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In mei van dit jaar publiceerden we deze vrolijke foto. 

We waren erg blij voor deze 
familie die eindelijk 
verblijfsvergunningen 
toegezegd hadden gekregen. 
Na zoveel jaar wachten, na 
gevangenschap van Andre en 
dreigende uitzetting, na het 
overlijden van vader…… nu 
dan toch beginnen aan een 
nieuw leven. Het eerste wat 
de familie moest doen was 
paspoorten aanvragen in 
Armenië, want met die 
documenten konden ze hun 
verblijfsvergunning in 
ontvangst nemen. 

Inmiddels hebben ze hun paspoort nog niet ontvangen. Armenië haast zich niet voor deze deserteurs, 
zoals ze in Armenië worden gezien. De familie is namelijk vertrokken voordat André in dienst zou 
moeten, en daar krijg je jaren gevangenisstraf voor. Ook is het blijkbaar lastig om een geboortebewijs 
van moeder uit Iran (waar ze is geboren) te vertalen in een andere taal en tijdrekening. André krijgt 
helemaal geen paspoort, maar  kan een papier overleggen waarin die weigering beschreven wordt. 
Enfin, we gaan er  vanuit dat binnenkort toch de formaliteiten geregeld zullen zijn. Maar voorlopig is 
de familie nog onder de hoede van onze noodopvang.

Daarnaast is er nog éen  Armeens jong echtpaar dat afhankelijk is van ons. Een andere advocaat 
probeert wat schot in de zaak te krijgen, want de maanden en jaren wachten geven tot nu toe geen 
resultaat terwijl er zeker goede redenen zijn om deze jonge mensen op korte termijn een 
verblijfsvergunning te geven. Ze kunnen dan voor zichzelf zorgen, wat ze graag willen.

Financiën:  we doen een beroep op u om onze Noodopvang te blijven steunen. Veel kerken in de 
regio en particulieren hebben ons in het verleden geholpen om dit diaconale werk uit te voeren. We 
hebben nu uw financiële steun weer hard nodig om het eind van het jaar zonder rode cijfers te halen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage op bankrekening 3781 11 493 ten name van de SNP Papendrecht.
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