
CECILLIA, JOANAH EN NETSAI 
ZIMBABWE
BESCHULDIGD VAN VALSE GETUIGENIS

GESLAGEN EN MISBRUIKT 
DOOR DE POLITIE

Cecillia, Joanah en Netsai uit Zimbabwe hebben veel gemeen: 
ze spelen graag bordspelletjes, kijken Netflix en volgen de 
politiek op de voet. Helaas hebben ze alle drie ook gruwelijke 
herinneringen aan een reeks verschrikkelijke gebeurtenissen. 

GESLAGEN EN MISBRUIKT

Op 13 mei 2020 leidden Cecillia, Joanah en Netsai in de 
Zimbabwaanse hoofdstad Harare een demonstratie tegen 
de regering. Ze werden gearresteerd, in een auto zonder 
kentekens geduwd en met een zak over hun hoofd naar een 
plek buiten de stad gereden. Daar werden ze geslagen, 
seksueel misbruikt en gedwongen om poep te eten. Twee 
dagen later werden ze gevonden en naar een ziekenhuis 
gebracht. Hun kleren waren kapot en ze zaten onder de 
verwondingen.

GEEN VERANTWOORDING

Terwijl ze in het ziekenhuis lagen, werden Cecillia, Joanah 
en Netsai aangeklaagd vanwege de demonstratie. Gevan-
genbewaarders en politieagenten zorgden er in het zieken-
huis voor dat ze niet met journalisten spraken. Nadat ze 
verklaard hadden dat ze sommige van de mannen die hen 
mishandelden hadden herkend, werden de vrouwen op 10 
juni opnieuw gearresteerd en aangeklaagd voor het verzin-

nen van hun beschuldigingen. Hoewel ze niet meer vastzit-
ten, loopt de rechtszaak tegen hen nog steeds. Nog steeds 
heeft niemand verantwoording afgelegd voor wat hen is 
overkomen.

WAAROM SCHRIJVEN?

Roep de autoriteiten van Zimbabwe op de aanklacht 
tegen Cecillia, Joanah en Netsai onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk in te trekken.
Stuur Cecillia, Joanah & Netsai een kaart, zodat zij 
weten dat je aan hen denkt.

SCHRIJF MEE VOOR

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.



Your Excellency, 

I call on you to immediately and unconditionally 

drop all charges against Joanah Mamombe, 

Cecillia Chimbiri and Netsai Marova, charged 

solely for the peaceful exercise of their rights to 

freedom of expression and peaceful assembly.

Cecillia, Joanah and Netsai were arbitrarily 

arrested following a protest in Harare, taken to a 

police station, and forcibly driven out of the city 

to a place where they were beaten and sexually 

assaulted. While still hospitalized, they were 

charged with offences related to the protest and 

later charged with faking their ordeal. To date, 

no one has been held accountable. 

Cecillia, Joanah and Netsai have suffered conti-

nuous harassment since their arrest and must 

be protected.

Yours sincerely, 

[naam]

[woonplaats, land]

Cecllia, Joanah en Netsai Amnesty InternationalPostbus 19681000 BZ Amsterdam

Dear Cecillia, 

Joanah and Netsai,I want to let you know that I stand with you. You deserve justice.
[jouw naam + land]

VERTALING

Geachte meneer de president,

Ik roep u op om onmiddellijk en onvoorwaardelijk alle 
aanklachten tegen Joanah Mamombe, Cecillia Chimbiri en 
Netsai Marova in te trekken. Zij worden uitsluitend 
aangeklaagd vanwege de vreedzame uitoefening van hun 
recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame verga-
dering.
Cecillia, Joanah en Netsai werden willekeurig gearresteerd 
na een demonstratie in Harare. Ze werden eerst naar een 
politiebureau gebracht en daarna naar een plek buiten de 
stad. Daar werden ze geslagen en seksueel misbruikt. 
Terwijl ze nog in het ziekenhuis lagen, werden ze beschul-
digd van misdrijven in verband met de demonstratie. Later 
werden ze ervan beschuldigd dat ze verzonnen hadden wat 
hen was overkomen. Tot op de dag van vandaag heeft 
niemand zich hiervoor hoeven verantwoorden.
Cecillia, Joanah en Netsai worden sinds hun arrestatie 
voortdurend lastiggevallen en moeten worden beschermd.

Hoogachtend,

1. SCHRIJF EEN BRIEF
Vraag de president van Zimbabwe om 
de aanklachten tegen Cecillia, Joanah 
en Netsai in te trekken.

STUUR JE BRIEF NAAR
President of the Republic 
of Zimbabwe
Office of the President
Munhumutapa Building
Corner Sam Nujoma and 
Samora Machel Avenue
P. Bag 7700
Causeway
Harare
Zimbabwe

VERTALING 
Ik wil je laten we dat ik achter je 
sta. Je verdient gerechtigheid.

TEKSTSUGGESTIE
2. STUUR EEN KAART 
Stuur Cecillia, Joanah en Netsai 
een kaart, zodat ze weten dat 
je aan ze denkt. Tip: Stuur hun 
plaatjes van vlinders en bloemen.

STUUR JE KAART NAAR
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt ervoor dat de kaarten bij 
Cecillia, Joanah en Netsai terechtkomen)

TEKSTSUGGESTIE

SCHRIJF 
EEN BRIEF. 
VERANDER 
EEN LEVEN.


