 2021] [I0 2e | 0 2 j VQQr diegenen die hier zijn om 21 00 uur briefing voor de nacht

in de belkamer

[21 34 24 08 2021] ^’ 10 2e

[21 35 24 08 2021] |00 2e]| ioK^ Hij komterzsm aan

[21 39 24 08 2021] 10 2e i10 [2e 5 mins dan is hij meer compleet

[21 46 24 OS 2O21]j0 ^^

[21 48 24 08 2021] | 10] 2e | | 10K2e | Heb m gemaild|jlOK^

[21 48 24 08 2021] | 10 2e]

[21 50 24 08 2021] [10 2e 10K2e fO 2^ s binnen volgens bellijst

[21 52 24 08 2021] | 10 2e

binnen is

Mag ik de aangepaste lijst

Is goed

I0 2e Is iemand van jullie hier mee bezig

10 26 ] Maar ze zijn met l0 2€ban het appen dat ie er nog niet

[21 53 24 08 2021] | i0 2e | I0 2e | Sorry ik moet niet appen en praten tegelijk Ze melden

nu bij 10 2stJat ze nog niet binnen zijn en niet binnen komen

[21 53 24 08 2021] ‘^ 2e l0 2e of ggn deel van de kinderen

[21 53 24 08 2021] | 10 2^ | | 10 2^ | Kan iemand van jullie het contact leggen en checken of

alles klopt op de lijst

[21 55 24 08 2021] [10 2e 10 2e Pit stuurd^lOK^^^erder in de app

[21 56 24 08 2021] [10 2e 10 2e Ik be we even naat^OK^
[22 07 24 08 2021]jo ^| Qt} 2e | Yessss thanks

[22 08 24 08 2021] I0 2« 10 2e ] Had iemand de gender counterparts al op de lijst gezet

[22 08 24 08 202l] lOK2f [10 2e Anders doe ikdatnu

[22 17 24 08 2021] | 10 [29 [3 2e]

[22 19 24 08 2021] | 10K2e |^^10 [29]| Ha ha congrats

[22 19 24 08 2021] I0 2e ID 2 I0 [2e iO [2 L| volgens mij nog niet maar even checken je

[22 20 24 08 2021] | 10M2e M| l0 [2e | Ja

[22 48 24 08 2021] 10 2e 10 2€ lOKSe i I0 [2 i ieeft ze er op gezet toch

[23 49 24 08 202l]i ^ ^^f| | \\ h SCO lijst alert in de mail

Hoera fam I0 2e is er door

[23 50 24 08 2021] | 10 2e | | l0 2e | Komt eraan

[23 50 24 08 2021] 10 2e I0 2e Zijn er nog nieuwe paxlijsten

[23 50 24 08 2021] 0 2 i0 2e Yes deze

[23 50 24 08 2021] 0 2o 10 2e En graag ookde lijst idd
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[23 56 24 Q8 2Q21] I0 {a C 1Q 2e Yes komt eraan

[00 30 25 08 2021] | 10 2e

vannacht

Pf I I0 2e en ik nemen hetovervari 0 2jiy oorI0 2e

[01 15 25 08 2021]

[01 20 25 08 2021] 10 2e Ikcheck m

[01 25 25 0^20211 | 1Q f26]

een tolk naarjO^H^ is dat oke Of moet het naar iemand anders

[01 30 25 08 202l] 1^ ^s] 1Q 29 stuur maar even naar

[01 32 25 08 2021] | 1Q 2e

[01 33 25 08 2021]

10 2e
I Er is weereen paxmanifest doorgestuurd

10 2« Ik heb net een maiitje doorgestuurd van mindef over

10 2e @minbuza nl

10 2e A ill do

10 2e
Tijd om de namenlijsten te updaten

]Wilje kijken of persoon[
op lijst voorkomt Werkt voor eupol

[01 47 25 08 20211 | 10 2e |I 10 2e

geboren

10 2e

10 2e

[01 47 25 08 20211 10 2e [ 10 2e ] Heeft we officiele papieren bij zich Weet niet wat de

afspraken hierover zijn

[01 48 25 08 20211 10 2 in mijn lijst is hij onbekend bij jullie ook

[01 48 25 08 2021] | 10M2e | | 10M2e | Hij staat bij de gate

[01 48 25 O8 2O21]|0 ^[0O^ ^

[01 54 25 08 2021] | lO 12a]| io^ Nieuwe lijst om Ol OOu

[01 54 25 08 2021] | 10M2e^ Klopt

[01 56 25 08 202l p 0 2^ |Q 2 [10 2e Klopt wij hebben de details

[01 56 25 OS 2O21 r^ ^0K2g|iio ^i|j0K2f 10 2e

[01 56 25 08 2021] | l0 2e | I0 2e | Mag hij door

10 l0 2e

[01 56 25 08 2021 r^ 2^l0 2^ l0 2e | Ja

[01 56 25 08 2021] | l0 2e | I0 2e | Top dank

[02 01 25 08 2021] | 10 29 | 10 29 Komt er nu aan

[02 06 25 08 2021 [10 2^ I0 2« l0 2e Voor de zekerheid screenshot van gegevens

Ge^itKi iBjai1fK4fi inderjarige kinderen

[02 07 25 08 2021] 68 personen van de tolkenlijst

[02 07 25 08 202l| °^ ^^^^

[02 07 25 08 2021] | 10 29 | | 10 29 | Top

[02 08 25 OS 202lf^fo P3™2^
[02 08 25 08 2021] | 10 2e |P^^10 2e | Nog niet klopt dat

[02 08 25 08 2021]

[02 09 25 08 2021] | 10 2e | I 10 29 | Got it

10 29

lelelfififitit

10 26

[02 24 25 08 2021] | iO 29 |tiO 29 Deze staan al bij HS en worden niet doorgelaten want nog

niet op namenlijst maar wel goedgekeurd

[02 25 25 08 2021] I0 2e I0 2e Ok dus alien akkoord Dan geef ik dat direct door
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[02 25 25 0S 2021J | i0 2» |{i0 2e Ja

[02 26 25 OS 2O21lj0 ^ 10 2e

[02 43 25 08 2021] | 10 [29 [j 2e

[02 44 25 08 2021 ] ||lQ 2e ^ Wie zijn die^OM^xtra

[02 44 25 08 2021] I0 ^4^ 0 2e Misschien dat hij daarom wordt geweigerd

[02 45 25 08 2021]

[02 55 25 08 2021]

vliegveld een probleem heeft Hij staat niet op namenlijst

[03 00 25 08 2021] lOKSe 10 2e Dit is de achtemaam

[03 00 25 08 2021] lOKSe 10 2e Staat er inderdaad niet op

[03 01 25 08 2021] 10 2e i10 2e Wij hadden t hier over iO 26 Wat is een andere I0 2e

[03 27 25 08 2021]

[03 28 25 08 2021] lOKSe 10 2e Kleine aanvulling op de paxlijst in de nnail

[05 22 25 08 2021]

Wowww Meeste tot nu toe

Ze gaan hem voor 3x wegsturen pax vart 5 2a

I0 2e
Nieuwe paxlijst

Ik hoor dat10 2y
10 2e 3ij controle binnen op{10 2e

10 2e
Tijd om de namenlijsten te updaten

10 2e
Heads up voorde update van de namenlijsten

[05 22 25 08 2021] 10 2e p 2e

soldaten staan maar ook twee die in een bus zitten Worden de bus passagiers binnen op vliegveld
weer verspreid naarde diverse landen

Goedemorgen allemaal ik heb er weer drie die bij de

i lQ 2e I0 i 2e Kan iemand checken of 10 2ej^middels is binnen is[05 24 25 08 2021] 1Q 2e

gelaten

[05 28 25 08 2021] 0 2ii 10 2e Hoe laat wil je die

[05 29 25 08 2021] | l0 2e | I0 2e | Bij voorkeur zet ik hem voor 5u door aan l0 2e

[05 29 25 08 2021]jO 2^ 10K2^ Ok goed

[05 30 25 08 2021] i0 2e | 0 2 j] We krijgen geen contact

[05 36 25 08 2021] 10 2e 10 2e 10 2e Bedankt Hopelijk is hij niet weggestuurd

[{I0 2e| 25 08 2021][^0 2^ lOKZe | ^ erstuurd vanuit account |i0 2^e

[{l0 2e[ 25 08 2021] | ^2^

[tlQ 24 25 08 2021] rnQ 2e] j3 2e

l0] 2e@minbuza Is voor dezdfoK^^^bl akkoord

[jl0 2e| 25 08 2021] | 10 2e [j 2ey

•

10 26 er is mail gestuurd naar

info tolk 10 2e

geboren 1D 2e

telefoon 10 2«

totaal I0 2e

10 2eEmail @gmail com

[jl0 2e 25 08 2021] f0^| 10 2ej~|tjO ^Hn ik zijn onderweg

25 08 2021]
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[]i0 2e 25 08 2021] | 10 2» | I 10 2e | Nieuwe paxlijst

[ I0 2e 25 08 2021] 10 ^g Kan iemand^QK^^evoegen ben geen beheerder

[ 10 2e 25 08 2021] 10 2e 10 2e ik zet het door naarteam 4

[|l0 2e 25 08 2021] 10 2e f3 2e

[jl0 2e| 25 08 2021] ^^| 10 2ej~|fj0 ^
[ll0 2e| 25 08 2021] | 10 2e

Dank

10 2e | Ja We proberen hem naar de goede plek te begeleiden

[t10 2e 25 08 2021] | 10 2e | 10 2e is het antwoord

[ll0 2e| 25 08 2021] | 10 2e [j 2ej

[tl0 2e 25 08 2021] Rio 2e | | 10 2e I Staat
^

Heeft een eupol tolkenmail on^tvange 6 ^^^fensen totaal Vrouw en kinderen Ik hoor het graag

[ 10 2e 25 08 2021] lOKSe 10 2e Spoedvraagje uit Kabul

[ 10 2e 25 08 2021] lOKSe 10 2e Ik zie hem op de lijst niet staan

[tl0 2e 25 08 2021]
binnenkomen

Top

10 2e 10 2e
jp de lijstgeboren

Is I0 2e staat bij de soldaten kan elk moment10 2e

rtlOX^^i 25 08 2021]

[|l0 2e| 25 08 20211^^^0^
rtlOK^ej 25 08 2021]

rtl0 2e 25 08 2021] | 10K2e
Dus KAB ziet het ook niet

10 2e Hij heeft een mail van mij als bevestiging

la idd gewoon op de lijst

10 2e Hij staat op de lijst

I0 2e | 0 topi Enige is dat ik hem niet op mijn lijst zie staan

[|i0 2e 25 08 2021] | i0 2e | f I0 2e Als jullie namen ter bevestiging kunnen delen zet ik dat

door dat ze weten dat ze de juiste te pakken hebben

[|lQ 2e 25 08 2021] | 10 {26 |P 10 {26 | Veel dank Was te veel gefixeerd op de voornaam en

daar zat spellingsverschil in Mi scuzi

[07 10 25 08 2021] | 10 2e | | 10 2e | Nieuwe paxlijst

[07 12 25 08 2021] 0 2^ ‘lOM^^ Wanneer meet de volgende namenlijst

[07 12 25 08 2021] | 10 2e | | 10 2e | 48 min

[07 12 25 08 2021]

[07 12 25 08 2021]^0 2^ lOM^ej^lok chef

10 2e •

[07 22 25 08 2021] | 10 2e

paxlijst erin verwerkt is En de nieuwe IN UIT cijfers delen Gezien de korte resterende tijd is

wens hier voor deze inzichten Dank is groot

I0 2e | Kunnen jullie bij de update aangeven in hoeverre de

[07 48 25 08 2021]iO 2^ I0 2e | Weet iemand lets van

staan voor de deur maar staan niet op onze namenlijst

Zijn vrouw en kinderen10 2«

[08 11 25 08 202lt1° ^^ | imm^

{10 2e

[08 11 25 08 202lj^^^ _^^[^^^^^ Geachte heer mevrouw

10 2e 10 2e

10 2e
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10 2e

{10 2 0 0 2 i

10 2e

Ik verzoek vriendelijke dat

[OS 11 25 OS 2Q21]iO 2^ 10M2e Kan iemand van defensie dit oppakken

[08 39 25 OS 2021]^0 2^ 10 2e] ] Er zitten 33 personen van de tolkenlijst in sen van de

vluchten naar ams 6 tolken met familie tweede lijst wordt nu gecheckt

[08 40 25 08 2021]

[08 45 25 08 2021] | 10 2e [j 2^

[08 51 25 08 2021] | 10 {2e

[08 55 25 08 2021] 10 2e \ 3 2j 10 29 [ Hele mooie score zo alles bij elkaar in 24 uur

[08 55 25 08 2021] | 10 2e |l0 26 i0 2^ Is hier al antwoord op Hij is akkoord als hij op lijst
staat

Geweldig

10 {2e | Heel mooi En perfect voor de cijferupdate om 8 30

[08 56 25 08 2021] 10 2e p 2e

media

Hij staat niet op de lijst en is overgedragen aan lijst 4

[08 56 25 08 2021] | 10 29 I0 26 10 29 | Moet team vab lijst 4 nog akkoord krijgen

[OS 57 25 08 2021] | l0 2e |j^ 10 2e | ok moet ik iemand bellen daar

[OS 57 25 08 2021] | 10K2e

[08 57 25 08 2021]

[08 57 25 08 2021] | lO 2e [|o 2^ 10 2e | ok kan je laten weten Vi^|0 {2|k 3mt het bij IND binnen

[08 58 25 08 2021] 00 129] Komt helaas niet in aanmerking ^0 2e 10 [2e

[09 05 25 OS 2O21]j0 ^ 10M2^ Ok dankje

[09 25 25 OS 2021]iO 2^ I0 2e Kan iemand uit belteam hem contacteren hierover

10 29 | Bij mijn weten was het al rond voor hem

Ik heb het overgedragen en daarbij gelatenI0 2e

[09 26 25 08 2021] 10 2e p 2e

nog niet op de lijst

Er zou toestemming zijn voor deze familie maar staan

10 26

EUPOL lijst sturen Jou ^ 0 2^[09 26 25 08 20211 10 2e

I0 2e I
Wie kan ik nu een nieuwe10 29

[09 26 25 08 2021] | 10 29 10 29 | Gentle reminder voor de cijfers ]

Mag ik copie van de lijst pis Dan weet ik wie eraan[09 28 25 08 2021] 10 29 p 2e

komt
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[09 33 25 08 2021] I0 2e 0 2| 10 2^ Is deze lijst compleeet met dossiers en met IND

gechecked waar nodig 3 To 2e

[09 33 25 OS 2O21]j0 ^ 10M2^ Check

[09 34 25 OS 202n‘|Oi 2^6 45275080 Zouden jullie bij updates van cijfers namenlijsten mij

i 10 2e

[09 34 25 08 2021]

[09 34 25 OS 2O2l1 |0 ^ I0 2e |ik versterk team

[09 34 25 08 2021j‘’0 ^^ Nieuwe pensonen Dan kan die door naar mij

[09 34 25 08 2021] 10 2e Yes Akkoord en met compleet

[09 35 25 OS 2O21] ’0 ^^ 10 2e Heb je ook contact gegevens voor de bellijst

@minbuza nl kunnen toevoegen aan de verzendlijst

10 2e ■

[09 39 25 08 2021] | 10 2e

de komende uren Updaten van namenlijsten om de 2 uur blijft dus cruciaal Volgende update gaat

uit om 9 uur time flies ] Alvast weer dank voor updates

I0 2e | Update we blijven bellen en mensen naar binnen halen

[10 39 25 08 2021] 0 2i} I0 2e Hebben geen contactgegevens heeft 10 2e die Bericht

kwam via haartoch

[10 42 25 08 2021] | 10 2»

gedacht de relevante bevestigingen obv de paxlijsten door te zetten naar de posten ter plaatse
Dan kunnen soepel de vervoigtickets geboekt worden

[10 43 25 Q8 2021]iO 2^ 10 2» ] Nee alleen een geval verwezen naar ambassade omdat hij
zelf in| 10 2» [was gekomen cc naar consulaire afdeling gedaan

|10 2e Waarschijnlijk ten overvloede heeft iedereen erom

[10 43 25 08 2021]

[10 43 25 08 2021] 10M2e 0 2 ]0 ^ Ik niet volgens mij is die taak belegd bij de crisis

coordinator iets om uit te zoeken

[10 45 25 0S 2021]i0 2^ I0 2e | Weet iemand trouwens hoe het is afgelopen met broers

10] 2 I

[10 47 25 08 2021] 10 2e 10 2eAlleen dat 10 2e ze gisteren heeft gesproken geguide

[10 47 25 08 2021] 0 ^ 10 f2« Volgens mij is iemand anders daar mee bezig

[10 47 25 08 2021] 0 ^ 10 [2e Hett 0 2jB|ijstje doorgemaipd eerder

[10 47 25 08 2021] 0 ^ 10 2e Iemand van boven

[10 48 25 O8 2O21] 0 {^| {10] ^ Kun je dat mef|o ^hecken ^0 2^ 10 2^

[10 48 25 08 2021110 ^ 10 2e Goede mensen van

[10 48 25 O8 2O21] 0 {^| {10 ^ Super

[10 49 25 08 2021] 10 2d Zal ik hen aan deze groep toevoegen Dan krijgen zij vragen

gelijk door

[10 49 25 OS 2021]tO {^ 10 ^
naar ind en van cso naar de posten ter plaatse

10 2e
Amazing

bezig hier10 2e

Kleine aanvulling op gekomen namen van pax lijsten DBF

f^
10 {2e

[11 13 25 08 2021] 10 ^ vraag van scotters]
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[11 13 25 OS 2Q21]joj^ 10 ^

[11 34 25 08 2021]

lOK2e staat als individu op de lijst

10 2e 10 2e I0 2e

10 2«] 10 2er

10 2e

10 2e || 10 2» j^^

[11 35 25 08 2021]
Zouden ook toestemming hebben gekregen en vragen mij om toestemming om naar vliegveld te

gaan Ze staan nog niet op de lijst Komt er 11 uur weer een update van de lijst

[11 51 25 08 2021] 10 [2e Klopt het dat ik nog geen namen lijst heb

[11 51 25 08 202l||°^ 10 {2e Zouikdiezsm mogen

[11 55 25 08 202ll |0 ^| 10 ^e | \\ »

[11 55 25 08 2021] 0 ^J I0 2e | wie kan ik bellen

Kreeg deze namen door van tolk die binnen is{10 2e

[11 55 25 08 2021] 10 2e p 2e |
_

de derde keer niet om binnen te komen Help

lukt het voor10 2e

[12 04 25 08 2021]iO 2^ lijst van vlucht naar 10 2e is binnen10 26

[12 09 25 08 202lJ|^^f__ lO^
gesteld NIET cross checken om het nog makkelijker te maken Er is besloten alleen met officiele

cijfers te werken Dus dat zijn alleen mails van CSO en paxlijsten def Wat tot nu toe is gedaan
gewoon laten Maar in de toekomst even op letten Merd

De lijsten vanuit Kabul die door onze mensen daar is op

[12 10 25 08 202lJ^^^ _^^^^^^®^ Dit heeft ons team tot nu toe precies gedaan

[12 11 25 OS 2O21]j0M^ 10K2iy

[12 11 25 OS 2O21]j0 ^

[12 11 25 08 2021] | 10 [2e [3 2^
zijn te moe om het een vierde keer te proberen

[12 12 25 08 202Hjoj ^ Ik heb de foto s gedeeld

[12 12 25 08 202l] |0 ^

[12 12 25 08 2021] | 10 [2e fD 2e

[12 12 25 08 20214Q ^a rNee mag helaas niet

[12 13 25 08 2021] 1Q 2e ^Van wie hebben ze toestemming

Waarom komt ze er niet door

Laten onze militairen haar niet door

Ze zien het gezin niet staan hoop zo dat het lukt ze

misschien helpt dat

10 2« ataan die niet op de lijst

Ja staan op de lijst

10 2e[12 13 25 08 2021]

[12 13 25 08 2021]

[12 14 25 08 2021] 10 29 f3 2e

Van hun eupol contact

10 2e Denk ik

Ga kijken of ze nu op de lijst staan

[12 23 25 08 2021] | I0 2b | | 10 2b | Wanneer is de bellijst voor het laatst bijgewerkt

[12 27 25 08 2021] 0 2^| I0 2e | Is er iemand die vanmiddag evt kan ondersteunen met de

mailbox

[12 37 25 08 2021] 10 2e 10 2e ~| Bovenstaande drie ja
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[12 37 25 0S 2021J 1Q 2e | l0 i 2e | Gaan zo op de nieuwe lijst

[12 37 25 08 2021] 10 2e | 10 2e | Onderste drie nog geen aanvraag ontvangen

pc jk ^ «^stgehouden door Taliban die[12 58 25 08 2021]
nieuwe roadblock hebben opgezet

[12 58 25 08 2021]

{10 2e 10 2e

10 2e https maps google com 10 2e

[13 09 25 08 202l] iOK2« 10 2e Nu net maar nog niet compleet

[13 10 25 OS 2O21]j0j^j 10K2e
~

10 [2 jp de lijst Documenten naar bz verzonden doo^ ^ ^f

[13 10 25 OS 2O21]j0 ^ 10 ^

10 2e 10 2eStaanl

van MlnDef

Staat niet op lijst dus even check bij jullle

[13 15 25 08 2021]C10^ || 1Q 29 ^ Kun je de mail met documenten naar mij doorsturen

[13 37 25 08 2021]jO ^| I0 2e ^one

[13 53 25 08 202l]jOM^ 10 2e

[13 54 25 08 2021]jO ^^ 10 ^

morgen wij lijst

Of is de lijst nog hetzelfde als 2u terug

[13 54 25 08 202l] |lOK2^| IQ 29 | Nee nieuwe komt eraan

[14 07 25 08 202111 10 29 P 2e

en omgekeerd De menssn gaan het nu ter voet proberen

I0 2a BUS met Afghaanse eupol erln Is aangehouden

[14 39 25 08 2021] 10 26 o 2 10 2e Weet je waar ze aangehouden zijn

10 2e[14 40 25 08 2021]

[14 41 25 08 2021] 10 2e p 2e

Zoek ik uit

«el op bellijst niet op namenlijst10 26

[14 52 25 08 2021] 1Q 2e p 2e Tolk zegt

[14 52 25 08 2021] 10 29 p 2e

bevestigen

Reports van Taliban nabij Abbey Gate Kan ik niet

[14 55 25 08 2021] 10 2e 10 2e Wel op namenlijst van 9 00

[14 55 25 08 2021] I0 2e |o 2 1Q 2e [ Dat er taliban staan dat weten we wat we niet goed
weten is hoe ze zich gedragen

[14 56 25 08 2021] 10 2e p 2e

dit uitleggen please

Ok zijn er verschillende totaallijsten Kan iemand mij

[15 12 25 08 2021] 10 2e 10 2e | Ze staan echt op de namenlijst Die op de SWR staat

10 2e | fi0 2^ Kan iemand aub zorgdragen dat nr lO 24Vordt[15 12 25 08 2021] 10 2e

toegelaten

[15 22 25 08 2021]

nog een redelijk grote groep van mensen in the gate area bij de sloot staan Deze zijn echter

NIET zichtbaar voor onze jongens Naast oranje kleding is het ook cruciaal dat de reisgerechtigden
in het blikveld van onze jongens komen Dat lukt nu blijkbaar niet want wij hebben geruime tijd
niemand meer uit sloot kunnen trekken Dringend advies derhalve aan telefoonteam om die

personen te adviseren honderden meters eerder in de sloot te gaan lopen In die sloot is het

namelijk wel mogelijk om al wadend in het water veel dichterbij te komen en in het blikveld te

geraken van het holland point en onze jongens

10 2e Informatie voor het belteam We horen steeds dat er

[15 29 25 08 202l]iQM^f^ 10 29

deze keer delen met IND post] iQ 2e ^h |0 2| Bind bestemming is namelijk nog niet bekend

[15 29 25 08 2021] 0 2 ^[i io 2e I Mail titel 73 NL pax eu vlucht eindbestemming Madrid

paxliist allert qraaq zsm checken enjullie bevindingen
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[15 30 25 OS 2Q21]jO ^

[15 31 25 08 2021] I0 {2e We zoeken manieren om ze beterte herkennen

[15 35 25 OS 2Q21] |0 ^i

[15 35 25 08 2021] 0^ 10 2e Staat niet bij ons op de lijst

[15 36 25 OS 2O2l]|0 ^
aanleverenV

[15 37 25 08 2021]

[15 38 25 08 2021] ^^’ 1D 2e En alvast reminder voor half 4 cijfer moment Als het lukt

met de paxlijsten verwerktU

[15 52 25 08 2021] 10 2e

[16 03 25 08 2021]

Eupol

Kan iemand nog eens vragen waarom deze man nog steeds niet op de lijst staat Zijn hele team

staat al op de lijst en hij niet

[16 21 25 08 2021] I0 ^]10 2e Staat op de lijst maar hij wil z n ouders mee Die staan er niet

10 2e
Ik begreep van iO ^dat jullie het contact oppakken

geb I 10 2e jjp tolk lojstStaat dhrI0 2e

V ‘Reminder voor de namenlijst Graag uiterlijk 14 50

10 2e Ne\ op bellijst niet op namenlijst10 2«

‘

graag aanleveren

10 2e 10 2e

op

[16 22 25 08 2021] 10 2e

ben ik bang

I0 2e Dat kan helaas niet Zij behoren niet tot het kemgezin

[16 22 25 08 2021] 10 2e 2 10 2e Dus hij moet kiezen

[16 23 25 Q8 2Q2l] 0 2^l 10 2e | Nee precies

[16 31 25 08 2021] | 10 2e ^ 2e

~

Ik kan hem nietvinden op de lijst

Zal hem zeggen paps en mams niet dan kan hij nj[16 31 25 08 2021] 10 2e p 2e

vertrekken

[16 31 25 08 2021 ] |l0 2e | Heb jij wel de meest up to date versie via de SWR

[16 31 25 08 202l] ^0 2^l 10] 2e |

[16 31 25 08 2021] 10 2e J 2e Net geopend

[16 32 25 08 2021 ] |i0 2e | Want er zat een bug in waardoor zoekfunctie het niet deed

[16 32 25 08 2021] 10 2e J 2e Ik doe het opnieuw

10 2e[16 32 25 08 2021]

[16 33 25 08 202l] fO 2^l 10 2e | is al verholpen

VEEG ME OP

1 Q Q graag[17 04 25 08 2021] 0 2 j 10 {2e

[17 16 25 08 2021] | 10 26 |
bruggetje We hebben 1 kans

10 2e Staan er nu mensen die gezocht worden bij het

[17 16 25 08 2021] | 10 2e

in KAB

I0 2e | Laat maar weten als we dit aan OPS kunnen doorgeven

[18 04 25 08 202l]r ^^ff

[18 39 25 O8 2O21]j0j^ 10 [2e

Voor zover nog niet gedaan personen van jullie lijst mailen naar IND

‘Nieuwe CSO lijst in de mail

Urgent het is nu bekend dat deze vlucht in NL land
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[18 42 25 OS 2Q21]joj^ 10 Pe

[19 19 25 08 2021] 10K^e |

[19 35 25 08 2021] QP 2^

[19 38 25 08 2021J10^ [1Q 2e Hello Thank you for all your help and love

[19 38 25 08 2021] I0 2e We arrived in the Netherlans

[19 38 25 08 202l] |lOK^^l[10 2e^ Berichtje van de tulpen

[19 42 25 08 2021jjQ ^| 10 26 ]

[19 55 25 08 2021]

[19 56 25 08 2021] | 10 2e f3 2e

[19 58 25 08 2Q21]jO ^| 10 2e ]

[20 01 25 08 2021] [^ 2ej|jl0 [29 Ah wat top

[20 01 25 08 2021] |{l0 |2e]| i0 i^ Zoooo fijn dit

[20 06 25 08 2021]jO ^ 10K2e |Ahh wouw

[20 14 25 Q8 2Q2l] ^0K^l 10 2e | Zo fijnl

Willen jullie laten weten als dat is gedaan

^reminder voor namenlijst

10 2e
m

Hierdoen we hetvoor

10 2e 10 2e 10 2enyvgt @[20 17 25 08 2021]

F21 43 ^5 08 2021] I0 2e l0 2 I0 2e Kan iemand nagaan of de twee families

10 2e en

10 2^ I
ik dacht 10 2e i op de lijst staan Ik weet niet of dat zin heeft nu nog maar goed

10 10 2e[21 51 25 08 2021]

[21 51 25 08 2021] C10 2e | 10 2e |

Nee staan er niet op

10 2e

[21 52 25 08 2021] 10 2e 10 2e Die staat wel op de namenlijst

[21 52 25 08 2021] 10 2e I0 2« 10 2e Ja die bedoel ik en nog een 1D 2e Haar zus

[21 53 25 08 2021] | 10 2e [|lQ 2^ 10 2e | i0 2e heet ze

[21 54 25 08 2021] 10 2e 0 2i 10 2e Krijgen zij nog een mail whatsapp om te worden

opgeroepen voor evacuatie

10 2e 10 2e
[21 54 25 08 2021] ^reminder voor namenlijst moet 21 00 eruit

[22 03 25 08 2021]
tomorrow at 6 o’clock in the morning

10 2e i0 2e]said that the soldiers will leave and come

[22 04 25 08 2021] 10 2e p 2e

dat mllitalren weggaan

[22 05 25 08 2021]

[22 09 25 08 2021]iOK2| I0 2e NY

[22 09 25 08 2021] ^ Bekend bij jullie

[22 10 25 08 2021] I0 2e 10 2e Hebben jullie de nieuwe namenlijst voor mij

[22 11 25 08 2021] IOK2i [10 2e oh oeps had die naail I0 2 gestuurd

[22 11 25 08 202l] ^OK^l 10] 2e | Komteraan

[22 13 25 08 2021] [ 10 2e |[i0 2^ 10 2e | Dankjel 10 [2«

Tolken uit mijn groep staan in het water en zeggen

ld Deze staan op de lijst achtemaam is I0 {2e
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[22 19 25 0S 2021J I0 2« I0 2e thanks a lot of for your help with me know i am in Netherland [
HARSKAMP

[22 19 25 0S 202lJ[^jt^^^ Berichtvari

[22 20 25 0S 2Q2l|j^i^ Q 2e |

[22 26 25 08 2021] 0 2 10 2e Owwja 10 2e

[22 26 25 08 2021] 0 2 i0 2e Ik ben er morgen weer om jullie te spammen haha

[22 27 25 08 2021]iO 2t 10 2e

[22 38 25 08 2021]

10 2e

1C 10 2e Staan niet op onze lijst

Op dit moment kunnen wij niks doen voor deze[22 49 25 08 2021]
mensen de gate is tot nader order gesloten

[22 50 25 08 2021] | 10 29 [j 2ey

10 2e

Kreeg bovenstaand bericht van OPS

[22 52 25 08 202 1] |I0K2^] 1Q 29 | We zijn even aan het overleggen wat te communiceren

[01 10 26 08 2021] | i0 2e j |0 ^ Mocht iemand contact willen opnemen met hun contacten vanaf

nu graag eerst mij bellen

[01 11 26 08 2021]

zijn van [I0 2a moet ik eerst bellen

[01 13 26 08 2021] [10 2e{| 0Q ^ Sorry het klopt dat je kan vragen waar ze zijn maar verder niets

Vender niet Betekent

10 2e Dit is verwarrend van 10 2e moet ik vragen waar ze

[01 14 26 08 2021] 10 29 J 2e

[01 14 26 08 2021 ] |l0 2^] 10 2e | Vragen waar ze zijn even afwachten afhankelijk van exacte

locatie een vervoigbericht

[01 18 26 08 2021] 110 2e | 0]f^ Zal ik je zo even bellen

[01 44 26 08 2021] 10 2e p 2e

nu weten wat er aan de hand is wat kan mag ik zeggen

[02 07 26 08 2021] i0 2e | 0 2 j]ik bel je nu indien gewenst

Ik heb al mijn tolken hun locatie gevraagd ze willen

I0 2e[02 08 26 08 2021]

[02 20 26 08 2021] ^10 2e^ o ^] Momentje

[02 22 26 08 2021]

Ja graag

Geen haast ik lees het wel als er nieuwe instructies10 2e

zijn

[03 11 26 08 2021] okl

[03 48 26 08 2021] | 1Q 2e |P^^10 2e | Nieuwe paxlijsti

[07 51 26 08 2021] | 10 26 | io ^ is er nog nieuws

[07 53 26 08 2021] 10 2e | veel Ik kan je per telefoon bij praten of straks hier

[07 53 26 08 2021] | lO |29]| iO i^ ik ben er om 8 30u

[07 54 26 08 2021]
i0 2e^ 0 2 i

[08 36 26 08 2021] 10 2e p 2e

overgedragen die dichtbij Holland Spot staan maar omdat ze niets horen blijven ze mij bellen Ik

weet niet welke instructies deze 3 hebben gekregen kan hun vragen niet beantwoorden Wat te

doen

[08 38 26 08 2021] ^10 2e^ o^ Zal ik je bellen

Ontvang graag instructies wat te doen Heb 3 tolken
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[08 38 26 0S 2021J I0 2e fJ 2e Graag

[09 04 26 08 2021 Ij0 2^j6 45275080 Het is weer zo ver Zouden jullie de cijfers door kunnen

sturen uiterlijk om 8 30 uur Strakke deadline vanwege dat ze mee moeten met de kamerbhef

[09 15 26 08 2021] 10 2e J 2e Info van tolkilf

the team in Kabul can coordinate with the delegations or EU they are working out a bus

evacuation They have evacuated bus with 27 people this morning to the airport

[09 40 26 08 2021] | lO 2e |lOK^ iO 2e | De families| 10 2e |staan bij het vliegveld DEF heeft

aangegeven dat ze daar toch maar heen moesten gaan ivm checkpoints hebben nog geen bericht

BZ Wordt er voor zover bekend contact met hen opgenomen vandaag Staan pas sinds gister op

lijst

[09 44 26 OS 2O21] |0 {2f 10 2e

[09 44 26 08 2021] 10 f2e 10 2eWe checken nu de paxlijsten Wat is je achtemaami [10 29

[09 44 26 08 2021]fO ^ 10 2e

[09 45 26 08 2021] |{10 [29 | iO ^ifc^M O

[09 47 26 08 2021]fo^^ 10 2e

Hebben jullie de cijfers klaar

10 29

mm

Kamerbrief moet om 9 00 uit dus inderdaad graag ASAP

[11 09 26 08 2021] OK^ 10 |2e Ha alien er staan een aantal familienamen genoemd in deze

app wellicht een wijze precaution als iedereen zijn haar appjes verwijderd waarin gevoelige
informatie staat

[11 16 26 08 2021]
werken Kan ook apart excell overzicht maken van alle namen waar ik contact mee heb

{I0 2e Mag ik in de bellijst totaal om lastste info bij te

[11 21 26 08 2021] | l0 2e || 10 26 | jg je kan er in

[11 25 26 08 2021]

[12 00 26 08 2021] I0 24 10 2e Kan iemand deze bellen met de mededeling dat de poorten

dicht zijn

[12 00 26 OS 2021] ^OK2^1[10] 29^ Heeft geen Whatsapp

[12 00 26 OS 202l] ^OK2^l 10 2ej KAB TOLKI 10 {2e

10 2e Top zodra ik klaar ben geef ik het door

1C |10 29[12 02 26 08 2021]

[12 02 26 OS 2O2l] 0K2ti 10] 29 |^]O] 2^

Ja doen we

10 26

[12 02 26 08 2021 ] |l0 2^] l0 2e | Dit is nummer van haar I0 2e daar heb ik wel een beetje

app contact mee

[12 03 26 08 2021] I0 2^ 10 2e Maar ze hebben alle berichten van vannacht niet gehad omdat

ze geen Whatsapp hebben

[12 03 26 08 2021]

[12 04 26 08 202lJll0K2^]C10] 2a | Weet ik niet uit m n hoofd

1C I0 2e Dke ik kan geen andere 10 2e vinden dus wss wel

Is het 10 2e 10 29 ^10 I0 2e

[12 05 26 08 2021]

[12 08 26 08 2021]
kunnen mijn aanpassingen niet worden opgeslagen

10 2g Helaas is er toch iemand in de bellijst gegaan en

[12 08 26 08 2021]
moet gaan overtypen want dit is zonde van de tijd

I0 2e Ik maak mijn eigen overzicht dat iemand dan maar

[12 18 26 08 2021] I0 2e i10 29 Stuur maar naar mij en naai 0 2« feol
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[12 22 26 08 2021] 10 2e p 2e

goed ik stuur het als ik klaar ben Dank dank

Top heel lief want van thuis werkt het toch minder

[13 17 26 08 2021] | 10 2e | | l0 2e | Kan iemand een foto sturen van onze commsiijn

[13 17 26 08 2021] |[10 29 | | 10 {2e | Iemand van_
kan zeggen even zorgen dat iedereen de lijn kent

[13 19 26 08 2021]

[13 19 26 08 2021] | 1Q 2e | | 10 {2e | Dit is niet de goede tekst

[13 19 26 08 2021] | 1Q 2e | | 10 {2e | is aangepast

[13 19 26 08 2021] I0 2b 10 2e Even belangrijk dat iedereen dat weet

[13 20 26 08 2021] I0 2b 10 2e @ io 2e 10 2b| kun jij de nieuwe tekst sturen

[13 20 26 08 2021] |[10 2e |[ 10 2e]| Het stukje vanaf the Netherlands is committed to moet er

uit want is verwarrend

[13 20 26 08 2021] 10 2e i10 2e ja ik stuur nieuwe tekst

[13 20 26 08 2021] | 10 2e | io^ Maar wie

[13 20 26 08 2021]

[13 20 26 08 2021] | 10 2e | 10 2e of foto in de app

10 2e iie thuis werkt vraagt wat ze

10 2b Dit is de tekst

10 26 Ja zonder de laatste alinea

[13 21 26 08 2021] | 10 2e | | 10 26 | jop

[13 21 26 08 2021] 10 2b i 10 2b Net ook gelezen via mail dat we toch niet verwijzen naar

mailbox en nummer

[13 21 26 08 2021] C 0 29 i10 2e Dus dat haal ik er weer uit

[13 21 26 08 2021] | 10 2e | | l0 2e | Ja doe maar foto in de app En naar iedereen die heeft

gebeld nog in contact is met tolken heb dat overzicht niet eigenlijk

[13 28 26 08 2021] | 10 29 | 10 29 Doe zsm maar m n tablet is weer gecrashed omdat ik geen

opslagruimte meer heb

[13 28 26 08 2021] 10 2e i10 2e Probeer t op te lossen

[13 33 26 08 2021]
ambassade te liggen Vaitte achterhalen waardit paspoort nu is Ik heb een copie van het

paspoort

Het paspoort van dossierfi0 2ejchijnt nog steeds op de10 2b

[13 46 26 08 2021] 10 2e i10 2e We gaan registreren in de bellijst wie deze tekst heeft gehad

[14 02 26 08 2021] 10 2b D 2b Kan iemand de tekst naar mij mailen

10 2b @minbuza nl

[14 10 26 08 2021] | l0 2e |tl0 2e{ Laat je mij weten welke tolken je bericht We proberen daar

een overzicht van te behouden en gaan dat in de bellijst verwerken

[14 10 26 08 2021] 10 2b 10 2b| Ik stuur tekst naar je door

[14 17 26 08 2021] 10 2b J 2b Dit zijn de nummers waar ik contact mee heb

Tekst is via whatsapp verstuurd naar al deze[14 20 26 08 2021] 10 2b p ^
nummers

[14 44 26 08 2021] | 10 12b | 10 2b Dank| 10 2b jk ga het erin zetten

Hebben jullie de mail met de 10 2ekax gezien[15 31 26 08 2021] | 10 2b

[15 33 26 08 2021] | l0 2e | l0 2e ja zie m nu

10 2b
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[15 39 26 0S 2021J | 10 2»

[15 39 26 08 2021] |{l0 2e]|jl0 29 Ja

[15 39 26 08 2021] | 10 29

10 2« Lukt het deze voor 15 30 te crosschecken

10 29 | Top

[16 11 26 08 2021|j0 2^| I0 2e | Zijn er 2 personen die vanaf 17 00 18 00 de inkomende

paxlijsten in de gaten houden en cross referencen Zal weinig werk zijn met z n 2en

[16 30 26 08 202l] fOK2^l 10 2e | wil ik wel doen anders

[16 30 26 0S 2021] I0K2« 10 2e Heb je een beetje zicht op hoeveel

lijsten het gaan zijn

[16 34 26 08 2021] | l0 2e |{l0 i 29} We zijn nu aanttellen

[16 34 26 08 2021] | 10 29]| ioK^ Bijna klaar

[16 45 26 08 2021] 10 [2e Tot nu toe 360 weg uit Kabul individuen

[16 46 26 0S 2021] I0 2« 10 2e Dan zijn er nog wel echt wat bijgekomen

[16 46 26 0S 202li[^jt^^^ Super fijn

[16 47 26 08 2021] |00 2e]| | 10 2e | Wat goed

[16 47 26 08 2021]
■

0 2e I0 2e Sturen jullie de totaal in en uit ook nog even per mail

[16 47 26 OS 2O21]j0 ^ 10K2^ Yesss wat goed

[16 47 26 0S 2021] f0 ^| 10 2~^ Gedaan

[16 48 26 08 2021]

[16 53 26 O8 2O21]f0 {^ 10 2e [ jaa heel mooil

[16 56 26 08 2021] 10 29 0 {2 10 2e 360 tolken nu weg met gezinnen Weten we dat echt

zeker

[17 00 26 0S 2021] t0K^| 10 2^ Explosie kabul

[17 00 26 OS 2O2l] 0K2^l[10 2e |
“

[17 00 26 O8 2O2l] 0K2^l[10] 2e |

[17 00 26 O8 2O21|j0 ^ 10M2

[17 00 26 O8 2O21]j0 ^ 10K2

[17 06 26 08 2021]toi^| I0 2e

[17 06 26 08 2021]toi^| I0 2e

[17 07 26 OS 2O2l] 0K2^l[10 2e |

[17 07 26 0S 2021i t0K^| 10 2e

[17 07 26 O8 2O21]j0j ^ 10 2e |
https twitter com

10 2e •

11 1

10 2e

[17 08 26 08 2021] | 10 2e | 1Q 2e Vreselijk

[17 08 26 08 202ljj° lO 2e |ik hoorde het idd

[17 08 26 08 2021] | 10 2e 1Q 2e | Bij Abbey Gate blijkbaar Volgens the Guardian
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[17 09 26 Q8 2Q21Jj0 2^| I0 2e | Echt verschrikkelijk hopelijk valt het aantal slachtoffers mee

[17 15 26 08 202l] |l0K2^] 10 2e | Zeggen ze nu ook op Al Jazeera idd

[17 15 26 0S 2021] I0 2« 10 2e Hebben we nog contact met mensen die daar stonden

[17 48 26 08 2021] | 1Q 2e | | 10 2e | Hi all in crisisberaad is zojuist besproken dat we contact

gaan zoeken met de tolkenfamilies waarvan we wisten dat ze nog bij de gate waren n a v de

aanslag

[17 48 26 08 2021] 10 2e 10 26 i| overleg even wat de precieze boodschap moet zijn

[17 48 26 OS 2021]fo^| Wacht

[17 48 26 08 2021]fo^| Ik heb al concept klaar

[17 48 26 08 2021]fo^| Overleg die als je wil

[17 48 26 08 2021] 10 2e 10 2e Zitten er nog bellers appers beneden

[17 48 26 08 2021] | 10 2e | | 10 2e | q top

[17 48 26 08 2021] | 10 2e | | 10 2e | stuur snel

[17 48 26 OS 2021]fo^| Die komen nu

[17 48 26 08 2021] Oj^ 10 2» We understand that there are many concerns For your own

safety It Is of highest importance that you go home and find a safe place The airport has closed

Bring yourself and your family in safety

[17 49 26 08 2021] 0 ^ 10 2d Bellers appers [DC komen terug wordt weer 24uus rotatie

tot nodIg

[17 49 26 08 202l]i0 2^| 10 2» | Misschien kunnen we the airport has closed tweaken met dat

NLD niet mee vliegt J ^WhlElitolijkbaar wel l

[17 50 26 08 2021] |[10 2e | | 10 {2e]| Denk niet dat 24 uurs nodig is moeten alleen kort checken

bij de tolken of ze oke zijn

[17 50 26 08 2021] Voor de zekerheid we willen ze supporten

[17 51 26 08 2021] 0 2^ 10 26 Als er berichten binnenkomen vannacht willen we daarmeteen

op kunnen antwoorden

17 53 26 08 2021] 0 2o 10 2e 11KD

[17 53 26 Q8 2021]iO 2f| 10 2^ | Niet elk gezin heeft onderkomen in Kabul Ander team koppelt
ze nu aan mensen met wel woning daar zodat ze ergens kunnen verblijven

[17 56 26 08 2021] 10 2e i10 2e In dit licht nuttig om via deze weg een korte overdrachtte

doen Het belteam heeft vandaag alleen contact gehad met de mensen met wie ze nog contact

hadden en de Mesen op het excellijstje van vannacht | I0 {2e ] heeft een aantal tolken zelf

bericht Ik heb een categorie aan de bellijst toegevoegd laatste kolomldie eindberichf heet en

daarin aangegeven of ze het bericht van vandaag niet n leuwe teksli^ 0 2 ^ gehad hebben

[17 57 26 08 2021] 10 2» 10 2e Ik heb dit voor groot deel bijgewerkt maar kwam nog niet toe

aan cross check met lijstje bellers

[17 57 26 08 2021] | l0 2e |tl0 2e{ Mag Ik dit naar iemand mailen Ik moet nu mijn kinderen

ophalen dus kan niet meer meekijken
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[17 58 26 Q8 2Q21I j0 2^| I0 2e | In light of recent developments this line of communication will

be temporarily reopened

Deze eerste zin was weggevallen

[17 58 26 08 2021] 10 2e | De | i0 2e [ Allen vanaf 10 30 uur hebben de bellers volgers onze

dossiers benaderd met de boodschap daar weg te gaan later Is dat ook nog eens bevestigd per

mail ik heb zo maar het idee dat er geen of een enkeling daar nog aanwezig waren onze dossiers

hadden best veel contact met elkaar als we er een paar bellen dan hebben we denk ik snel zicht

op de situatie

[18 01 26 OS 2O21]f0 {^| {10 ^ Check pak ik op

[18 02 26 08 2021] 0 ^ {10 2» Er waren zijn nog best wat van ons aanwezig

[18 02 26 08 2021] 0 ^ {10 2e] Mensen wilden of durfden niet naar huis

[18 02 26 08 2021] 0 ^ 10 2e ^ 10 26 io [2e Het bericht wordt nog iets aangepast stuur

ik zsm

[18 09 26 08 202 1] |I0K24] 10 29 | Nee veel mensen weigerden weg te gaan Zagen het als hun

enige hoop ondanks onze boodschap

[18 10 26 08 202l] |l0K24] 10 2e | Heb er een paar gecontact nog niet van iedereen reactie maar

twee zijn gelukkig vanochtend uiteindelijk toch vertrokken

[18 10 26 08 2021]iO 2fr IO f2» | In light of recent developments this line of communication will

be temporarily reopened This line will be open for at least 24 hours

We understand that there are many concerns For your own safety it is of highest importance that

you DO NOT travel to the airport If you are currently present at the gates of the airport we

strongly advise you to leave the area immediately and go home or find shelter at a safe place If

you are currently at home or at a safe shelter please stay in contact to confirm your safety

The airport has closed Bring yourself and your family in safety

[18 11 26 08 202l] |IO m 10 ^s | |oop van de ochtend

[18 11 26 OS 2021ljoj^| {10 2e] | 10 2e |[ io^

[18 28 26 08 2021] Zodra er OK wordt geroepen gaat ie eruit

[19 20 26 08 2021] iP 2e Kan van l^ 2^ worden toegevoegd

[19 20 26 OS 2021J |oj^| {10 2er| Check

[19 20 26 0S 2021]f0X^| 1Q 2er| |lO ^4^
[19 20 26 0S 2021]fQi^| 1P 2er| En |l0 2e| wellicht

[19 21 26 08 2021] °S 2 ^ iOK2e Qh oeps verkeerset^° t^^

10 2e De 10 2e Voorstel nieuw bericht

[19 23 26 08 2021] | 10 2^

wederom graag de meest recente cijfers We verwachten nog wat paxlijsten alhoewel de laatste

UGTB waarschijnlijk geen tot weinig passagiers zal hebben

10 26 de eerste van dit rijtje was gecancelled

10 2^ | Ter info morgen om uiterlijk 08 30 ontvangen wij

[19 28 26 08 2021] | 10 2^

[20 23 26 08 2021] | 10 2e | | l0 2e | Hi all ik voeg bij deze^i0 2ej toe Zij gaat samen met twee

andere collega s van defensle vanavond de 22 mensen bellen appen die mogelljk op de plek van
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de aanslag waren Het gaat om een sociaal gesprek check in om te kijken of ze veilig zijn Maar

deze mensen zullen ongetwijfeld ook allerlei vragen hebben voor ons dus fijn als wij in deze app

beschikbaar zijn als hulplijn voor als de bellers dingen willen checken bij ons

[00 19 27 OS 202l]10 2f 10 2e

cases zijn vanavond door ons gecontact de algemene indruk is zeer positief Vrijwel iedereen van

deze lijst is thuis en relatief veilig een enkeling zit in een dreigender situatie Een aantal waren

onbereikbaar De details hiervan staan in het excel doc dat is gemaild naa l|0 2|^0 2^J||l0 24j
10 2e t ertj^

[00 28 27 08 2021] i0 2e{| 0Q ^] Dank Kun je het ook aan mij mailen 10 2a @minbuza nl]

[00 28 27 O8 2O21]j0j{^j lOK^

laptop helaas

Korte update vanuit dit belteam de meest actieve 26

Ik ben net thuisgekomen en dus geen toegang meer tot de

I0 2e[08 07 27 08 2021]

jullie en spedaal de bellers complimenteren voor jullie 24 7 werk onder zeer moeilijke

I0 2e | Beste mensen binnen de App Kabul tolkenteam ik wil

omstandigheden echt klasse en mijn bewondering voor jullie alien

[08 36 27 08 2021] | 10 26

aangepaste cijfers voor 8 30 Om 21 31 en 03 14 zijn nieuwe paxlijsten binnengekomen

10 26 | Morning Friendly reminder voor de crosscheck en

[09 00 27 08 2021] lOMZ© 0 2 l0 2e We gaan aan de slag ook naar mij gestuurd

[09 07 27 08 2021]

bij Ministry of Interior het vliegveld zijn opgereden Andere tolken bevestigen dat collega s zijn

opgeroepen naar een verzamelpunt en met bussen naar het vliegveld zijn gereden

Tolken melden mij dat een aantal bussen via ingang10 2e

[09 08 27 08 2021] 10 26 |io 2 10 2e | Nl tolken

[09 08 27 08 2021] 10 2e p 2e Nee tolken van de US

[09 08 27 08 2021] 10 26 ^0 2 10 2e | Ah

[09 09 27 08 2021] 10 2e p 2e

vliegveld op

brengen nog steeds tolken het10 2e

[09 16 27 08 2021] I0 2e |p 2 1Q 2e | We horen het idd wij hebben niemand meer op de

grond

[10 01 27 Q8 2021] 0 2^| I0 2e | Hebben we prio gevallen waarvoor we een verzoek willen

indienen bij| 10 2© |of gebeurt dat al En willen we dat iiberhaupt of te onveilig

[10 02 27 08 2021]^0 2^ 10 2 | Evt Die broers

[10 03 27 OS 2021]10 2i3 I0 2e 10 2e miss ook goed zichtopprio

10 2e

[10 09 27 08 2021] 10 2e J 2e Ik ga even door mijn lijst

[10 10 27 08 2021]^0 2f| I0 2e | Sorry correcte nummers zijn

~

I0 2e

[10 22 27 08 2021]jOM^b 10^

gebracht en heeft asap hulp nodig

[10 24 27 08 2021]jO ^

[11 30 27 08 2021] I0 2e 10 2e | i0 2© is veilig Ik nog contact met haar gehad

Q |0 24 deze case is door NL militairen in gevaar

Wellicht een van de cases in oranje

[11 40 27 08 2021] | iO f29 | lO i 2e Ha alien ik ben vandaag weer overgestapt naar mijn

reguliere werk Ik zie af en toe nog wel maiitjes binnenkomen Om te voorkomen dat die

onbeantwoord blijven omdat onduidelijk is wie ze oppakt is het mss een idee om in mijn out of

Office te verwijzen naar een vast contactpersoon of mailbox Hoor graag of dat een goede

opiossing is en naar wie ik kan verwijzen Succes daar voor iedereen Ik praat graag nog met jullie
na over deze heftige week Veel dank voor de fijne samenwerking Gr | ^P 2e
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[11 43 27 08 2021]
12 30 Dit zijn de namenlijsten teinrs van iedereen die volgens jullie administratie nog in

Kaboel zit

10 26 •

SPOED graag vandaag wel de bellijst aanleveren voor

[11 46 27 08 2021]^ ^ spreken elkaar nog

[11 47 27 08 202l]t 10^ | 1Q 2e za\ de laatste dingen doorvoeren en naar je sturen

[12 08 27 08 2021] | iO 2e | joi ^]Je kan mij noemen | [10] 2e || Veel succes vender hopelijk tot

ziens

[12 12 27 08 2021] l0 2e{| 0 2^ Is iedereen in het team nu op de hoogte van de status van dit

team wat er nog nodig is verwacht wordt niet veel dus] ik blijf waarschijnlijk doorwerken op

dit dossier komende w eek

[12 13 27 08 2021]jO ^ 10 2e

sinds gisteren in deze appgroep In elk geval vandaag druk met eigen werk maar indien

noodzakelijk kan ik volgende week ween bijspringen

[12 13 27 OS 2021]iO 2^ 10M2e Ok dat is duidelijk| i0 [2e]j Dank aan iedereen die zich zo met

hart en ziel heeft ingezet om de tolken en families in veiligheid te brengen

[12 14 27 OS 2O21]t0j{^^
4 Maar hoor graag of er nog lets is dat ik kan doen als er vragen zijn over de dingen die ik heb

gedaan voor tolkenteam

Dank i0 2e Voor mij nog niet helemaal duidelijk zit pas

Zelfde hier Ik zet me vandaag in voor registratie team cat

[12 14 27 08 2021] 0 2o 10 2e Zelfde als 10 2e bedoel ik

[12 16 27 08 2021]

begeleid hoor graag wat de nieuwste instructies zijn niet alleen via deze app maar ook naar mijn
email

Ik sta nog steeds in contact met de tolken die ik heb10 2e

[12 17 27 08 2021] | 10 2e | | l0 2e | Hou het contact er komen zsm nieuwe instructies vanuit

defensie

[12 18 27 08 2021] 10 2e I0 2e Zijn ontwikkelingen stuur zo update als ik meer weet

[12 19 27 08 2021] |l0 2e| | 10 2e | Ik ga ook weer verder met mijn eigen werkzaamheden

vanaf vandaag Wat een rollercoaster deze dagen maar fijn om zo met jullie samen te werken

[12 23 27 08 2021] |[lO 2e j |oj ^ Ok ik check nog even laatste informatie laat jullie zo weten

wat stavaza is Veel dank aan al diegenen die nu terug keren naar hun reguliere werkzaamheden

We moeten zeker nog een ontmoeting regelen om na te praten over deze intensieve ervaring

[12 23 27 08 2021] | 10 2e | | l0 2e | Er moet zsm een lijst komen met tolken die nog in gebied

zijn en goed bereikbaar en klaar om te vertrekken

[12 24 27 08 2021] 10 2e 10 26 Orders vanuit hoogste niveau defensie

[12 25 27 08 2021] 10 2e 10 2e Ik moet crisis coordinator nog bijpraten

[12 25 27 08 2021] 10 2e 10 2e Maar maak alvast die lijst

[12 25 27 08 2021] [10 2e^| 0 2 Dat is dan de belijst neem ik aan

[12 26 27 08 2021]joj^^ 1Q 2e]

gezin en klaar om te vertrekken

[12 26 27 08 2021] 10 2e I0 2e Top hebben we daar ook kloppende namenlijst bij

In ieder geval vrijwel iedereen op deze lijst is in Kabul met

[12 28 27 08 2021] i0 2{ I0 2e Denk dat de defensie bellijst van vannacht de meest up to date

IS

[12 28 27 08 2021] I0 2^ 10 2s tS} 2 fti|eet jij of die overeen komt met de namenlijst of zijn aan

de telefoon nog verschillen doorgegeven

00129 347715



[12 31 27 08 2021] 10 2e p 2e

omgeving vliegveld verblijven en zo kunnen vertrekken

[12 32 27 OS 2O21]j0j^ 10^

geen zekerheid

[12 35 27 08 2021] | 10 2e{|l|d ^ |0 f2^ 2^ zegt een apart lijstje te hebben Hij komt zo hier om

het uit te zoeken

Ik heb contact met ongeveer 30 tolken die in

Ik verwacht dat deze overeen komt met namenlijst maar

[12 52 27 08 2021] 1t 2e pijn en goed om te weten

[12 54 27 08 2021] 0 ^ 10 26 ^ 2d e lijst van vannacht is van de goed bereikbare mensen

he

[12 55 27 O8 2O21] 0 ^ 10 2e yes

[12 56 27 08 2021] 0 2i^ I0 2e Afhankelijk van instructies van Defensie @l I0 2e

zouden we dan nog een keen contact proberen te leggen met hen die gisteren nietzijn bereikt

Wellicht zijn zij ook dichtbij en ok maar gister om whatever reason lege telefoon niet

bereikbaar

[12 56 27 08 2021] | ~I0 29 | | 10 2e | Nog even geen contact leggen

[12 56 27 08 2021] 0 2f 10 2» Nee na instructies via jou

[13 03 27 08 2021] 10 2e p 2e

kan oproepen

[13 08 27 08 2021] | l0 2e |Super] Qt} 2e |j

[13 08 27 08 2021] |l0 f24] 10 29 | [l0 2e^aat niet op de lijst van defensie maarstaat wel klaar

voor vertrek in Kabul

Ik doe nu niets maar heb een groep tolken die ik zo

[13 08 27 08 2021] I0 2 10 2e is uiteindelijk gisteren net op tijd van het vliegveld ontsnapt

[13 10 27 08 2021]i0 24 1QK2e

mensen waar ik contact mee heb had daarop staan

[13 34 27 08 2021] ^10 2e^ o^]Zodra die klaar is ja

[13 38 27 08 2021] i0 2e | 0 2^ Wat betreft de status vh team het mail registratie werk gaat

nog even door Vandaag zijn dus wat mensen ingezet die dat doen Men beraadt zich vandaag
over hoe het werk verder wordt ingericht Zodra daar een antwoord op is laat ik het jullie weten

Vooralsnog zitten

team is er ook nog Mocht je vragen hebben bel me gerusti

Is het mogelijk die lijst te delen zodat ik kan zien of de

met lijsten inbox te werken Het reguliere defensie10 2«

10 2e idj^ een EUPOL tolk[14 08 27 08 2021] 10 2e

[16 20 27 08 2021] | l0 2e || I0 2e | Hebben jullie nog een cijferupdate voor 15 30 Ik

begreep dat jullie nog dubbelingen uit de namenlijst gehaald hebben waardoor mogelijk het cijfer
mensen in KAB naar beneden bijgesteld kan worden

[16 21 27 08 2021] 10 2e | 0^^ Geen updates van onsi

[16 21 27 08 2021] Ri0 2e | De [ io S9 | Mee eens

[16 23 27 08 2021] | 1Q 2e |P T0 2e | Okay dank

[18 49 27 08 2021] |[ i0 2e j |djf^ Even een update na het overleg van vanmiddag vooralsnog zijn
we niet langer in emergency mode ook geen diensten dit weekend 10 2e is terug naar zijn
functie ik blijf betrokken bij het Afghanistan dossier Mocht ertoch plots lets wijzigendit
weekend hulp nodig is dan probeer ik dat via deze groepsapp Mogelijk dat ik enkelen van

jullie nog zal benaderen met vragen Maar voor het ovehge ontzettend veel dank voor jullie

ongelofelijke inzetl Ik hoop dat jullie goed kunnen uitrusten dit weekendl
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[19 19 27 08 2021] 10 2e p 2e

tolken

[19 19 27 08 2021] i0 2e | 0 2 j]Die is vooralsnog niet veranderd

[19 19 27 0S 2021] 10 [29] [3 2ey

Mag ik vragen of er nog woordvoering is voor de

Dank

[19 20 27 08 202l] |l0K^^] 10 2e | pijn dat jij er nog bij betrokken blijft

[19 21 27 08 202 1] |i0K2^] 10 29 | En iedereen super bedankt voor het harde werken was een eer

om met jullie samen te werken en te zien hoe iedereen zich heeft ingezet voorde tolken

[19 24 27 08 2021] I0 2e | De | 10 29 [ Kan niets anders zeggen dat dit multidisciplinaire

clubje van alles door elkaar een megawerk heeft verricht een waar dreamteam hoop dat we op

de een of andere manier nog eens samen kunnen komen met iets anders dan koffie

[02 19 28 08 202lliOMS^I I0 2e | Het is al laat en ik hoop dat iedereen goed aan het bijslapen is

en niet wakker wordt van dit appje maar ik zag zojuist dit https nos nI l 2395395 deze twee

mensen zijn allebei door ons team veilig naar NL gehaald

Ook al was de reden voor ons samenwerken ontzettend triest het was een voorrecht om met jullie
voor deze cause alles op alles te zetten Wat een fantastische club mensen zoaiy^Slfibk al zei ik

hoop jullie heel graag te zien met een borrel ipv een IS uur oude koude koffie haha Ik ben trots

op ons

[11 02 28 08 2021] | l0 2e [[l0 2^ l0 2e | Collega s als jullie nog vragen hebben voor de IND

jullie kunne tiO 23h of niij gewoon appen bellen en mailen dit weekend

[11 03 28 08 2021]

[11 20 28 08 2021] 10 2e p 2e

eupol familie die nog geen bevestigingsmail heeft ontvangen de rest van zijn team wel Zou je dat

kunnen uitzoeken

Wat fijn te horen dat jullie nog doorgaan Ik heb 1

My name

I0 2e

10 2g
DoB

Tazkera 10 29

10 29but its expired onMy passport

[11 35 28 08 2021] | i0 2e | Van | 10 2e | Zoals net met| {10 2e | besprokeriJpK^h ik doen dit

vanuit huis en hebben geen BZ laptop

[11 35 28 08 2021 r^10 2e lO 2e | Ik check het even mbt EUPOL tolk| l0 2®

10 29

[11 49 28 OS 2021 fiO 2^lOK2€ lO 2e Akkoord Graag een bevestigingsmail laten sturen

[11 55 28 08 2021] 10 2e J 2e Geweldig

[11 57 28 08 2021] | l0 2e | I I0 2e | | I0 2e ^tuurt dit net aan |l0 2^ Zijn jullie bekend

met deze casus Hoe kunnen we dit het beste oppakken

10 2e
[11 59 28 08 2021] 10 2e ^ 2e

heeft van andere tolen gehoord dat zijn paspoort aan med van NL ambassade of scotter zou zijn

Ja is ook mijn tolk dossier Hi]

gegeven

[12 01 28 08 2021] | 10 2e

liggen

I0 2e | Ok dus zijn paspoort zou al op de ambassade moeten

[12 02 28 08 2021]

vliegveld zijn paspoort via een militair aan een ambassademedewerker is gegeven

10 2e Dat weet ik niet er is alleen bevestigd dat op het
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[12 04 28 08 2021] | 10 2e 10 2e | Ok ik ga het na bij m n ambassade collega dank

Graag hij maakt zich veel zorgen goed nieuws zou[12 05 28 08 2021] 10 2e 3 2e

fijn zijn

[12 34 28 08 2021] | 10 2e

foto s dus weet nog niet of het van de persoon in kwestie is

[12 37 28 08 2021] | 10 2e [D 2ey

10 2e Er liggen nog twee pp op ambassade Ik krijg zsm

Ik zoek deze

[13 01 28 08 2021] | iO 29 | iO 2e ^I0 2e j ik heb nog een mail in mijn inbox over een tolk die z n

paspoort kwijt is omdat dat al op t vliegveld was meegenomen door een andere tolk Volgens mij
hebben jullie die zaal al op t vizier maar ik stuur voor de zekerheid graag nog even aan je door

[13 01 28 08 2021] tlO 2e^ o^]Ja graag

[13 02 28 08 2021] [10 2e{| 0 i^] Mogelijk is dat het 2e paspoort dat bij ambassade is

[13 02 28 08 2021] | iO 2e |P^I0 2e | Shoot zit er niet tussen

[13 03 28 08 2021] | 10 26 |
contact mee voor coordinatie

10 26 Deze twee liggen op de ambassade iemand daar

[13 06 28 08 2021] i0 2e^ 0 2^ 10 29 ik stuur je een mail door met 2 andere paspoorten die

gezocht worden

[13 42 28 O8 2O21]j0j{^ 10 2e

was al binnen paspoorten in tas ergens tussen deslooten de militairen kwijtgeraakt Hierover is

contact geweest met de scotters maar bleek toen niets voor te kunnen doen

veel mee in contact geweest

[13 42 28 08 2021] ^10 2^ ^jok dank tl0 2ej

[13 42 28 08 2021] | lO 29]| iO i^ Klopt dat is deze

[15 58 28 08 2021Q1 D 2i 10 2e 1 Q 2e Kan iemand mij bevestigen dat er nog een bevestiging aan

deze EUPOL collega is verzonden

[16 02 28 08 202l p^ ^0 2j 10 29 | Excuses het gaat hier

DitistolKi^ Tolk 1Q f2910 2e

I0 2e

om

10 26

10 2eDoB 31

Tazkera I0 2e

My passport 10 2« but its expired on

[16 05 28 08 2021] i0 2e{| 0 ^] 10 2e kun jij dat bevestigen Ik zit momenteel niet bij

computer

[16 13 28 08 202l |1^ ^ 0 2^| 10 29j Hallo ^10 2ej het is een vraag aan jullie | f10 2e | en ik

kunnen niet in de Kabul box dus iemand die daar op dit moment toegang toe heeft zou dat even

moeten kunnen checken Ik weet dathji gebeld is maar tot en met vanmiddag 13 00 uur nog

geen mail ontvangen heeft Groetei ii^ 2^

[16 15 28 08 2021] | iO 2e{|l|b ^]Ok heeft het super haast Ik zit minstens nog 1 5 vast Voordat

ik inbox kan checken

[16 17 28 08 202l |l^ 2|^ 0 2e[io] ^ Nee dat heeft het niet toch lijkt het me goed om het wel

vandaag even te doen En bij voorbaat veel dank Ik realiseer me dat iedereen na deze afgelopen
week ook dit weekend even aan het unwinden is

10 2e

[16 18 28 08 2021] l0 2e{| 0 ^ No problem hoor ik ben on stand by maar nu even niet thuis

Zal inbox checken zodra ik kan

00129 347715



[17 36 28 08 2021] [I0 2e | 0 2j^}0 2 m n computer lijkt gecrasht Bi I0 2€ had ook problemen in de

inbox te komen We proberen het allebei later nog Mochten er nog andere collega s zijn die het

kunnen proberen geen computer problemen hebben dan graag

[17 37 28 08 2021] 10 2e f3 2e

[17 45 28 08 2021] Maar je kunt er wel in

[17 57 28 08 2021]

[18 03 28 08 2021] | 10 2e |l|b] ^]Oh goed kun je achterhalen of eupol collega bevestiging

ontving Zie boven

[18 07 28 08 2021] | 10 Pe ^ 2^

[18 08 28 08 2021] ^10 2e^ o^
“

[18 44 28 08 2021] | 10 2e ^ 2^

[18 44 28 08 2021]

Ik krijg alleen maar melding dat de inbox te vol zit

10 2e Ja Ik zit erin

10 2«

13 210 2e

10 2e

10 2e

10 2e

[18 45 28 08 2021] 10 2e

[18 58 28 08 202l ]1^ ^ 0 2^ 10 29 10 2e

10 2e

[18 59 28 08 2021 tl^^0 l2^ l0 2 | 10 2«

I0 2e

[18 59 28 08 2021] 10 2g P 2e 10 2e

I0 |2e

[18 59 28 08 2021 r^ ^0 26|llO 2 Ok fijn

[19 00 28 08 2021] 10 [2e [j 2ey In Kabul postbus staat dit

ri9 09 28 08 2021 |ibK2tellQlf2dnQ 2e Bericht verzonden aan Kabul mailbox Zoals net besproken
10 2e Dank

[20 42 28 08 2021] |l0K2el 10 2e Hi kreeg onderstaand bericht doorgestuurd van 10 2« Is

ditbijjullie bekend 10M2e

[20 42 28 08 2021] [l^]| 10 2e ] Dag| 10 2 ]en| {10 2e ^

Heel onverwacht nu nog eenl 10 2e vliegtulg Voor zover ons bekend zijn er geen

Nederlanders mensen met bestemming Nederland binnen op dit moment Dell 0 2a |
ambassadeur die iets later dan wij vertrok en ons informeel zou helpen als nodIg Is inmiddels ook

weg dus we hebben niemand die het kan zien

I0 2e|j wellicht kun je doorgeven dat we het enomn zouden waarderen als ze konden kijken of er

iemand is die zich met Nederland identificeert vlag oranje kleren Indien zo iemand er is en

bestemming Nederland heeft dan kunnen wlj snel de naam crosschecken en laten weten of deze

persoon kan meevliegen Als dat teveel moeite voor ze is in alle haast alle begrip

Hartelijke greet

[10 2et
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[20 43 28 Q8 2Q21] [l0 2^ | 1Q 2e | HipO H

10 2eHeb net gesproken met de

en vertrekt pas morgen Een special operation om mensen op te halen is vandaag mislukt en ze

^liegtuig staat nu in Kabul aan de grond Blijft vannacht

willen dat morgenochtend nog een keer proberen

Ze hebben 15 extra plaatsen beschikbaar Ik heb hem jouw verzoek doorgegeven en zal hij delen

met SLOW team ter plaatse Mochten jullie toch nog contact hebben met iemand dan is hier nog

een kleine kans

HG

I0 2a |

[20 44 2S 0S 2021J i0 2e{| 0Q ^] Mij niet bekend Ik check het wijder

[20 44 28 0S 2Q21] [l0] 2^]| Dank

[20 52 28 08 2021] 10 2e p 2e

operatic en wie coordineert de 15 extra plaatsen

[20 54 28 08 2021] [10 2e{| 0 ^ Ben aan het checken Defensie weet hier dus niet van

Ik heb het net aan ze doorgegeven

Ik zit nu bij Defensie is er meer bekend over deze

[20 54 28 08 2021] 1Q 2e J 2e

[20 55 28 08 2021] [l0K^ | 10 2^ Kanj 10 2e | [liet bereiken maar probeer
lOK2e @minbuza nl

[20 55 28 08 2021] [i0 26j | 10 2e | zij kreeg direct het verzoek van ^lOK2e

[20 57 28 08 2021] | 10 [29] [3 2ey

[20 59 28 08 2021] ^10 2e^ o ^]ik bel jullie

[22 10 28 08 2021] | 10 [2e p 2~^
Ik ook coordinaten van verblijf van mijn tolken had Heb ook verhaal van het vliegtuig met ze

gedeeld maar dat wisten ze al Zit nu weer thuis op de bank

[22 11 28 08 2021] 10 2ej Oj ^ Oh super ok veel dank Ik hoop dat het defensie lukt om hen op

vlucht te krijgen

Ik zit hier met 0 2o I0 2e stuur het naar haar toe

Ik heb mijn contactenlijst gedeeld met defensie omdat

10 2e i10 2e
[22 16 28 08 2021]

[17 12 29 08 20211 I0 2e I0 2e a lM0K2ef l|O 2^en van de tolken op onze lijst is geevacueerd
0 2^]|die ik net doorstuurde Wil jij dit op de lijstZie de mail van 10 2e fel10 2enaar

verwerken Dank

[17 14 29 08 2021] il0 2e | OK^ Hi 10 12^ ja dank doe ik kreeg ook berlcht v 10 2» rover

10 2e i10 2e
[17 14 29 08 2021]

[18 25 29 08 2021] | 10 2a | | l0 2e | is er vandaag nog veel contact geweest met de tolken

[19 47 29 08 2021] 10 29 p 2e

nieuwe informatie beschikbaar is

Ik heb mijn groep een bericht gestuurd dat er geen

[19 48 29 08 2021] 10 2e p 2e

Islamabad afte reizen

Ze willen graag weten of het zinvol is om naar

[19 50 29 08 2021] i0 2e | 0 2 j Ik hoop morgen meer te horen over what next in plannen
communicatie Daar is dit weekend niets over gezegd of geconcludeerd Ik laat het je jullie weten
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[19 45 30 08 2021] [I0 2e | 0 2 j Voor diegenen die contact onderhouden met tolken 1 We

wachten nog steeds politieke beslissingen af voordat we weer iets kunnen meedelen 2 We gaan

opnieuw in kaart brengen wie contact nog onderhoudt met wie Dus de vraag is aan diegenen die

geen tolken hebben overgedragen mij te mailen met details van de tolken met het oog op

eventuele overdracht

[19 48 30 08 2021] i0 2e j 0 2 j Morgen vindt een interdepartmentaal procesplaats waar

gesproken gaat worden over hoe we het proces vender nemen

[19 49 30 08 2021] i0 2e^ 0 2^ Indien je geen updates meer van het tolken team wenst dan

kun je jezelf uit deze app deleten

[19 51 30 08 202l ]lf} 2|^ 26|[10] ^ Ik heb hiervoor nog geen uitnodiging ontvangen ^10 2e |
Kan je dat nagaan Dank voor je bericht

[19 53 30 08 2021] 10 {2e Djt zou morgen om 1230 zijn maar geen idee wie er bij zijn

[19 53 30 08 2021] 10 {2e Misschien even checken bij crisis coordinator

[19 58 30 08 2021] [10 2e{| 0 ^ VQ|gens mij is het DG niveau of daaronder

[19 59 30 08 2021] I |[o 2 Heel veel daaronder

[19 59 30 08 2021] ri0 2e^| 0j ^ Net daaronder Ik vraag het na

[20 00 30 08 2021] ^^ 10 29 | Ha

[20 31 30 08 202l pO 2yio 2g 10 29 Ik doe dit vanuit 10 2e Jus ik hoor het graag

[20 32 30 08 2021] [10 2e{| Oji^ Heb vraag uitgezet nog geen antwoord

[21 45 30 08 2021] | iO 2e | jO 2^ ls er iemand die morgen nog kan helpen met de inbox Weet

niet of dit intern verder afgestemd moet worden maar dat zoek ik nog wel uit Maar we kunnen in

ieder geval nog wel wat hulp gebruiken

[23 02 30 08 2021] I0 2e IQ 26 I0 2e Ik ben morgen in Den Haag en wilde sowieso nog een

reactie geven op de mails mbt extended family Dus tot morgen

[08 50 31 08 2021] ^10 2e^ o^]Tot straks

[17 40 31 08 2021] [10 2e^ 0 ^ Save the date we denken aan de symbolische datum van 11

September voor onze reunie

[21 13 31 08 2021]i0 2f| 10 2^ | Staat genoteerd Leuk 8t goed om jullie allemaal dan weer te

zien

[08 18 01 09 202l] |IO ^^] 1Q 2s | Leuk en fijn om even na te praten

[09 44 01 09 2021] fQX^| 1P 2e | Leuk

[18 42 01 09 2021 P^ 2|^0 2^110 ^ Beste college s Ik ben op zoek naar de status van een van

de tolken Als erop de bellijst het volgende staat Gebeld 04 59 geen confirmatie vliegveld
wat betekent dat Kan iemand me dat uitleggen

[18 46 01 09 2021] | 10 2e [j 2ey

[19 06 01 09 2021 r^|° H ’0 2 | t^ ^i ^^^

[19 06 01 09 2021 11^ ^0] 2df10 2 | | 10 2e

[22 25 01 09 2021] 10 [29 p 2~^
niet bekend Vliegveld kan betekenen dat hij na een telefoontje van het belteam naar het vliegveld
zou gaan

[22 32 01 09 2021 [i^ 2}p 2ej i0 ^ Dank Graag morgen even overleg over opties om status te

achterhalen OH^ 2e

Welk dossier nummer is het

Heb al mijn aantekeningen doorgelezen maar bij mij
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[22 33 01 09 2021] | l0 2e |tl0 2e Mss staat er in de bellijst een naam in een vd laatste

kolommen Dat is dan degene die hem t laatst gebeld heeft

[22 34 01 09 2021 p0 2flo 2« [ 0 2e Check ik ook nog even

[22 34 01 09 2021 fl^ ^0 2^fl0 2a | Dank

j 10 2 ][heeft dit van maandaqnacht op

Hopelijk helpt dit je alvast verdehl^
[22 46 01 09 2021] | l0 2» |tl0 2e

dinsdagochtend overgedragen aan 10 2e

[22 50 01 09 2021] | iO 29 | iO 2e En sorry voor de spam maar hierbij ook nog voor de

volledigheid de tekst en toelichting van

in de bellijst

[22 54 01 09 202101^j^Q 2^Q 2e | Dank | i0 2e | Dit is 1 van onze EUPOL tolken die al een

verzoek hadden gedaan voor de 16 8

10 2» Status moet dus later zijn aangepast

begrepen Harskamp[13 35 02 09 2021] 10 29 p ^
is aangekomen en mogelijk is vertrokken naar

bevestigen

[18 34 02 09 2Q2l p^^O {2j 10 29 | Ok dan checken we het via COA

Nobody cared when I said I was evacuted frorr{IO 2^
I am in I iQ 2e | trying to get out of the base to go to Holland

Bovenstaand bericht kwam net binnen dit is dossier

Heb van andere tolken

30A zou dit moeten kunnen10 2e

ri8 56 02 09 2021] I 10 29 p 2e

10 2e

[18 57 02 09 2021] 10 29

[18 59 02 09 2021] 10 26 [i|0 i 2| l0 2e [ Ai dat is mooi weer 1 om af te strepen op de

namenlijst gaat steeds harder en ijit mooi na zo

[20 30 02 09 2021] [10 2e{| 0 12 j]ja dank we hoorden van dit geval

[10 29 05 09 2021]10 ^ |10 29 Een tolk vraagt om een update Wat is het standaard bericht

wat ik hem kan sturen Een Vd broers ’I0 2e

[10 30 05 09 2021] | 10 2e j |0 2^ We gaan iedereen weer bellen vanaf morgen maar we hebben

nog niets concreets mee te delen Mogelijk verandert dat vd week maar vooralsnog willen we

contact onderhouden goed weten waar iedereen is

[10 35 05 09 2021]^0 2^ I0 2e | Ok ik geef het door Zal vragen waar ze zijn Kan ik ook een

ander nummer aan hem geven voor contact

[10 37 05 09 2021] | l0 2e j |0 ^ Het 24 7 nummer blijft de richtlijn voor contact Defensie is nog

bezig een eigen nummer hiervoor op te zetten

[16 14 10 2e ] [10 2e | 0 2 j]wie heeft te maken gehad met een lijst van familie 10 2e

[16 14 1 iO 29 \\ |j10 2e | |0 ^ Staan niet op onze lijst maar andere team zegt dat iemand van

ons team gevraagd heeft bel contact met hen over te nemen

[16 17 I0 2e |]i0 2f| I0 2e | Klinkt mij niet bekend in de oren als niemand in deze groep

ervan weet kan ik binnen defensie verder vragen

[16 17 10 2e ] i0 2e^| 0 2 We zijn aan het bellen vandaag Om welke N gaat het

[16 18 10 2e ] i0 2e | 0 2 ^egt ook dat ze niet op onze lijst staan

10 29 ^ Ha collega s we ontvangen graag weer een[16 37 10 29 |] | 10 29

dagelijkse update van de cijfers Kunnen jullle die aan mlj sturen om uiterlljk 16 00 op

werkdagen Inclusief vandaag I

[16 43 1 10 29 ] i0 2e | 0 ^ 10 2e vanochtend kreeg ik te horen ze om 16 30 bij
aan te leveren10 29
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[16 43 1 I0 2e |] ^10 2e^ ^] Dagelijks

[16 44 I0 2e ] i0 2e | 0 2 j Heb ind j en v defensie collega s gevraagd om om 1600 hun

updates bij ons aan te leveren voor input om 16 30 Laat me weten of ik dit nu naar 15 30 moet

zetten

ri6 51 l lOKgej^l | l0 f2e | 10 2e | Ik moet het 16 30 aan de

10 26 doet de lijstenupdate ik de cijfers

[16 58 1 10 2e |] ^10 2^jo^ Qk

[17 10 I0 2e ] l0 2e{| 0 ^ Voordat ik het vergeet geen reiinie op zaterdag de lie We

zoeken nog een andere doordeweekse datum

10 2e doorgeven

[12 45 07 09 2021]
zit hij in | 10 2e

[12 46 07 09 2021] [10 2e^ OK^ Nee een hele lijstvan hen nog in Kabul Blijkttoch categorie4
te zijn

[14 57 07 09 2021] | 10 [2e p 2ey
I0 2e Er zou een visum in v^nrrlpn npnl^kt

^n opgestuurd naar de

gevolgd door de Taliban volgens
status van zijn paspoort

[14 58 07 09 2021] j10 2e{| 0 ^ CQllega van defensie hier houdt zich ermee bezig ja

Is dit 10 2e ^olgens mijn infoI0 2e

Is er al iets bekend over het oevonden paspoort van

wordt actief

vraagt naar de

10 2e

10 2e informatie en de I0 2a

[16l5L_07 09 2021] 10 2e p 2e

de l0 2e defensie medewerker hietmee in contact brengen Hij is zijn paspoort kwijtgeraakt opl0 2s

10 2 jen tot op heden heeft hij geen idee wat er gaande is

[16 53 07 09 2021] | i0 2e j |d ^ Ja dat kan Stuur hem maar door naar mijn e mail adres dan

zet ik het door naar de persoon bij defensie

Fijn te horen dat iemand verantwoordelijk is kan ik

10 2e[17 30 07 09 2021]

[20 53 07 09 2021] 1Q 2e p 2e

Fijn doe ik

Dear 10^

Please pass my request to the related departments

Continuing my colleagues I would like to thank you for all your efforts and your country at the

same time we requesting for speeding up this process in addition to the fact that our lives are in

danger and our security problems are worrying day by day We will die of poverty and misery
There are no jobs for us we are unemployed and we live without income in addition to these

problems our children can not study it is time for them to study please try to find a solution for

the life and future of our children Thank you

[23 56 07 09 2021 ] t0 2^| 10 ^ https nos nI l 2396924

[23 57 07 09 202l] tOK2^| 10 ^ 10 2e broers

[08 46 08 09 2021] ^10 2e^ o^ Yes zag het

[08 49 08 09 202l]iOj^ 10 2e Hoop dat ze zijn gecontacteerd want een van hen had mij dus

nog geappt

[OS 55 08 09 2021] [10 2e{| 0K^ lk zal het double checken of t gelukt is

[16 04 08 09 2021] [10 2e{| OK^] Dank ik geef het door aan ons belteam

[16 08 08 09 2021] i0 2e | OK^] Hij zit dus in Nederland We wilden even double checken
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[16 30 08 09 2021] | i0 2e | | 10 26 | Hi all in aanloop naar het debat volgende week willen we

graag concrete voorbeelden verzamelen van zaken die goed zijn gegaan want daar hoor je niks

over in de media Ook om een tegengeluid te bieden tegen berichten zoals dat NOS verhaal van

laatst Screenshots of dankberichten waaruit blijkt hoe intensief tolken door ons geholpen en

beaeleid zMn zijn erg nuttig daarvoor Zouden jullie die naar mij kunnen appen of mailen naar

10 2e @mindef nl

[20 20 08 09 2021] | 10 2^

[08 57 11 09 2021] Ql0 2e b ^

10 2« Heads up voor vragen

Hello I hope You re doing well

10 2e

Thank you so much

I am impatiently waiting for your response

[08 57 11 09 2021] I 10 2e p 2e

[20 26 11 09 2021] [10 2e^| 0 [2 jhanks voor doorsturen iQ 2e i| check het maandag

[20 28 11 09 2021] | 10 2e{j |0 ^ Even algemene vraag aan t oude team ivm kamervragen
Waarom wilde BZ geen informatie gebruiken uit whatsapp groepen van burgers of deze

ovememen Mijns inziens incorrect waar nuttig hebben we wel gebruik gemaakt van informatie

uit whatsapp groepen waar nuttig maar overnemen niet nodig omdat we zelf contact

onderhielden Correct of niet

i0 2e3| 10 2e |^

[20 34 11 09 2021]
te nemen Er zijn geen burgers geweest die mij een groep oid hebben aangeboden Tolken

vroegen toegang tot mijn groep Is dit iets dat meer speelde bij Nederlanders

[20 34 11 09 2021] l10 2e^| Oji^jlk vermoed het Maar de vraag is bij mij neergelegd

[20 34 11 09 2021] l10 2e{| 0 i^] Dank voor je antwoord

Er is mij nimmer gevraagd om whatsapp groepen over

[23 08 ll 09 2Q21] jO 2f| I0 2e | Ik zal het aan DC ers vragen maar ik heb nooit gehoord over

groepen van burgers die relevante informatie hadden die we zouden kunnen gebruiken Alle

belangrijke info die bij ons terecht kwam is geverifieerd en indien correct en nuttig gebruikt

Overigens zag ik op linkedin veel foto s voorbijkomen van burgerinitiatieven diejuistonze
informatie afbeeldingen en kaarten gebruikten dus misschien wordt gerefereerd naar informatie

die we al in huis hadden sterker nog bij ons vandaan kwam

[23 08 11 09 2021] 0 2^ 10 2d Ongerelateerd maar mogelijk nuttig deze kwam gisteren

nieuw binnen

[00 44 12 09 2021] I0 2e] DC ers zijn het hiermee eens

[10 30 12 09 2021] tlO 2e^ o^] Pank

[11 44 14 09 2021] lOK^ 10] 2e is er al een algemene defensie burner

[11 44 l4 09 202l] ^OK2^lC10 2e^ Voor tolken

[11 45 14 09 202 1] |I0K2^] 10 29 | En zo ja wat is het nummer Of verwljzen we nog steeds door

naar 24 7

[13 34 14 09 2021] iO 2e{| jO 2^ We verwijzen door naar 24 7 dan komen eventuele vragen bij

mij terecht Maar we hebben sinds kort 10 telefoons burners erbij

[13 35 14 09 2021] i0 2e j 0 2j Algemeen defensie nummer is er nog niet
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iO 2e io 26 J https debatdirect tweedekamer nl 2Q21 09[16 04 16 09 2021]
16 stemm ingen plena ire zaa I stem m ingen 21

50 0 nderwerp debate_title Stemmingen debate_slug stemmingen 21

BO debate starts at 2021 09 16T21 3A50 3A00 2B02008idebate id 39e7ea24 faa6 4d4c

b70f b22b90ed0d78

[09 16 19 09 202111 10 2e 3 2e Dear Sir Madam 10 2e

l 10 2a l
10 2a

Idn0 2a l i

[09 57 19 09 2021] | I0 2e ^3^ 10 2^ Duideliik ik weet niet of deze groep al mee mag in dit

stadium wie begeleidt nu de tolken | 10 2e | doen jullie dit

[10 23 19 09 2021]

[10 24 19 09 2021]

10 2e tl0 26 ja ik

Pakken we op

Waar is de lijst[10 24 19 09 2021]

[10 48 19 09 2021] l0 2e{| 0 ^ Zover ik weet kunnen we nog geen niet paspoorthouders
meesturen Dit moet via onze ambassade in^l^K^gaan

[10 49 19 09 2021] tiO 2mo i^ | li0 2a | zit jij daar nog

[10 58 19 09 2021] 10 26 [l|0 2| l0 2e [ Neen ben inmiddels teruo denk niet dat op dit moment

deze groep kan worden meegenomen maar hou goed contact me ^ 2e die kennen de criteria

Het zou ook mooi zijn als de tolken een update[11 17 19 09 2021] C0 2e p ^
ontvangen

[11 30 19 09 2021] |j10 2e^ |d ^ | 10 2e | van wie kwam dit Kun je ons het telefoonnummer

doorgeven We zullen uitleggen dat we met i0 2e authorities contact hebben mochten ze in

aanmerking komen we hen zullen contacteren

[11 31 19 09 2021]

[11 31 19 09 2021]

Dit kwam van i0 2e

[11 32 19 09 2021] 0 2e p 2e

meer verwarring Ze staan met elkaar in contact en iedere keer als jullie contact leggen met 1

tolk heb ik vervolgens de vraag van 40 andere tolken dat zij niets hebben gehoord en of ze nog

wel op de lijst staan

[11 35 19 09 2021] | 10 2^ |0 2^ We kunnen geen contact maken met velen Hun nummers lijken
niet te werken We proberen ook via e mail We gaan straks weer een bericht uitsturen morgen

we blijven vragen om updated contacts

Individueel informeren van Afghanen leidt tot nog

[11 35 19 09 2021] L 10K2eJ^
aanspreekpunt en 1 contactpersoon Het alg 24 7 nummer geeft ze weinig vertrouwen daar

khjgen ze iedere keer iemand anders te spreken

[11 36 19 09 2021] |[10 2e{| |d ^ Dat gaat waarschijnlijk niet lukken maar er wordt over andere

optie dan 24 7 nagedacht

[11 36 19 09 2021]

[11 36 19 09 2021]
0 2 i

De mensen hebben veel behoefte aan 1

10 2e 10 2e
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[11 37 19 09 2021] 10 2e p 2e

tolken en eupollers

[11 38 19 09 2021] i0 2e{| 0 2 j]Nee we doen het anders per individu

Maar staan alle contacten die goedkeuring hebben wel

Is er al een mobiel met whatsapp groepen met alle

[11 39 19 09 2021]
in 1 telefoon

[11 39 19 09 202111 10 29 P 2e

hetmoet loslaten excuses voormijn aandringen

[11 55 19 09 2021] l0 2e{| 0 ^ No worries fantastisch dat je zo betrokken bent jouw

ervaring met contact houden is veel waard Mogelijk bel ik Je hier nog even over morgen

Sorry ik zal je niet langer lastig vallen Ik weet dat ik

[15 11 19 09 2021] 10 2^ I0 2e Hi

[15 11 19 09 2021] | i0 f2^ | l0 2e i wish you are fine and healthy

[15 11 19 09 2021] | lO 12a]| io^ Now I am at Netherland

[15 11 19 09 2021] 10 2^ I0 2e And I could not get out my family

My family are atfTOH^ thav are In a bad situation my

supporter at

hay do not have10 2e

10 2«

[15 11 19 09 2021] 10 2« 10 2ePlease help my family

[15 11 19 09 2021] |{10 2e | io i^ Ik krijg dit net van

[15 11 19 09 2021] 10 2« 10 2e Weet niet hoe hij aan mijn nummer komt

10 2e

[15 18 19 09 2021] 10 2d 110 2e i pass two night a round the Kabul airport but could not bring

my family on those nightsI0 2e

[15 18 19 09 2021] | 10 29 |[10 29} Please please support my family thay are in a risky situation

[15 18 19 09 2021] 0C^ 2e 10 [29 Zou iemand deze willen oppakken

[15 19 19 09 2021] [00 ^tl0 [29 10 2e

[15 34 19 09 2021] [10 2e{| 0 2 j]ja doen we dank je

[08 54 20 09 2021] | 10 [2e [3 2ej
as you can from afghanistan

[OS 55 20 09 2021] | 10 29 [j 2ej

[09 14 20 09 2021] Dank je 10 ^e

[09 20 20 09 2021]

hij maar niets hoort

[09 21 20 09 2021] [10 2e^| 0 2 ok we kijken wat er op onze bel record staat

[13 52 20 09 202JJJ 10 [29 [3 2e ]
stond op mijn lijst

■

Q 2e]ken ik niet Het zou familie zijn van elkaar

Please can you do something to evacuate us as soon

10 2e

10 2e Dit is een bericht hij heeft heel verhaal gestuurd dat

i10 29 en[l0 2e vragen of ze nog op de lijst staan I0 29|

10 29[13 52 20 09 2021] 10 29 J 29

[IS 54 20 09 2021] i0 2e j 0 2 j Welke BZ er zou graag tot einde vh jaar mijn functie willen

doen 0 2f §an het opnemen metjullie leid inggevenden de nood is hoog Mijn laatste dag is al

woensdag Het is nu een leuke functie geworden best nog uitdagend maar je bent embedded bij
defensie dat is ook very educating leuk Laat me svp zsm weten of het je wat lijkt dan kan er

vanuit de hogere leiding wat geregeld worden

00129 347715



[14 27 23 09 2021] 10 2e p 2e

received my passport thank you so much this is really really appreciated It was all your efforts

You are really saving me and my family and you helped lots of families this will not be forgotten

Pearl I0 2e | I hope you are doing well I just

[14 36 23 09 202lliO 2f 10 2e Mooi

[14 42 23 09 202lK|OKS^] 10 2e | See me on Google Maps

https maps app goo g 10 2e

[ 14 42 23 09 202lK|l0 {24] 10 2e | I know you and your colleques are also very concerned bv the
10 2ejsituation i am not trying to make you worry everytime but just

I0 |2e

[14 42 23 09 202l] 0 2^l 10 29 | Pit is 10 2«

Thanks |ro 24 Weet iemand eigenlijk waar d4l ^ 240ummers10 2e[09 29 24 09 2021]
vandaan komen We merken wat overlap met case nummers van politie waardoor sommigen
onder twee case nummers staan [B

[10 07 24 09 2021 ] |l0 2^] 10 26 | Volgens mij zijn dat mensen die last minute nog op de lijst
moesten worden geplaatst in de laatste nacht

[10 07 24 09 202H|lOK2^| 1Q 2e | Omdat ze toch mochten worden opgeroepen of al onderweg
waren

[10 08 24 09 202l] |i0 2e | Zou best kunnen dat daar wat overlap in zit idd

[10 08 24 09 2021] Ah super thanks10 2e

[18 10 26 09 2021]

gezin na wanhopige weken terug uit afghanistan nu veilig in de mooiste stad van het land html

[10 23 27 09 202l]i0 2f I0 2e Hi Vrijdag kreeg ik een mail doorgestuurd met instructies

over het archiveren van alle correspondence over Afghanistan Hebben jullie deze ook ontvangen

[10 24 27 09 20211 0 24 ~iO 29 | Ik neem aan dat de aanmaker van deze groep de

berichten archiveert

[10 24 27 09 2021] I0 2e Hoe gaan jullie daarbij om met persoonsgegevens

lO 2eQ|iO 24 https WWW rtvutrecht nl amp nieuws 3165429 utrechts

[17 48 27 09 202l] |i0K24] 10 2e | Hmm goede vraag ik heb destijds deze groep aangemaakt
maar nog niet nagedacht over archivering van berichten

[17 58 27 O9 2O21] j0 24| 10 2» | Ik heb die niet ontvangen Pe makkelijkste manier zou kunnen

zijn dat iemand die vanaf het begin in de groep zat de groepschat exporteert [ export chat ] dan

wordt het een txt bestand daarin zouden evt namen of telefoonnum mers vervangen kunnen

worden door zelf te creeren codenummers die dan ergens apart wordt opgeslagen

[18 01 27 09 2021I WO 10 2e

berichten uit Whatsapp te archiveren en waar je ze been moet sturen Ook voor berichten uit je

persoonlijke mail

[18 01 27 09 2021]]0 24| 10 2e] | Zou je die mail misschien hier kunnen delen of willen

doorsturen

In de mail wordt verwezen naar een instructie hoe de

[18 01 27 09 2021]tO ^ 10 2e

even voor en achternaam benoemen voor het makkelijk opzoeken

Ik kan m doorsturen voor wie m niet heeft gehad graag

[18 02 27 09 202lil^^L 2 ^ Heb geen @bz naar
10 2e @mindef nl zou super zijn

[18 03 27 O9 2O21] 0^f 10 2e Ahhh ja tuurlijk

00129 347715



[18 04 27 Q9 2Q21]i0 2iQ

bedacht

Das een onhandige omdat ze iets voor bz mails hebben10 2e

[18 04 27 09 2021] 0 2o| Heb je bij def al iets gehoord over archiveren

[18 05 27 09 2021]‘jO {2f| {10 l 2e] | Aha Nee nog niets denk dat die niet bij mij terecht komen

omdat mijn onze werkzaamheden binnen BZ team gebeurden

I0 2e

[18 05 27 09 2021] [l0 2ej | 10 2e | Ik heb de behchten uit mijn telefoon en inbox al

gearchiveerd volgens de instructie Met lijkt mij dat de bij def een soortgelijke

archiveringssxercitie doen

[IS 12 27 09 202lliOMS^I I0 2e Dankjewell De automatische archivering werkt niet met

exteme mailboxen Ik ga kijken of dit van mij en andere externen die binnen BZ team werkten via

BZ of eigen archivering gaat Voor bijv IND ook belangrijk denk ik

rIS 13 27 09 2Q2njOM^ 10 2e

10 2e

[18 13 27 O9 2Q21]f0 ^| Topi

[18 29 27 09 2Q21]iOM2^ 10 [2e] | Ik heb deze mail niet ontvangen @ 10] il0] 2e zou je
hem ook even naar mij willen mailen I0 ^e van l0 2e

Je zou een mail kunnen sturen naa ~l|0 2^minbuza NL en

@minbuza NL om te vragen wat zij het handigste vinden

[18 40 27 09 2021] ^ 10 2e Gestuurd

00129 347715



Om inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot het proces van aanmelding tot

aankomst in Nederland treft u onderstaand de aantallen per 15 augustus 2021

Totaal aantal ingediende aanvragen

a Aanvragen bianen dit totaal die recent na 1 juli jl ziin ingediend

551

a 217

Totaal aantal tolken aangekomen in Nederland Ill

Totaal aantal personen tolken met gezmsledep aapgekomen in Nederland

Aanvragers die Diet aan de vereisten voldoen 260

Aanvragers die Diet reagerep op herhaalde oproepen 37

Aanvragers waarvan nog niet vaststaat of zij aan de vereisten voldoen

Aanvragers moeten nog aanvuUend bewijs aanleveren of dlent nog gecheckt te

worden door Defensie

75

Aanvragers waarvan door Defensie bevestigd is dat zij aan de vereisten

voldoen raaar nog questionnaire of documenten dienen aan te leveren of deze

nog goedgekeurd dienen te worden door JenV

46

Aanvragers waarvan wel vaststaat dat zij aan de eisen voldoen zij mogen naar

Nederlandkomen

22

a 4

b 2

c 2

{a aanvragers binnen deze groqj waaitij nog documenten informatie

ontbreken

b aanvragers binnen dezegroep die zelf ervoorkiezen niet met de eo ste

reisgelegenheid naar Nederland te willen komen

c aanvragers binnen deze groep die zich buiten Afghanistan bevindep

Tabef 1 Aantallen per 15 augustus 2021
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• 2x Klaar voor vertrek

o 12 S | 10 2e

o 17 8 1 i10 W
• Tolkencharter

10 2eEmail gestuurd om deze week klaar te zijno

I ~0 2e

~

I

1D 2e■ Nog niet akkoord IND

• Nog geen Q l0 2ei

■ Onregelmatigheid paspoort wel al goedgekeurd
■ Paspoorten familie ontbreken nog nog niet goedgekeurd 10 2e

I0 2e

• lx Vlucht was geboekt

• 10 2e ^e
• fo^ ^0 2e 7 mensen

o
I0 2e

o

6 mensen1D 2e• 0 2«

10 2e

10 2 10 2e 2e

I0 2e

o Vrouw alleen T
~

10 2e||o 26]

I0 |2e

10 2e

I0 2e I0 2« but requested delay until end of August

|10 2b 10 2b

I0 2« 10 2b io 2e

o Final readvto leave within two weeks

10 I0 2e

o Final

13 2s 10 2e

10 2B

10 2e 10 2e

o IZit irilQ 2j
~

|io 2€ [io 2b iq 29 ~|
10 [2e | 10 2b | I
{10 2 10 {2e

iO 2e f[lO 2€|
10 2b 10 2b

Wife is pregnant Shared docs of other family members too might put in a request too

bring them too

i0 2e j0 2j^ I0 2e 10 2e

10 2b10 1
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10 2e 2e 10 2e

o Q sent op 9 8

10 29 t 2e♦

10 2« 10 2e 10 2e10 2e

Q Waiting for passport correction

10 2e10K2e I0 2e

10 2ej0 26

10 {2e

o Departure 17’
^

august
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10 2e 10 2e^ I0 2e ©minbuza nll^ IO 26 I0 2e ig 3 10 2eTo

@minbuza nl1 d iQ ^^ ^Q ^4 I@minbuza nl1 jiO 2e| J1Q 2e 10 2e 10 2eCc

[ i0 |2e [ i0 |2e ^minbuza nl]
From H iOK^g

|io^ Tue 8 24 2021 2 56 18 PM

Subject FW Namenlijst EUPOL

Received

NAMENLIJST Tolken 24 8 xlsx

Tue 8 24 2021 2 56 19 PM

Belliist tolken 24 8 xlsx

Bijgaand de nieuwe personen voor bellijst Instructie Is dus bij sommigen al zonder telefoontje verstuurd Graag verdelen onder de

bellers

BD DGPenV PPBT PBOFrom 10 2e

Sent dinsdag 24 augustus 2021 15 53

Tdfl [10 2e 3^^ 10M2e

Subject Namenlijst EUPOL

Importance High

10 2e 10 2e @minjenv nl

5 minbuza nl

Zie nieuwe namen en bellijst

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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[[lO 2^ [|lOK2e^ I0 2e |@minbuza nn f^ | lOK2e |0 ^
10 2e m{2^

|10 2^ Tue 8 24 2021 3 26 42 PM

Subject FW Voofi|0 2^^
Received

Belliist tolken DEF 24 8 2021 Te registreren xisx

I0 2eTo

From

Tue^ 24 2021 3 26 42 PM

NAMENLIJST Tolken DEF 24 8 2021 Voorl

Als het goed is heeft I0 2e|dit besproken zjin nog een paar extra namen om te bellen

10 2 10 2g @minbuza nlFrom

Sent dinsdag 24 augustus 2021 16 19

To^
Subject FW Vooti

Importance High

10 2e @minbuza nl

From

Sent dinsdag 24 augustus 2021 16 16

To kabul f10 {2eis minbuza nl

Subject ] [ l a|0 2^]~
Importance High

10 2e

jheeft alleen zijn eigen gegevens opgegeven Zijn familie is bij hem aanwezig samenstelling onbekend De10 2e

gegevens van familie missen
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[I0 2^ I0 2e n I0 2e |@minbuza nl1 | iO 2e | | l0 2e | I0 2e |@minbuza nnj1 i0 2e r
|IQ] 24 I0 2e l@minbuza nll

—

From

|l0 2e|
Subject FW Nieuwe toevoeging bellijst en namenlijst
Received

Belliist tolken DEF 24 8 2021 Te reaistreren xlsx

NAMENLIJST Tolken DEF 24 8 2021

To

10 2e gO 2B
Tue 8 24 2021 7 53 30 PM

Tue 8 24 2021 7 53 30 PM

10 26

Svp bellen en toevoegen

10 2 10 2g @minbuza nlFrom

Sent dinsdag 24 augustus 2021 20 47

ToJ] [10] 2e goK^ 10M26 | S minbuza nl | [10 2^^10][2e^
Subject Nieuwe toevoeging bellijst en namenlijst

10 2« @minbuza nl

Betreft een contractor

00134 350248



4p

Dear Sir Madam

We have found a solution to get you on the airport military airside the red spot with the

markers Holland Spot We know the security situation is difficult Please consider

whether a trip to this location is safe for you and your family now If you go to the

location follow the Instructions for the route

If possible wear something orange or red white blue or have a sign or flag from the

Netherlands

INSTRUCTIONS for walking
Start to walk from the yellow spot on the map below

Follow the direction of the arrows on the map

Move towards East Gate

Pass East Gate with the wall on your right hand side

Pass Abbey Gate with the wall on your right hand side

When you see the high concrete walls turn LEFT

Follow the concrete wall wall Is to your right
Walk towards the tower

Look for Dutch soldiers they have a Dutch flag
Once you are at the Holland Spot look for Dutch soldiers

Contact Dutch soldiers show them orange clothes or scarf

Shout HOLLAND HOLLAND ONLY to Dutch soldiers

Show this email with the Dutch flag to the Dutch soldiers

Be prepared and patient Have enough water food and perhaps medication with

you for at least 24 hours

We advise you to go there ASAP and be prepared to stay the night outside

if’
J4^

il
K

r«XU»«

5« T

t•

3

r A• ^

4 ’

f r

ti
V

Wlm \
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• 26’

m
f

Zohsk Village ^
Darya Village

Baron^

Cam^ullivan
^ ^

■]

Google soon

T 100 m

Walking route VERY IMPORTANT follow the orange arrows towards Holland Spot Do

NOT take the shortcut You will be stuck

ADVICES

Preparations

Spread cash money among family members

Wear your documents on your body under clothing
Bring

ID passport tazkeera

If possible copies of your ID on paper and on phone safe the information

in your Gmail or Hotmail account

Important phone numbers and email addresses written on paper

Fully charged phone powerbank
If possible extra phone for emergencies
Water food medication for 24 hours sweets for energy

Essential luggage only
Good shoes

Cloths against the sun

Cloths to carry kids close to the body for a long period of time

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

To the airport
1 Come by car at night When you see the crowd continue on foot Don t bring the car

too close if it s in a crowd it s impossible to get it out

2 Although there is a curfew lots of cars don t get stopped It s less hot Still very busy
and chaotic but less than during daytime

To the Holland spot
Safety basics

When a crowd moves move with the crowd Never move against a crowd Carry
kids close to your body Keep eyes on exit roads

Panic is your worst enemy stay calm

00135 350764



When there is shooting it s most iikeiy Taiiban crowd controi Do not panic or run

but sit on the side of the road tiii things are cairn again Aii Taiiban go for

iunch dinner at some point There is aiways a safe moment to move Wait for that

moment and reiax

Protect women and chiidren Cover them with a scarf Aiways stay together
If someone faints cooi neck with water provide shade surround with your group

and protect
Be friendiy and supportive to others your mood wiii infect the mood of the peopie
around you

At the Holland spot
Be prepared to wait in vain but don t iose hope
The situation wiii be chaotic Let ONE person confirm that you are on the iist with

Dutch soidiers Other famiiy members shouid sit aiongside the road

Have a good morai but be prepared for a very difficuit situation

Privacy
Deiete ALL information that brings others at risk if your phone ends up in the wrong

hands

Screen your maii whatsapp conversations screenshots contacts

Empty deieted photo bin

Do NOT share anything on sociai media regarding your iocation

00135 350764



Ministerie van Buitenlandse Zaken

W

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Contactpersoon

10 2e

HD2ZlDminbuza nl

Datum

13 September 2021

vers ag

Omschrijving

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Crisisberaad

13 September 2021 om 09 30

Crisisruimte

|[10 2e | vrT I 10 2e | I 1Q 2e 1 DCV I inf10 2e

AZ I 10 2e 11 1Q 2e 1 DAO I 1Q 2e |

I 1Q 2e ^ DCV l 10 2e | | 10 2e H HDPO ff5S2§

1Q 2d 1Q 2e l t|^lDEF P[gIg^| 10 2e | IND

i|0 2Htolkenteam y| iO 2ej |o 2^ Def tolkenteam

I io 2e n | io 2e | motie Belhaj Team t5S2l I0 2e

10 2e COM

n0 2e 10 2e e

Digitaal | dOKZe | fDT 2^ IO 2e^ | 10 2e ^d 0b22fe

Islamabad

] | 10 2e |fT0 2^y ^^10 2e

Afwezig

Kopie aan

Beeldvorming

Evacuatiemoaelilkheden

Q 2^ js a na6ad

• Er wordt hard gewerkt aan een verbinding tussen Kaboel en

Islamabad door PIA

• Er was een bericht op nu nl dat PIA vandaag al zouden vliegen
maar blijkt niet te kloppen hopelijk in de loop van deze week

wel

• De 47 personen die momenteel in Islamabad verblijven met als

einddoel Nederland zullen worden opgehaald met een

chartervlucht planning is woensdagavond aankomst in AMS

• io 2a geen nieuvvsof d^^ESapassagiers uitviiegen Zal CC

oppakken met dd^oK^h Rome

• Landroute Kaboel Peshawar Islamabad wordt door andere

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK Pagina 1 van 5
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nationaliteiten gebruikt en aangemoedigd o a t ’0 2^ iiQ 2^ en

^io 2a| adviseren dit juist niet net als NL

• Er komen druppeisqewiis Afqhanen met andere bestemmingen
de grens over io 2a en l io 2a i maken hiervoor gebruik van

^1Q 2^ deelt wat hij hierover aan

Datum

25 augustus 2021

10 2g

informatie heeft

imm Dnha

• De evacuaties met eindbestemming NLD vinden plaats vanuit

Doha 20 man uit Doha zijn allemaal doorgevlogen
• lio 24 heeft gisteravond aantal HoMs uitgenodigd om hier in alle

rust en openheid over te spreken
• lESa^af aan dat het niet helder is wanneer er een volgende

vlucht aaat en of die gaat zij zijn afhankelijk van informatie die

van I io 2a Ikomt
10 2a

• Beeld van een rustige beheerste operatie van de evacuatie

volgens andere HoMS waarbij Taliban op de achtergrond blijft
• | io 2a | er zijn een aantal EU lidstaten zonder diplomatieke

vertegenwoordiging in Doha maar deze landen willen wel

gebruik maken van de zgn Doha route

Ciifers en liisten

• Later vandaag is er een vergadering over de cijfers en het

vergelijken van de lijsten Subcategorisering is lastigerte
maken mogelijk niet voor Kamerdebat gereed

• LSO Def verzoekt om wat er helder moet zijn in de stavaza

brief

• Daar waar cijfers benoemd worden zijn ze uitlegbaar
• Cijfers blijven in beweging is ook de ervaring van de afgelopen

weken

Uitvoerina motie Belhai

• Er is overlap tussende lijsten voor de tolken en de motie Belhaj
Hopelijk komt daar vandaag meer helderheid over

Archiverino

• DOB neemt de centnale^regie van de archivering op zich samen

met IDI CC en]^ zullen hierover doorpraten en een

mappenstructuur bedenken Gedachte is om het hele pakket bij
DAO op te slaan als coordinerende directie voor Afghanistan

Kamerdebat

• Woensdag plenair debat van 11 30 21 00 veel directies zijn
het hele weekend bezig geweest met alle voorbereidingen een

aantal zaken zijn nog niet helemaal duidelijk
• Aan het einde van de dag zal er weer een bewindsliedenoverleg

zijn

Pagina 2 van 5DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK
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Oordeelsvorming Datum

25 augustus 2021

Evacuatie operatie
• Als de commerciele opties op gang komen dan vervallen de

speciale arrangementen zoals charters Het inhuren van een

charter was nodig omdat mensen van onze lijst illegaal I iQ 2a

in waren gekomen en dus geen entry visa hadden

• Ais mensen die op onze lijsten staan zich melden bij posten in

de regio dan worden ze uiteraard geholpen
• Doha optie biijft een iijn die we aanhouden zolang mogelijk

10 2g

10 2g Er staan in eik gevai
36 mensen kiaar die op de eerstvolgende viucht mee kunnen

Vraag is als commerciele opties van start gaan hoe gaan we

dan om met niet NLD paspoorthouders Hoe komen zij aan een

document om Afghanistan uit te komen en NL in te komen

terwiji er geen post is die documenten af kan geven

Bezien wat er met verklaringen etc op afstand gedaan kan

worden of SCOT ers inzetten

Risico op fraude en misbruik wordt in deze situatie hoger
omdat documenten niet gecontroleerd kunnen worden

Politiek

Planning is dat zowel stavazabrief als antwoorden op feitelijke
vragen morgen einde middag bij de Kamer liggen
Vanochtend gaan de antwoorden op feitelijke vragen naar de

minister

Precieze choreografie van het debat is nog niet duidelijk
DAO roept leden van het crisisberaad op om goed na te denken

over Q A s voor in de achterzak

Debat zal plaatsvinden van 11 30 21 00 op woensdag 15

September

Consulair

• Lijn is dat we doen wat we kunnen en wat ertoegestaan wordt

door autoriteiten

• In contact met Twitteraars en burgers die lijst aan hebben

gelegd met als doel de lijsten te vergelijken DCV ervaart wel

wat tegenwerking betrokkenen nemen telefoon niet op bij
verzoek tot contact maar twitteren wel

• |0 2^ vraagt alle teams om de mensen op de lijsten weer te

benaderen deze week bij voorkeur telefonisch en uiterlijk op
woensdag Never op dinsdag

Personeel

zal volgende week maandag en dinsdag bezig10 2e

zijn met 10 2g

io 2g daarna vliegt ze naar Doha

• ^io 2e]|gaat ook zsm naar Doha | io 2e 10 2e I

Pagina 3 van 5DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK
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• Er ligt ook een verzoek van Defensie om de[oo ^
| iQ 2e | te sturen Crisisberaad is daar positief over

10 2e Datum

25 augustus 2021

Media

Doha route heeft geholpen in de beeidvorming berichten zijn

genuanceerd overgenomen

Nu nl blijft kritisch Er komt een artikel over de vraag waarom

NL geen LP s afgeeft en andere landen wel

ZMA Doha geeft aan dat er geen LP s worden afgegeven door

andere landen

Morgen of overmorgen komt reconstructie in NRC met quotes
van l 10 2e | I 10 2e

Interview met to ^ Islamabad en de rol van de post in de eerste

fase wordt nog intern bekeken zal op rijksoverheid nl

gepubliceerd worden en via COM kanalen geplugd
Ook persoonlijk verhaal van l ’0 2e i i io 2e n binnenkort op

Rijksoverheid nl

COM staat open voor meer informatie om te publiceren als

mensen nog input hebben

Besluitvorming

Actiepuntenlijst
Nr Datum Punt Wat Wie Wanneer

13 09

2021

Benaderen van personen op de

lijst dat we nog steeds voor hen

bezig zijn liefet telefonisch

verzoek om dit voor

woensdagmorgen te doen bij
voorkeur dinsdag

Tolkenteam

DCV

1 1

2 13 09

2021

2 Communiceren dat er wellicht

verruimde commerciele

mogelijkheden gaan zijn maar

voorzichtig In afetemming met

de andere teams dezelfde

boodschao uitdraoen

nO 2^~i||Q 2^

i s m COM

10 2g3 13 09

2021

3 k oor het VCI

kamerdebat duidelijl^
13 09

2021

Contact opnemen met UNHAS PV

in Rome

4 4

13 09

2021

5 Subsidieaanvraag bij EU voor

chartervlucht

DCV4

Besluitenlijst

BesluitNr Datum Punt

13 09

2021

Nog niet adviseren om naar buurlanden te gaan1 1

De iQ 2e en een | Q ^^an ZMA Kaboel zullen aansluiten bij
de tijdelijke ZMA Kaboel in Doha

2 13 09

2021

2

io 20pak blijft informeren naar PIA vluchten en rapporteert
daarover aan DH

3 13 09

2021

3
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2x per week crisisberaad blijft gehandhaafd incl betrekken

van Doha en Islamabad en tijdelijke ZMA Kaboel in Doha

13 09

2021

4 4 Datum

25 augustus 2021
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Cijfers Evacuatie Afghanistan23 sep 2021

1 NLD ers
Cijfers totaai

Op ds lijst alle 4 deellijsten teams

TOT 1707In AFG

2 Tolken
IN 796Buiten AFG beschermingsbeleid tolken defensle

en politiemissie gerelateerd UIT 911

Opvang in NL bron COA 12 sept

Totaai

3A LES NL
Waarvan doorreiziger bestemming niet NL

Per focatie

Zoutkamp

3B LES 10Zeist

Ede

Heumesoord

4 Motie BelhajN B

• De lijsten blijven in ontwikkeling nog dagefijks mefden zich mensen en controle van eerdere aanmeldingen
levert soms ook weer minderingen op omdot personen aI vertrokken blijken te zijn of niet meer willen

vertrekken

• De cijfers onder tolken omvatten op dit moment ook niet tolkende personen in dienst van de

internationale militaire of politiemissies waar Nederland onderdeel van was Deze personen vallen

00137 grotendeels onder de motie Belhaj Afhankelijk van de interpretatie van de motie Belhaj zai dit cijfer dus

nuy fhfik kunficn Julcfi

350833



CAVEATS

Mensen zijn uniek en moeten zo behandeld worden deze categorisering heeft slechts als doel om overzicht en

beheersbaarheid te bereiken

De mening het belang en de positite van mensen is aan verandering onderhevig hierdoor moeten constant

controles worden uitgevoerd Ook zijn op elke categrie uitzonderingen of bijzondere gevallen

De lijsten zijn nog in ontwikkeling er zijn zaken in behandeling waardoor de cijfers van de lijsten nog kunnen
veranderen

De Localy Employed Staff LES valt uiteen in^ staf van de NL ambassade en die voor Internationale

Organ isaties te weten de EU NAVO en de ^Rywaarvoor separate afspraken zijn gemaakt over hoeveel NL op
zal nemen

Het label tolken is gebruikt voor de categorie personen in dienst van de Internationale militaire of politiemissie
waar Nederland onderdeel van was Dit zijn naast tolken ook mensen die directe ondersteuning leverden

bewakers koks

De insteek van de registratie van de evacues bij BZ Defensie en J V is vanwege taak en verantwoordelijkheid
fundamenteel anders Ook onderliggende systemen en procedures zijn anders De cijfers kunnen dus niet direct
met elkaar vergeleken wordnen

Hierdoor moeten lijsten op persoonniveau naast elkaar gelegd worden dit is een grote en complexe klus

waarbij de invetarisatie in voile gang is
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Crisisberaad Afghanistan 7 09 2 U1

Beeldvcrming

19109 B««9 rr99 4 X tV« rt«l«99n l« n990n9l« n9l«IViri 4C n hniKh«S9wn noSlBtff

H«bWn Doordesfiais lfriix ti e«pongtoKrKj«eB slI etu^ria ttaOonasi barki^rt«et oe tcxai

iMn tiOittif MWasan i^asi alita 4 «i dafKUaa op da Mr aiAUdaT

d99txfl8v«rdar« impip^avsn hat ragn«

■ Niairaa paspoorrap « • S9TOO Af|lta ian «Kn e i oaai vafAjxli Ms»aervetsi «i eMta daTaiiMr

MaMM Mtt ttiauw 0df arp habMo

iaivrarv9ivi van cayilidwtfa vi afl Ttd c ir I Ta ^va tvworqttff Kaiam nccaatWlaanlac

Er9j xeggaan vrtMsHaatar^fgVtMV r^arKatoat praaaaa k aagamtat QnOan m

41Sae ~ K» i«

unviQ n pm ^fsra raat

•ofwftioaaalzijt

Aipvnitvi DnMV«fi0iisi

10 [2a

bap

a^ardan twawnearfafevans orarkarMp v90ll|f«n0rinM|n9 lscan kwKmIngflrc aan

ae ‘aM^a«t MMf BbtexiandM MspeMUiaudarsatt Ituo dapaxdaxula aai rMc4ghaen9 «tt^6d

SrMdSiaai

Hal ia «ra «9 aao wriMltanQi l«sswrtep praniK^a 09r rat«n H 9l KeaHiniwacTid o r laOarear ta

DaJenande il|9ar cp te »dH renL Duv^ater itik beicPeiTiirtgpa oc»i^cj»or9i ra»P daaitta

B« daa 0a ga5« erii «r eiigreidsri9tt s TLB i eBBen n^t aerder ir Pa 0erL
Bavtf va anOara Bnd»n illalp da aPPa ijRtn 99 ala rd fdara dva anf«viar’d 100

parsooari gea« a ‘ai lar d a^i •ixiast og ol«g|ga l^R 9axga« a d

»«keesegdriaa raitigers aredsiiwska ir^fsfrratiavtvdr i^rs eu i

N« a«a A |K

rdXgli

aanaU ai

Qawraada spraiCs^aalfaanJ•K
Ortc iipTvari 93 pamrieri lS20rCgarer fl naarQstaeiaauidfAairad gcjuiita BaskMex ex«t asMati^

pirKipal «M d« lP

Cl B rtoggaex i

kurixapda rweXar eeit waaki^ea vanrexKan

aai9mo Igeida I i£pt geaai fan dat I laax 2ljn uit^evrsgd su hat

•fffiaaO Jddi

PauasARnaa

D wa i« diinSi

xVMxBtfr indav woa 9PPa»B0a garx^a veocsaiviswmaBX V vv

• rd Bahajhpli
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■ P
Btislim^a»e«f »i80psfs©nin|in6fr©»«tW »i o«Mna»ari9ii4i^«i
^c^ gb^imbQ 4 rn nwxvbnsvi QMu n« n ao^ftQ ] 2fe

gtBf ^p^isTo hB x lacdlieen Un »|t Afgl i i 9» •« Bl«n fBklsi»n lnr«K6n

H f1p7Ta6» JlU i [ fdLin I »wb a P« ch«i« Bti»Ook KMn

brd»n g»v« i»i EB s»g irs cv 4« vl «lil n httU n BncQfnM

CKiftrdft PLB epTM »aH h«i •eif«r0Q g nu«n

iCAO beM8icder92eKB li 9teniie Iteeflis rna€nmechsnla

9TV«I»«B1

6 Evi 9ltMsl«i ‘iri £9 •n«0n« riBn

C 44 uif rMfEcradi^cgS rMlg
D • Alj He Mirci Hitt el remc kja «ii wdtKtMi

vgl Kitman aiB«n

C TDifiuioesI^ e dwcHieii gazoosc delsiscaaszaEfd^ daafinco bBanBttookdeSpenonen
de i si}

f Oirsdas Wnt

6 We fas aan CcoQ 4laen pa oscrrhoudB 4 kvn t»e i gmw eo anfleren 3^
H • Meuett iwtB«ri eettyiajfrivMr Batisari r»Mig |PW wCt timHA livulei vaAMfCAmiew m

v9e tw]

I oioec MA tieMwn an daian « me deal pon auiofnajtan onxleifcteed iegeva
• rat uitZBtMWitB aAri ijehun urt Kabul AtHtttar davgabHvM^aniriganalti BrsissnanotBij

ankenia Qij pgSfci r«Bjkiatnnt Mr «fHa^ duevrtPtH cam^n

• ltrTvw«man KBtnaodacweawaiei me ywre^n

■ £MAI5lS

B«weidii

I intMBMskiikaA ne ai MtMcai

■ciMl r Ka Bid «rUdUl« word

ilMraigyen 0« PiA^iu9u«n egota^n wmk net

WEEeavuS rsp’± SnaUn h^nook qias

lAgaat fxorfviwaar BtBS Bj PiAom gracesna tavr^n

4 Q ^J^^^aeft racBBFiniatda VidroaianarQagrans met BaKsiar tenamat\ •naevamvafagaarvc
a«ri tuarnaitf warKTdeiewol tbLang dasuibrulteH ean eagrersde loastefnirirgerivar HeMInlsane

landooria Iflei op naan gaSriBa I

BanQtwivKIS efe»R«B»| aanmaadav^clRtPsan IdenaM

00 «

^cSK
aangaCcdan oaa

iirriTC 11 tel M bt da vtucnt yen vo e i4a watt is rumta ori mansari met

aindB«a m mng N l m

OVCOrTto i dafS 21 pi

•n Cli ViiniMn towri Ml p^oonAoudota MsooK JUgwi

Blaxn aryeggoe IS MStsmBar^er ne aret aSufnrBVleffVBC 9A aniAvi« msraxwaaoin

reUariKiavlBflit nri payastMn ucKttoal s Baled

hiftiwaviiagfraquadtta Mena n apA^nad atari a nag die aapaaid He ii^ arapde e du diB«iiad Mti

«Ki«nt pewaak Komt a iaieardlus«i UnWad an Kabul lv ^ali«in D«a lw0nancavi

voo^isnag pi trigatooeterd

AMera EU LS nKfd op drr momaditi^gaengapfiiai
Voor E U lidaBBn is at gaan t«« n

UeDatiAir

IBBI

idsiTioaiar ocKatswaarsoilpili^cealmoraoi a^ataaod orrwBtoamocga

h««r«tiBe padKdd gaed Muiingen djvirsi wietifaaiba ati Aisoe NadatUnd

apBth natmi daot^ZUAT^H di tosar taih ir Iren mortr «eidMn

Vgigeis nee ratwaoc van QaaCit m ldge op wabora M ane yl^n ta cp OK

Usiemmi^d |« al MoMu isawul AdKjread OlMI Oa wlzaggad da arCKpasid Iran Ityeaiijiil
andsa lodirwaarirnaiiclBpoj

PnBdat 0«tKK m«i3«n euoa a «asada B ranaran »it yaaai ^ eorBaxPe ^la’sIHatp Totpp
Hasar a«i iriaar eari4SQ ywteeKed|«regisve«td

locdsdare inarusia wotdi necgaspr«« eaniegsan meipe Odad4ia tiaadoAfgnatiaaMKOa
Nedatiat SanidonaibaK Bet Ran op tsig an aanfamiiiaeRd aed tfleiatnat NaSatlrd li«ben

ovadiaB eakoaan

tdsenar EU
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tns««n Ik«8 ns o»rv a MW URVsanjovm^liSMfln Mnonpi Qi« Mos^^n

He4HlaMwrtg« 9 4f Ai«tnaM«M«tnb9iejt« hetben

Mr«»jr I tri •«ii iiiipii et aumPT

wMilQi |•b Kl xr « tr9 Q« QimM

lie«f m een €€n persoon otKMTrajxo I sn 1^^ t I ^ € bivofcenns m9o 0e

Me ae« tKDetif Neeemnd

Unaa^a nr«Tifls eet^|Q 21fr^ow ft« atn«trurKiAAiMiA«a

‘ fny M“ ^0H ida^«htg a at dKw q t6»» art rpg »»tw 8l 18

• I 10 ^aTl^a ■» are iLtnef • h^ ait^

Er li bggien lerTae Ces4jicgeiv^a 6rf OB UMB te Mrivl«|«^

W coQfQ^ogrg emeuatf «ngigfii w rg g p

Q EOeO»sfaacm is fat liitai«
cj

• B| eerae Bi « t^ael‘« 6p ri fleg

oordr ser Cii hsi OteC era^ an hlf^a utAK

[y t UHSi

CChvrii priailW nli|fivar Koo «r

^C^B•

Mavs »p|»c ik B«

■ 2«vr0 EMO aisU sQHn e lnogl nigt in Q«n grooe aaV ta erraiaran itiiAfg flansnwignaiBAatMdrg

lj «cB T at4en b J eonarrCiassOeyEUdel ir aen Oubii QiM i «oor3ler ve uoiB«r s«n mim ar uiiftnien

■ ImMTBeiaiSBvcr Bi^B aitsICKanoer« tostsren tamen iit BoIMn M«tsvai«f

M

MRVS

Oordeelsvorming
g »airtc

■ DOM ISl bi«rvi ntofna niMl«« m««i vwrM ha n0 liican^B Mtis vwB tvtcuSitt OCH in t«aa

rsBovavw NMe BrVaaNMwtltegQsa VI h«in fsniliaaosn mv n«t0u 09 Mrstsmiri «ek

vee AlgnMnnMaaeonow

■ ana turtnert nnso^t aan NL kartforMSai vmr gavoMan aorOan —i»on qigcifcidd
Mat a pastie B«Ti0itiia tegaariafl HQ nh^au Er KaitweiiUiTgaaruitwaMaAgemaaH

ECHO rr^da^skardia r KabM arbJi[ft hoai ridia a bagirua

pa^ecrrHnMdvr ^la B

Aigbaian n Knjgv qig raisa

n^QtjMnnSid^van m ^Mr «BandaCroHavb Ht

nw»en ins tigtlvdvan BcttmrnnB Ee iswtf dn rviagva

frsCTi f Bo 0v«ry gS0B

1 CQI^€^1 M01«a»i rarigssIn Ka x a o«a l » 0l^ ao^an Nun go^1 0| B ^

■ «i8^•

daen beezedat B^sasdodd an dantaaraiaa adotrtaBfltaoi

ndertsdag 29 adTanBervin9t WTCsaeOMr ocVBdiagdd aadtntririgBwerKg BBsa setO^

lollaiia

v^cvddB BnsicanngyBnviuct tarv ma VMk «harMrnvi8diins Bn rae laancraAi lU vtal aan

dsQoMeamaa BpbeagnMMw agawogsi •noatan wordan fnrrmaB iMOgarrtnali^ Mnaaigpelmak

Nei Bs rn 0a aanjarafse B ar ms aen Mker p ^marsna gak San wot09i B e msteljt be isio

an •iverLsait

P0l«a|

■ BWO00 2SO9 baahiitsriwei^tfarvaigssir oe MB an Mvi«ag s dSritsivastgesaM
■ Amtida a dm a«0 vmi da was aa it Kama oris uiciaausit asaiid din MBMSjftanwondst

uiBMrmg fTvna Mhaj an ho«Sit in dabsnafMiBIsfr^

10e ksMkractwJ

•nio i

bwaiOBiit^aQni n v anwoerdBsitfTtveo mailvi i
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|l48 Jtl

Mrtiervi‘a en iT« n«rte l lOseuIri BZ OEF AZsajAV Mk««x mwsos CeBUKtnef

jv OokaawxNjnljk dfirdaii’aWw

In da didatermMrsal p«i

gro«p4n VarwiEl png isQnw^ar havongB dMa ’ 4t na’ 4t9wg ka l«niS9 Mtgagain 7 h«c

001910 OdDdi tx«tover lero9oni9t ol goan ^ior 9i 9 opkonsia tHin geOaonworOdn^f
OokvarwtelitCAS dairinobfl var o« kamaroflef Aisgter tnaiBian mar da^rwsendtigcn »9id«

8Bi«rag9svaA aadttdt imet 09tieS RidAea GLf Made aarota abet uitwer 9ivansiiaav Ki 9ifr

oMMaarw«i ali^ Er jiianjoraMkvriganjija ovarwa adaa laMan omt C Jl«tk
baaliftbaa iBl«n

t4mardttai op

r^i T Oml^ I igfooi wialdoci

U B ^vdri vi talafoonpB tfta alacB ranuoic Patvu9i lia niinactra an CdParVofola OlPin

Oe a Me 1 ar^umeiof SOapsmbaf CCC 91 OAOjIjn ri@tdn me bel| Vr^a 6 Ogwiede

►ihouddiika coadial Ooafi ve adocumone airotesagdOaaOwonie fnecda Cine Insuaklsoni

nuH^c}

Cd£A^

■ Pat Islam aid a vor^wsakgsaopt mar nor aje«ri 1

IP fti

Pet K^lvTvagroad ’pkfc«lijk onic atiayao0loanen«99 «iMni vkl9mA ««rVrvfi don manse e

V9I9091 Moisoaoie VoorOaeagtatwaacaaiiamaan tal Oa posrkeal inateovoo^gal tome 00

scUtVi Voot da a ai Kabul ward geaptosai over nai a^a«an msi Tdum M«rtlai ngen I

of d«Mtiaaisrof ui^awernt kan weioen

■ voorDen Ma^ maoe her debateeaa amr» yaia adaa BiMan pradedaen

• loavoemevar pcX | B oofte ma« «■ K»jl eiaarvarvaa rV

0B191 van vedopen oiMonmantan CC^gaaft an dal NLOil cretaaelaol bm kunntndean ware

dsn steal lamart a f^da ader^j reel emdai ee •nansn naien ae Hlia

tur»ieva sel J«ei

ipasefa laeBra 1 iindbidima OCVsou

nBeti

10 2g

■ be bban eonee ov9 unsu lave eafteKiieit SCOT k Oasa isn ipand sis 9 nu nasae

Kicnt lp«nt«ercae epin POH en paagiarsie veceen KVeatcdbep Peat Doha ismasDW in

d a a va dMdKeaorait

viiaiar of hai uensell|k 6 otri via axial mad^ er le gara^ feBUBSfcn tc AD viegt at a

0V9 niar»a«eB«i9a VeM«lg«M voiMditarans««ki«m nanaeefvarioaiiieiaM

ai^r

• Er al da komarUai^d gomatki

endaryatl Ditsetneybat pnda fe haiji tli9 tneatan sjik |

fdaBcfmgjcti

mH^gi
nq] ZQ

Besluitvorming
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•iWrtn r rrt9g« rvnc t irb vlgtfisvi viraiK

I K»6T«1 PlAW IBM«n

jf ie p3nsW ade « i Dx Mu«i Vce«an bbe^paM9s hoe }o«A^lJdsl

rdilgarsM oeDelta rente

34A iSLtai PlA M3 Meaeetee ere ^rMeeeeuiBwvs^iefi evs PiA staterAMM«nv«n uoii

BlarnAB

aUKABdMki

qeeOrrMP

• oetoan«e i uWr« KwHMftfnac M«ti

V flI’en DHai9ieifl v Mdal molta lMWat IbeKand

riBW DOHvtaT»itf«rL
ocy eatKt ttae«arfrau4 U8iaies aiierttsief vMTtitfe rnTT^ iflMrsd«tetveri e watt Beer

BiamiMflwarMi uiijdgavar

IJnerii^ mifd ^ al iiaidMd aioweord roor ala Beliaraa Maid «n v f«uuid rnoMnawWi

d0n«da a« ni« Kwe egt «f 0 ftc« leks vee da aflidSa WB pett»j«an

TalBtRsm BailM lBtd an PCV an IB«i watdifa wBct halPan mat JIa aiiwnin l matst oo

Itix recsnieralikail^B

Vo^ew uBtsui^ a I re de MR r«i vtljd^ »laU acadai «aaschljAllikM etfcte

4
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Crisisberaad Afghanistan 2»2021

lolke

fTTD

Beeldvorming
ivco oUemogtJijiMMfi
v»ieri8i3

• rtsc B fKg steecfe lascg Al^anistan te w» fciten Et sin ureinig lolgra ivbdTt9i i

^Aoifeszljn nog9eedsgeva0’^lc r ha bfzorxb «oor naisai m9 aeai Afg^sans

pseoocn

• Mea0aeasnsacer n99DenDS9nBeron09i nAtsharstav Dev^wacntingedsionwA

« kcmer 3e t i a ijft o fiOari

• De srtftte ver 9P 6ge ree onder andere eoor her opart ex e i van gevarigentas n

tfoensdeowTi ersv an da Taiioan

EvBC ■ ^pr iidTCqi

• Giaeravond rond 22 W lur s «en «vaua«r Krht Mngetotra met 22 NeOertandss in

Oohe SCCT’ss a ILO wsren aanwsg on ha opte vargea

Er nog 4^7 masen go delist

Op PC momeoT saan agea v»x hcen oo Oe Denning n63^ avluOTa 2ij n

vet nearn 2 MA OortetdUlTF^^ taoren

10 2g

10 2g

Ogesovaanl

£g »iVgJS «Apn0 rpn

• Oe opti« ojn deoffW i|n ever fio 2a
nouza

• TaoDheda isdeereutet heekee gaDrotMerd Deercutekan r incdareegeraiai
weten macr nisvotriroocKhargeraparrarg HsBremai|t niatdiidBijk
ook in ds loekamx meew et tri Oot s de route na 2crxj 9 rsco ma mo V de sAia«

9om vragen ler d€ e oote geOr\jKt wonaa

• tar hieenaaBegera flatas Nedenand oetoegang kawsrcorgen Psa rcureioiireivcior

mensen met aissaPer Nadaiards D9Pon ea mDga i neO B

LBfionts rcApmp Poiosnx

• Paketaanae amcessada fi KiDeawii maeaarka aar aen erdraerirnng PakBin

ms een D^Kxrt [kanecwS NedetandsAA^hans] Z|dSwel bq ekenicli

Ojnnen MT Padasans srrry lisun Vigex Vosfamlleladei diageen pa^oorl hAOen b

9Tvopre9iog nerpftae’Deoe’ktmggeii^
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