
DORGELESSE NGUESSAN
KAMEROEN
BEZORGDE KAPPER

5 JAAR CEL VOOR 
VREEDZAAM DEMONSTREREN

Dorgelesse had een droom: een eigen, goedlopende schoon-
heidssalon. Maar op 22 september 2020 viel Dorgelesses 
droom in duigen. Ze werd gearresteerd bij een vreedzame 
protestactie in de havenstad Douala. Dorgelesse was nooit 
eerder politiek actief geweest. Maar ze maakte zich zoveel 
zorgen over de armoede in Kameroen, dat ze voor het eerst 
in haar leven de straat op was gegaan om te demonstreren. 

RUBBERKOGELS EN TRAANGAS

De veiligheidstroepen gebruikten rubberkogels, traangas 
en waterkanonnen om de demonstranten uiteen te drijven. 
Dorgelesse werd gearresteerd.

MILITAIRE RECHTBANK

Op 29 september 2020 werd Dorgelesse overgebracht naar 
de centrale gevangenis van Douala, waar ze nu nog steeds 
zit. Ze werd beschuldigd van ‘rebellie, samenscholing, 
bijwonen van bijeenkomsten en openbare demonstraties’. 
Een militaire rechtbank veroordeelde haar tot 5 jaar gevan-
genisstraf. 

KOSTWINNER

Dorgelesse is de kostwinner van haar gezin. Haar 18-jarige 
zoon heeft een ernstige ziekte en de familie heeft moeite 
om zijn medicijnen te betalen. Dorgelesse wil dolgraag 
weer bij haar kinderen zijn.

WAAROM SCHRIJVEN?

Roep de autoriteiten van Kameroen op de aanklacht 
tegen Dorgelesse Nguessan onmiddellijk en onvoor-
waardelijk in te trekken.
Stuur Dorgelesse een kaart, zodat ze weet dat je aan 
haar denkt.

SCHRIJF MEE VOOR

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.



Your Excellency, 

I am writing to demand the immediate and 

unconditional release of Dorgelesse Nguessan, 

who is detained solely for the peaceful exercise 

of her rights to freedom of expression and 

peaceful assembly.

Dorgelesse was arrested in Douala, while atten-

ding her first ever protest. She had never been 

politically active, but her concerns about the 

state of Cameroon’s economy led her to join the 

demonstrations. 

Dorgelesse was found guilty of “insurrection, 

assembly, meetings and public demonstrations” 

and after an unfair trial by a military court she 

was sentenced to five years in prison. She must 

be freed and returned to her family, who rely on 

her as the main wage-earner.

Yours sincerely, 

[naam]

[woonplaats, land]

Dorgelesse Nguessan Amnesty InternationalPostbus 19681000 BZ Amsterdam

Je pense à toi et j'espèreque tu sortiras bientôt!

[jouw naam + land]

VERTALING

Geachte meneer de president, 

Ik roep u op om Dorgelesse Nguessan onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten. Zij wordt uitsluitend 
vastgehouden omdat ze vreedzaam gebruik maakte van 
haar recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame 
vergadering.
Dorgelesse werd gearresteerd in Douala, terwijl ze haar 
allereerste demonstratie bijwoonde. Ze was daarvoor nooit 
politiek actief geweest, maar omdat ze zich zorgen maakte 
over de economie van Kameroen besloot ze om mee te 
doen met de demonstratie.
Dorgelesse is door een militaire rechtbank schuldig 
bevonden aan ‘rebellie, samenscholing en het bijwonen 
van bijeenkomsten en openbare demonstraties’ en werd na 
een oneerlijk proces door een militaire rechtbank veroor-
deeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Ze moet worden vrijgela-
ten, zodat ze weer kostwinner kan zijn voor haar gezin.

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Roep de autoriteiten van Kameroen op 
om Dorgelesse onmiddellijk vrij te laten.

STUUR JE BRIEF NAAR
President of the Republic  
of Cameroon
Palais Présidentiel
Yaoundé
Cameroon

VERTALING 
Ik denk aan je en hoop 
dat je snel vrijkomt!

TEKSTSUGGESTIE
2. STUUR EEN KAART 
Stuur Dorgelesse een kaart, zodat 
ze weet dat je aan haar denkt.  
Tip: Schrijf in het Frans, 
Dorgelesse spreekt geen Engels.

STUUR JE KAART NAAR
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat je kaart 
bij Dorgelesse terechtkomt)

TEKSTSUGGESTIE

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.


