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Dringend hulp nodig
Met deze Nieuwsbrief vragen wij dringend om uw hulp. Ons werk dat sinds 2002 gesponsord wordt door
particulieren en kerken, heeft nu geld nodig om de kosten te kunnen betalen. We zijn bezig met de
afwikkeling van deze noodopvang, maar zitten nu in geldnood. Dank voor uw onmisbare hulp!
Wat doet de SNP?
De Stichting Noodopvang Papendrecht, de SNP, is opgericht in 2002 vanuit het Overleg van de Kerken In
Papendrecht (OKP). Aanleiding was de commotie rond een vluchtelingen gezin met kleine kinderen dat uit een
gemeentewoning 'ontruimd' zou worden. Voor dit gezin en voor anderen die uit het Asielzoekers Centrum in
Papendrecht op straat werden gezet, maar niet terug konden naar hun land, werd een tijdelijk verblijf
geregeld tijdens het wachten op de uitspraak in hun beroepszaak Het gaat dus altijd om noodopvang tijdens
een wettelijk toegestaan verblijf in Nederland. Op onze website www.noodopvangpapendrecht.nl vindt u
daarover meer informatie.
Tientallen gezinnen zijn sinds 2002 geholpen aan tijdelijke woonruimte in afbraakpanden, dus huizen die na
enige tijd door de woningstichting afgebroken zouden worden. Ook werden sommige gezinnen daar
ondergebracht omdat ze het leven in een asielzoekerscentrum met gedeelde huiskamers en de grote drukte
psychisch niet meer aankonden. Velen konden op die manier overleven en, vooral na het generaal pardon, een
nieuw leven beginnen en verhuizen naar een eigen woning. Toch hebben we ook afscheid moeten nemen van
een aantal mensen die geen verblijfsvergunning kregen.
Sommige kerkelijke gemeenten hebben in de afgelopen jaren een gezin ‘geadopteerd’ waar ze intensief
contact mee hebben omdat het gezin lid is van hun gemeente. Nog éen zo’n Armeens gezin woont in
Alblasserdam. Kees Brinkman, diaken van de plaatselijke Hervormde Wijkgemeente 1, meldt daarover het
volgende.
De familie Abdullahi/Doust (voor ons Mehrdad, Soheila en Sunny) woont nog steeds in Alblasserdam.
Eigenlijk zouden zij moeten verblijven in het AZC te ’s Gravendeel. In afwachting van het Generaal pardon
woonden zij al in Alblasserdam en na hun afwijzing zijn zij daar toch blijven wonen. Dat is gebeurd in goed
overleg tussen Noodopvang Papendrecht, woning stichting Westwaard wonen en de Hervormde
wijkgemeente I van de PKN in Alblasserdam.
De familie heeft op dit moment een beroepsprocedure lopen tegen de uitspraak van het Generaal pardon (zij
vallen onder het Dublin akkoord) en daarnaast hebben zij een nieuwe procedure op gang gebracht op basis
van hun Christen zijn. Heel lang hebben zij geaarzeld of dat wel de goede weg was om hun geloof te
gebruiken voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Uiteindelijk hebben zij er toch voor gekozen en
wachten op de uitslag.
Juist dat wachten is voor hen verschrikkelijk aan het worden. Mehrdad is ondertussen al 9 jaar in Nederland
en wacht nog steeds op een positieve uitslag. Ondertussen kan hij nog steeds niet maatschappelijk
functioneren en ziet als het ware zijn leven aan zich voorbij trekken. Voor Soheila geldt dat uiteraard ook.
Zoon Sunny kan gewoon niet met zijn leven beginnen. Na zijn 18e jaar mocht hij niet meer naar school en
ook niet werken. Zijn ontwikkeling is als het ware stopgezet. Bovendien heeft hij natuurlijk ook geen gewone
jeugd gehad en heel veel meegemaakt als puber. Maar Sunny geeft het niet op, en heeft zelf initiatieven
genomen om werk te vinden. Hij heeft sinds enkele weken voor twee dagen in de week een baan als
postbode!
Mehrdad, Soheila en Sunny hebben veel houvast aan hun Christen zijn. Dat wil niet zeggen dat zij geen
vragen hebben. Soms wordt hen het wachten te veel en zien ze geen goede toekomst. Toch blijven zij hopen,
iedere dag kan het goede nieuws komen!!
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Stand van zaken
Er zijn verder nog 3 Armeense gezinnen onder onze hoede, met in totaal 8 mensen. Het zijn christenen, die
om verschillende redenen gevlucht zijn uit hun land. Voor zes mensen wordt het spannend, omdat er
binnenkort een uitspraak komt die duidelijkheid zal geven: mogen ze in Nederland blijven of moeten ze toch
vertrekken ondanks alle argumenten en hardheid? We hebben contact met de advocaat om over en weer goed
geïnformeerd te zijn.
Jonge mensen die geen recht meer hebben op opvang, willen graag werken, maar mogen dat niet. Geen
vakopleiding is mogelijk als je niet verzekerd bent. We stimuleren hen om vrijwilligerswerk te doen, zodat ze
meer contacten krijgen en hun Nederlands verbeteren.
Financiën
De kosten zijn sinds maart van dit jaar sterk gestegen, omdat de gezinnen toen een gewone woning
toegewezen kregen. De afbraakpanden, waar we jaren gebruik van konden maken, waren op en we waren blij
met goede woningen in Alblasserdam. Het kost echter wel geld, hoewel de woningstichting voor ons een
bescheiden huur rekent. De inkomsten zijn in de vakantieperiode echter achtergebleven, zodat we nu de huur
nu niet meer kunnen betalen! Onze penningmeester slaat alarm, wat duidelijk is als u onderstaand overzicht
van augustus 2009 ziet.

Ontvangsten
Bijdragen
Leningen
Ziggo
Saldo negatief

Uitgaven
637,50
2.000,00
49,29
2.754,69
5441,48

Saldo negatief
Levensonderhoud
Eneco
Huur
Overig

4183,63
0,00
307,00
754,86
196,00
5441,28

In dit overzicht van augustus is de post levensonderhoud van 910,- euro extern betaald. Onze uitgaven zijn
2.700 euro per maand voor huren en levensonderhoud, wat nog een paar maanden zo zal blijven. Op korte
termijn hebben we ruim 10.000 euro nodig om ons tekort aan te zuiveren en de komende maanden te kunnen
betalen. Met elkaar moeten we dit project toch kunnen financieren in onze regio?
Wilt u als u geld overmaakt naar banknummer 3781 11 493 tnv SNP Papendrecht de afzender vermelden en
ons een mailtje sturen? (tinekouw@tiscali.nl) Dan kunnen we u danken voor uw bijdrage.
Hartelijk dank aan de kerken en particulieren die ons al hebben gesteund en hebben toegezegd dit tot het
eind van dit project te blijven doen!
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