Beleidsplan Stichting Noodopvang Papendrecht

Doelstelling:
Ons werk voor asielzoekers bestaat uit tijdelijke opvang voor mensen die bezig zijn aan een
asielprocedure, die geen recht meer hebben op opvang maar wel in Nederland de procedure
mogen afwachten. Ons werk concentreert zich op Alblasserdam en Papendrecht.

Werkwijze:
Bij de oprichting in augustus 2002 werd een bestuur samengesteld met een groot netwerk,
wat niet alleen bestuurlijk, maar ook praktisch regelend actief was. Via vrijwilligers of
hulporganisaties werden mensen in onhoudbare situaties en met psychische problemen bij
onze stichting aangemeld. Twee bestuursleden verzorgden de intake, waarna de praktische
opvang geregeld werd in samenwerking met de plaatselijke woningstichting met woningen in
Papendrecht en Alblasserdam. Omdat de vluchtelingen geen eigen inkomen hebben, worden
de vaste lasten (huur, energie, water, TV) betaald Met de Woningstichting Woonkracht10 is
een afspraak dat onze Stichting woningen kan huren tegen gereduceerd tarief.
Met de vluchtelingen wordt een contract afgesloten waarin afgesproken wordt wat de
verplichtingen zijn, zoals meewerken aan de terugkeer als dat noodzakelijk is.
In 2009 werd besloten om na de sluiting van het AZC in Papendrecht geen nieuwe
vluchtelingen meer te huisvesten maar de huidige noodopvang af te bouwen. Nadat alle
mensen die in onze opvang waren, uiteindelijk een verblijfsvergunning hadden gekregen,
bleek echter in 2012 dat er behoefte bleef bestaan aan een tijdelijke opvang voor mensen
die uitzicht hadden op een verblijfsvergunning, maar dakloos waren. Op verzoek van
VluchtelingenWerk en van verschillende diaconieën besloten we een opvang te blijven
faciliteren voor éen of twee gezinnen. Nauw wordt samengewerkt met VluchtelingenWerk.
Met de advocaten en de bewoners is geregeld contact om de loop van hun procedure te
volgen en eventueel actief te ondersteunen. Ook wordt getracht de bewoners actief te
houden, zich te ontwikkelen en hen te helpen bij sociale participatie. Iedere 2 weken krijgen
de bewoners hun leefgeld uitgereikt door de penningmeester. De voorzitter heeft geregeld
contact over de procedure, eventueel over andere contacten of gezondheidszorg.
Samenwerking wordt aangeboden aan plaatselijke kerken die zelf opvang bieden aan een
gezin. Het bestuur kan verder gebruikmaken van een aantal vrijwilligers die op verschillende
gebieden inzetbaar zijn. Al het werk van de Stichting gebeurt zonder betaling.
Werving van fondsen, publiciteit:
In de eerste jaren van het bestaan van de Stichting betaalde de Gemeente Papendrecht een
deel van de kosten, aangevuld door particuliere sponsors en kerken uit Papendrecht en
wijde omgeving. Nu maken de sponsors en vooral de kerken de huidige Noodopvang
mogelijk. Er wordt geen kapitaal verzameld, maar op grond van een reële begroting wordt
een beroep gedaan op de kerken en sponsors.

Tweemaal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief voor de sponsors, waarin verslag gedaan
wordt van de stand van zaken en financiële verantwoording wordt afgelegd. In de plaatselijke
pers wordt zo nu en dan een artikel over de Stichting geplaatst, zodat alle inwoners op de
hoogte zijn.
Op de website is de geschiedenis van de Noodopvang te lezen plus alle nieuwsbrieven:
www.noodopvangpapendrecht.nl
Beheer:
De penningmeester maakt iedere maand een financieel overzicht voor de bestuursleden,
zodat voortdurend bekend is hoe de situatie is. Jaarlijks maakt hij een overzicht van
inkomsten en uitgaven. Vanuit het bestuur wordt ieder jaar een kascontrole-commissie
benoemd, die de boeken controleert, waarna het financieel overzicht gepubliceerd wordt.
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