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Met deze Nieuwsbrief houden we onze sponsors en andere belangstellenden op de hoogte van de
activiteiten van de Stichting.

In de eerste plaats zijn we erg blij dat de familie Abdullahi in Alblasserdam (die gesponsord werd door
de Hervormde Gemeente) eindelijk toch een verblijfsvergunning heeft gekregen. Wat een vreugde en
dankbaarheid na zoveel jaren wachten! In een speciale kerkdienst werd hier de hele gemeente bij
betrokken. Wat een warmte en verbondenheid spreken daaruit.
Zoals u weet, gaat onze Stichting door met de opvang van gezinnen. We zijn namelijk de enige
opvangmogelijkheid in de regio. Diaconieën en VluchtelingenWerk willen graag een mogelijkheid
houden voor (tijdelijke) opvang. Soms zijn er zulke treurige omstandigheden, waarbij een gezin op
straat staat maar wel een redelijke kans maakt op een verblijfsvergunning, dat we voor hen een huis
gaan huren. Dankzij goede contacten met Woonkracht10 kunnen we dat op korte termijn dan regelen.
Zo ook vorig najaar voor de familie van Hermine, zoals we ze noemen. Een familie die al jaren in
Nederland is en van alles heeft meegemaakt, maar nu via het kinderpardon hoopt op een

verblijfsvergunning.
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Hermine, de moeder van het kleine meisje, staat niet op de foto want ze gaat zelf naar school, de
volwassenen-Havo. Haar ouders zijn erg blij met de tuin die hier nog leeg is maar waar nu hard
gewerkt wordt.
Een mooi plaatje: mensen die van de grond af aan hier een nieuw leven gaan opbouwen.
Ook is het mooi om te melden dat Hermine inmiddels bijles krijgt van een deskundige vrijwilliger.
Onze Stichting doet dus meer dan alleen onderdak en leefgeld aanbieden. We gebruiken onze
contacten om dingen te regelen of vrijwilligers te zoeken die mensen vooruit kunnen helpen.
De twee andere gezinnen in Alblasserdam, die in 2012 hun verblijfsvergunning kregen maar eind
2012 nog steeds onder onze hoede waren, hebben inmiddels hun papieren en huren nu zelf hun huis.
We proberen hen nog wel vooruit te helpen, want soms heb je echt iemand nodig die kan helpen bij
het zoeken naar bijvoorbeeld een stageplek of werk na schooltijd.
Als u mogelijkheden weet voor werk in administratie, verzorging, tuinwerk of horeca/catering
voor een van de drie jonge mensen, horen we dat graag.
We hebben nog een vraag voor U. We kregen namelijk in korte tijd tweemaal een verzoek voor
opvang van een gezin dat een korte periode opvang nodig dacht te hebben. We verwijzen dan
eigenlijk altijd naar hun familie of vrienden, omdat we geen kant en klaar huis beschikbaar hebben.
Maar als die logeerpartij dan toch wat langer gaat duren, kan het helpen als er tussendoor een poosje
een caravan of vakantiehuisje gebruikt zou kunnen worden om even op zichzelf te zijn.
Is er wellicht bij u iemand bekend die een caravan of andere logeermogelijkheid heeft die door
onze Stichting een aantal weken gebruikt zou kunnen worden?
Dat zou zeer welkom zijn om hun verblijf bij vrienden of familie even te kunnen onderbreken.
Financiën
De financiën geven wat zorgen. Er waren namelijk diaconieën die dachten dat we zouden stoppen,
geen gezinnen meer zouden opvangen en dus geen geld meer nodig hadden. Tijdens het
werkbezoek van de PKN-diaconieën aan de voedselbank in Sliedrecht is daar een toelichting op
gegeven en was iedereen weer op de hoogte. Maar ook in deze Nieuwsbrief dus de vraag aan de
sponsors om ons werk wel te blijven steunen, omdat we anders dat diaconale werk niet kunnen
voortzetten. Het blijkt nog steeds hard nodig te zijn. Eind april stonden we meer dan 2.200 euro in ’t
rood!
De penningmeester is blij met elke gift die ontvangen wordt op onze bankrekening 37 81 11 493.
Alvast hartelijk dank!

Tine Kouwenhoven
Vz Stichting Noodopvang Papendrecht/Alblasserwaard
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