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Nederlander gearresteerd in Filipijnen
voor misbruik kinderen
CEBU CITY – Een Nederlandse man, Stephen de G. (52), is in Cebu, De Filipijnen, gearresteerd
voor seksueel misbruik van kinderen. Bij zijn arrestatie om 3:00 uur ’s nachts trof de politie vier
tienermeisjes aan in de in leeftijd van 13 tot en met 16 jaar. De meisjes beweerden dat de
verdachte, naast het naakt laten poseren en seksuele handelingen laten uitvoeren, ook
gemeenschap met hen had in ruil voor geld en gadgets. De politie nam materiaal van de
verdachte in beslag, waarop zij expliciete beelden ontdekten van de slachtoffers.
De arrestatie van de Nederlandse man bewijst dat lokale autoriteiten de aanpak van deze misdaad
steeds serieuzer oppakken,” aldus Henk Jan Kamsteeg, werkzaam voor International Justice Mission
(IJM), de organisatie die het politieteam die de man arresteerde, had getraind. “In landen als De
Filipijnen helpt IJM de autoriteiten dit misbruik te bestrijden, door slachtoffers te bevrijden en daders te
arresteren. Gelukkig zien wij dat ook de Nederlandse autoriteiten hun best doen om iets aan de
vraagkant van deze misdaad te doen.”
De verdachte kon worden gearresteerd doordat buren de autoriteiten op de hoogte stelden van
verdachte handelingen van De G. “Hierdoor zien wij dat bewustwordingscampagnes echt werken”,
aldus Kamsteeg. “Wanneer de verdachte schuldig wordt bevonden, kan hij levenslange
gevangenisstraf krijgen in De Filipijnen.”
John Tanagho, directeur van IJM in Cebu: “Door deze arrestatie, zullen meer kinderen worden
beschermd voor geweld. Doordat er meer aandacht komt voor deze misdaden en politie er adequaat
tegen leert optreden, zullen kinderen veiliger zijn.
IJM ondersteunde de lokale autoriteiten met 120 reddingsoperaties, waarbij 179 verdachten werden
gearresteerd en 415 kinderen werden bevrijd. 46 daders werden inmiddels veroordeeld tot
gevangenisstraffen. Naast de reddingsoperaties waarbij IJM betrokken was, hebben door IJM
getrainde autoriteiten veel meer kinderen bevrijd van misbruik voor cyberseks, in operaties waarbij IJM
niet meer betrokken was.
IJM is wereldwijd actief in 10 landen, waar in 17 veldkantoren gevochten wordt tegen onder andere
gedwongen arbeid, mensenhandel voor de seksindustrie en misbruik van kinderen voor cyberseks.
Jaarlijks bevrijdt de organisatie duizenden slachtoffers, helpt het lokale autoriteiten bij het aanklagen
van de misdadigers en helpt het overheden bij structurele verandering van samenlevingen, met als
doel de armen te beschermen tegen geweld.
International Justice Mission is werelds grootste organisatie in de strijd tegen slavernij, zoals
misbruik van kinderen voor cyberseks, gedwongen arbeid en handel in kinderen voor de
seksindustrie. www.ijmnl.org

