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Stand van zaken
Nog steeds zijn 2 Armeense christelijke gezinnen in onze noodopvang. We hadden gehoopt
dat er in 2010 ook voor hen duidelijkheid zou komen, maar er kwam nog geen uitspraak.
Voor onze sponsors geven we een toelichting op de procedures, op onze andere activiteiten
en op onze financiële situatie.
Gezinnen
De gezinnen die onder onze hoede zijn mogen de uitkomst van hun procedure in Nederland
afwachten, maar hebben geen recht meer op opvang door de overheid.
De familie HAG heeft het zwaar. Hun zoon André zit inmiddels al 5 maanden vast omdat hij
zonder werkvergunning aan de slag was. Voor André en voor de familie zijn handtekeningen
verzameld om de IND en de rechtbank duidelijk te maken dat André geen crimineel is, en dat
het om een goede christelijke familie gaat. Vanwege hun geloofsovertuiging is het gezin 9
jaar geleden naar Nederland gevlucht. André zou anders in dienst moeten en betrokken
raken bij grensconflicten van Armenië.
Met de gezondheid van de ouders is het niet best. De lange periode van onzekerheid en de
spanning daaromheen zijn uiteraard niet bevorderlijk. Dochter Angela zorgt al jaren goed
voor hen.
Eindelijk heeft de IND alle gegevens verzameld, waaronder die van behandelende artsen. De
uitslag blijft nog onzeker, maar verwacht wordt dat er binnen enkele maanden nu een
uitspraak komt.
De familie blijft goede hoop houden en vertrouwen op een positieve uitspraak.
Ons andere Armeense gezin is een jong echtpaar, Narine en Arman. Zij zijn eveneens vol
hoop op een spoedige verblijfsvergunning. Ze hebben nu een andere advocaat, die actief
voor hen is. Hij ziet duidelijke gronden voor een verblijfsvergunning. De hele familie van
Arman woont al jaren hier. Ook voor Arman zijn handtekeningen verzameld in de kring van
mensen om hen heen, die aangeven dat ze alle vertrouwen hebben in Arman in de
Nederlandse samenleving.
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Ook in de zaak van Narine lijkt nu schot te komen. Ze is met haar zusjes en dove broertje
jaren geleden als minderjarig weeskind in Nederland terechtgekomen en opgevangen. Een
eerder onderzoek naar mogelijke familie strandde op een verkeerde spelling van de
achternaam, maar is inmiddels overgedaan. Hun verzoek om een verblijfsvergunning is nog
steeds niet beantwoord, maar er lijkt nu beweging te komen in deze lang lopende zaak.
Andere activiteiten
Onze Stichting Noodopvang verleent service aan twee kerken in Alblasserdam en
Papendrecht die een vluchtelingengezin opvangen. Wij sluiten voor hun gezinnen het
huurcontract af voor een gunstige huurprijs en delen met de diaconieën van de kerken ons
netwerk en informatie, als dat nodig is. De twee kerken vergoeden de door ons betaalde
huurprijs.
Via onze Stichting zal de gemeente Papendrecht deze winter een groot vluchtelingengezin
helpen, dat anders op straat zou komen te staan maar (nog) geen recht heeft op een
uitkering. Onze Stichting is daardoor een tijdelijk doorgeefluik geworden voor dit gezin,
zonder verdere verplichtingen voor ons als SNP.
Onze financiën
In het verleden hebben we als Stichting Noodopvang Papendrecht vele gezinnen tijdelijk
kunnen huisvesten in afbraakpanden. Deze werden ons ter beschikking gesteld door de
plaatselijke woningstichting van Papendrecht en Alblasserdam, tegenwoordig Woonkracht10
geheten. De afbraakpanden zijn inmiddels afgebroken, en de gezinnen wonen nu in twee
appartementen in Alblasserdam. De kosten zijn daardoor in 2010 hoger geworden, maar de
inkomsten hebben daarmee nog niet helemaal gelijke tred gehouden. Per maand hebben we
namelijk zo’n 950 euro nodig voor huur, vaste lasten en leefgeld.
Een aantal particuliere sponsors draagt nog steeds trouw hun steentje bij, evenals een aantal
diaconieën van kerken. Niet alleen in Papendrecht en Alblasserdam, maar ook uit de
omgeving. Hartelijk dank daarvoor! We zijn er echter nog niet. In 2010 hebben we geen
subsidie meer gekregen van een gemeente of politieke organisatie. Door die giften in 2009
konden we indertijd het jaar 2009 positief afsluiten.
We eindigen het jaar 2010 echter met een tekort van zo’n 4.300 euro.
De officiële jaarcijfers volgen over enige tijd, na de accountantsverklaring. Maar we willen
daar niet op wachten om u deelgenoot te maken van onze zorgen.
We werden in december verblijd met spontane acties van een particuliere sponsor en met
collecteopbrengsten van verschillende kerken als extra gift. Hartelijk dank daarvoor. We
hebben uw hulp nu hard nodig. Bij voorbaat dank aan ieder die mee wil helpen om ons tekort
weg te werken en om ons diaconale werk uit te blijven voeren zolang het nodig is. Wij
hebben er alle vertrouwen in!
Met dank namens de gezinnen die onder onze hoede zijn,
Tine Kouwenhoven
vz Stichting Noodopvang Papendrecht
zie ook: www.noodopvangpapendrecht.nl
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