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Alweer een vrolijke foto!

In onze vorige Nieuwsbrief schreven we al dat we goede hoop hadden voor een verblijfsvergunning 
van een jong stel. Narine heeft nu als eerste haar papieren gekregen en tekende vandaag het eigen 
huurcontract. Zodra mensen niet meer aangewezen zijn op de noodopvang, kunnen ze in hun huis 
blijven wonen maar sluiten ze zelf een huurcontract af met Woonkracht10.
Na jaren wachten nu dus eindelijk voor Narine een nieuwe start. Arman hoopt datzelfde binnenkort 
ook te kunnen zeggen. VluchtelingenWerk helpt hen nu om te voldoen aan alle  verplichtingen, zoals 
een inburgeringscursus en om verder hun weg te vinden. 

Datzelfde geldt voor de familie Hag, waarvan we een foto plaatsten in de vorige Nieuwsbrief. Zij 
ontvingen deze week het laatste paspoort, waardoor ze nu eindelijk hun verblijfsvergunningen in 
ontvangst konden nemen. Over enige maanden hopen ze hun eigen inkomen te hebben en onze 
SNP niet meer nodig te hebben. De vreugde is groot bij beide families en bij allen om hen heen.

Nieuwe ontwikkelingen
Juist toen we dachten de Noodopvang nu wel te kunnen gaan sluiten, diende zich via 
VluchtelingenWerk een dakloze familie aan. Kort geleden kondigde ik aan bij de diaconieën uit de 
regio dat het laatste gezin nu een verblijfsvergunning zou krijgen en dat we de Noodopvang dus 
dachten te sluiten. Men was daarmee echter niet blij, maar riep ons op om toch iets te blijven bieden 
aan noodgevallen. Er is verder namelijk niets in onze regio. Ook vanuit andere organisaties werd 
ervoor gepleit om een beperkte opvang in stand te houden. 
Op grond van al die overwegingen werd door het bestuur besloten om ons werk op kleine schaal te 
blijven doen voor vluchtelingen in problemen, vooral gezinnen met kinderen. Sponsoring is daarbij wel 
nodig. En eigenlijk zou de naam  aangepast moeten worden. Noodopvang Papendrecht dekt namelijk 
niet meer de lading, want het zou eigenlijk Noodopvang Alblasserwaard moeten zijn. Maar we willen 
geen statuten veranderen, dus we houden het op Noodopvang Papendrecht/Alblasserwaard.
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Sommige kerken in Alblasserdam en Papendrecht maken gebruik van onze stichting om een 
voordelig huurcontract met Woonkracht10 te regelen voor een vluchtelingenfamilie die zij 
ondersteunen.
In het geval van onze nieuwe familie die in Alblasserdam een woning kon betrekken, wordt het gezin 
mede gesponsord door de Armeense gemeenschap. Deze kleine christelijke kerk doet haar best om 
dit gezin te ondersteunen. Dat zal echter maar voor een deel lukken omdat hun leden niet erg 
draagkrachtig zijn. Maar het zegt wel iets over de  solidariteit onderling.
Ook anderen doen mee om nieuwe sponsors te vinden zodat de SNP toch haar werk kan blijven 
doen. De familie van Hermine, zoals we ze noemen, zoekt zelf hard mee en zorgt dat deze 
Nieuwsbrief ook op andere plekken terecht komt dan bij de al bekende adressen. Het banknummer 
van de Stichting staat onderaan de bladzijde.

Hermine is een jonge vrouw die met haar zieke ouders en een dochtertje van 6 jaar haar best doet 
om de moed erin te houden. Al 11 jaar is de familie bezig om een verblijfsvergunning in Nederland te 
krijgen. .  Ondanks alles is Hermine bezig aan een volwassenen-schoolopleiding, waarvoor ze 
gesponsord wordt door een particuliere stichting.
We hopen u in de volgende Nieuwsbrief wat meer te kunnen vertellen.
We gaan er vanuit dat ook deze familie in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, gezien hun 
situatie. Maar ze hebben nog wel een poosje onze steun nodig.

Hartelijk dank voor uw trouwe steun aan ons en welkom aan nieuwe sponsors!
Als uw emailadres bekend is, krijgt u af en toe een Nieuwsbrief om u op de hoogte te houden. Geef 
dus als sponsor uw emailadres door, dan kunnen we u bedanken en op de hoogte houden.

De familie neemt altijd afscheid met de woorden: God zegene u. Ook wij wensen u dat toe.

Tine Kouwenhoven
Voorzitter Stichting Noodopvang Papendrecht/Alblasserwaard
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