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Nieuwsbrief september 2015 
 
Onze Stichting biedt onderdak aan dakloze vluchtelingengezinnen, die nog bezig zijn in hun procedure voor een 
verblijfsvergunning. We werken samen met VluchtelingenWerk. 
Momenteel zijn er 4 gezinnen, Armeense christenen. Voor drie gezinnen huren we appartementen in 
Alblasserdam. Het vierde gezin heeft gastvrijheid van een Papendrechts echtpaar. Onze stichting kan haar werk 
doen dankzij vele giften en vrijwilligers 

Ook nu kunnen we weer vele sponsors danken voor hun steun aan onze stichting. Door deze 
Nieuwsbrief blijft iedereen weer op de hoogte van het wel en wee van de gezinnen en van ons werk. 
 

 
 
 
 
Ashot en Tina met hun gezin,   
samen met opa en oma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit voorjaar is hun tweede kindje geboren en het gaat goed met de baby. De oudste (3) gaat naar de 
peuterspeelzaal en leert daardoor goed nederlands. 
In de vorige Nieuwsbrief was al gemeld dat voor hen een nieuwe procedure werd gestart, omdat er 
nieuwe gegevens zijn die argumenten geven voor een verblijfsvergunning voor hen. Het is voor hen 
nu heel spannend of de IND dat ook erkent. Als dat zo is, kunnen ze allen, plus de ouders van Ashot, 
een verblijfsvergunning krijgen. Maar de onzekerheid blijft nog, met alle stress vandien. 
De ouders van Ashot wonen nu in een klein ouderenflatje, maar zien de kleinkinderen bijna elke 
dag. Ook voor hen is de stress bijna niet vol te houden. We zien dat mensen allemaal psychisch en 
lichamelijk lijden onder langdurige druk. Hun gezondheid wordt slechter en de weerstand neemt af. 
Daarom wordt er erg uitgekeken naar het gesprek met de IND binnenkort, hoe spannend dat ook is. 
 
Wat de stress voor hen nog groter maakt is het feit dat ons land leges vraagt voor een aanvraag van 
een verblijfsvergunning. 972 euro per persoon, dus voor 6 personen (inclusief de ouders) een kleine 
6.000 euro! Dat is voor hen niet te overzien en vormt een hoge drempel. 
We hebben besloten hen ook hierin te helpen. Gelukkig heeft de familie ook nog relaties in het 
Noorden van ons land, waar ze jarenlang in verschillende AZC’s gewoond hebben en gesteund 
werden door de kerk en door vrienden. In het Noorden staat men garant voor 3.000 euro, zodat aan 
onze kant nog 3.000 euro nodig is. We hebben een lening voor dit bedrag kunnen krijgen, zodat er op 
tijd betaald kan worden, maar er is nog 2.500 euro nodig voor deze familie. Een uitdaging voor ons 
allen, want dit is de enige manier waarop hun verblijfsvergunning verstrekt kan worden. Maar dan nog 
hebben ze geen zekerheid….. We vragen voor deze familie niet alleen geld, maar vooral ook uw 
voorbede.  Als christenen kunnen we hen op die manier ook bijstaan, en bidden om Gods nabijheid 
voor hen en voor een goede afloop van alle inspanningen. 
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Voor Maro en George blijft het leven ook nog spannend. Ze zijn blij dat ook zij nu het geld hebben 
om de advocaat te betalen, die voor hen een procedure begint om op humanitaire gronden een 
verblijfsvergunning te vragen. Hun dochter, die met hen meegevlucht was naar Nederland, heeft  een 
verblijfsvergunning gekregen vanwege haar Nederlandse man en zoontje. 
 
Tenslotte Eline en haar moeder, inmiddels uitgebreid met baby Albert en zijn vader. 
De te vroeg geboren baby is inmiddels uit het ziekenhuis en het gaat goed. We hebben geprobeerd 
voor hen een huis te regelen, want dat is natuurlijk het meest rustige plekje, maar dat lukt niet meer. 
Tegenwoordig kunnen we namelijk geen huizen meer huren van Woonkracht10, wat heel jammer is. 
Ook is het niet gelukt om ergens anders een leegstaand huis te vinden. 
Voor deze familie is nu wel een goed alternatief gevonden, namelijk opvang bij een ander gezin. In 
het gezin  waar Eline eerst met haar moeder was, is nu een extra kamer vrijgemaakt en wonen ze nu 
met z’n vieren als gezin. Geweldig dat dit kan en dat ze een goede en warme plek hebben.  
Vanwege de medische situatie van de baby kan de familie nu niet teruggestuurd worden en moet 
iedereen afwachten hoe ’t verder gaat. Eline (15) blijft gewoon naar school gaan intussen. 
 
Hoe kunnen we vluchtelingen helpen?  wordt ons tegenwoordig gevraagd. 
We vertellen dan dat we graag willen dat mensen bezigheden hebben, liefst met betaalde klussen. 
In de huishouding, bij tuinonderhoud of schilderklussen. Goed als afleiding, maar ook om wat geld te 
verdienen want wij kunnen ze als Noodopvang geen leefgeld geven. Ze hebben dus echt hun 
inkomen nodig, naast de hulp van de voedselbank en kledingbank. 
Vooral in Papendrecht en Alblasserdam en omstreken doen we daarom een beroep op mensen om 
hieraan te denken als er een klus gedaan moet worden of als er hulp in de huishouding nodig is. U 
kunt mailen of bellen naar Tine Kouwenhoven, tinekouw@gmail.com en tel. 078 6153596. 
 
Momenteel hebben we als Stichting Noodopvang Papendrecht/Alblasserwaard dringend geld nodig. 
Niet alleen om de huur en vaste lasten van de gezinnen te betalen, maar nu dus ook om hen te 
helpen de leges te kunnen betalen die ons land aan hen vraagt. We zijn daar uiteraard ongelukkig 
mee, maar we kunnen dat niet veranderen, hoe graag we dat ook zouden willen. 
Als burgers proberen we zo wat goed te maken wat de Nederlandse overheid instelt om mensen 
buiten te sluiten. 
 
Tenslotte vragen we uw gebed voor al deze gezinnen, zoals we dat al eerder noemden voor Ashot en 
zijn familie. Zelf vinden ze ook kracht en steun in het gebed, en vinden het heel  fijn om te weten dat 
er ook anderen zijn die aan hen denken. 
God zegene u, zeggen ze dan. 
 
Onze dank voor uw hulp bij dit diaconale werk in onze regio! 
 
Tine Kouwenhoven 
Voorzitter SNP 
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