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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012
Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken 
van de Stichting Noodopvang Papendrecht.
In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel erg slecht ging. We dreigden 
zelfs failliet te gaan. Gelukkig hebben vele kerken en andere sponsors dit signaal opgepakt en 
zijn ons te hulp gekomen. Hartelijk dank!  Deze Nieuwsbrief bestaat vooral uit het overzicht 
van onze financiën, die nu weer gezond zijn maar blijvend aandacht nodig hebben.

Eerst wat over de gezinnen.
Er zijn nog steeds twee gezinnen, Armeense christenen, onder onze hoede. Ze mogen hier zijn, maar hebben  
geen recht (meer) op opvang. 
Arman en Narine, een jong echtpaar, zijn ieder in hun eigen procedure bezig. Narine heeft wel een voorlopig 
verblijfspasje gekregen, maar wacht op haar gewone verblijfsvergunning. Arman wacht al jaren in een zich 
voortslepende procedure, waarin een advocaat zijn best doet en alle gegevens aandraagt. Soms raken die 
brieven weer zoek en dan moet alles weer opnieuw opgestuurd worden…. Narine heeft een paar gezinnen waar  
ze door onze bemiddeling werk heeft gevonden. Ze vindt het fijn om bij Nederlandse mensen over de vloer te 
komen, wat bij te verdienen en de taal te oefenen in afwachting van haar verblijfsvergunning.

De familie Hag, zoals we de andere familie noemen, bestaat na het overlijden van vader vorig jaar uit drie 
personen. Sinds 2002 zijn ze in Nederland, nadat ze gevlucht waren uit Armenië. Zoon André zou in militaire  
dienst moeten en vechten, maar dat wilde de familie niet, waardoor hem 8 jaar gevangenisstraf te wachten 
stond. Ze gaven een goed bestaan in Armenie op en kwamen naar Nederland. Met moeder gaat het lichamelijk  
niet goed. Ze is al jaren onder behandeling na een mislukte operatie en andere klachten. Op grond van deze 
medische  behandeling is  er  voor  haar  een  voorlopige  voorziening,  zoals  dat  heet,  maar  dat  is  nog geen  
verblijfsvergunning. 
Zoon André was blij met de mooie Bijbel die hij aangeboden kreeg van éen van onze lezers na de oproep in 
onze vorige Nieuwsbrief. Andre heeft zijn persoonlijke asielverzoek nogmaals ingediend.. Bij binnenkomst in 
Nederland  had  het  gezin  namelijk  als  geheel  een  verblijfsvergunning  gevraagd.  Toen  was  André  nog 
minderjarig. Nu moest André  opnieuw asiel aanvragen. Hij kon intussen bij zijn moeder en zus in Alblasserdam 
wonen.  Er  is  inmiddels  beslist  dat  er  geen  nieuwe  feiten  waren,  en  dat  zijn  verzoek  is  afgewezen.  Deze 
schrijnende situatie  is  voor  onze  Stichting  reden geweest  om achter  de  schermen te  overleggen om een 
humanitaire oplossing te vinden..

Voor dochter Angela duurt het wachten erg lang. Ze mag niet werken of studeren en kan zo geen toekomst  
opbouwen. Toch is nu,  dankzij  de inspanningen van een van onze trouwe vrijwilligers,  een MBO-opleiding 
gevonden waar ze toch welkom is en waarmee ze verder komt. Dat geeft weer nieuwe energie om het wachten 
vol te houden! Er is echter een probleem, namelijk de kosten voor de opleiding en het vervoer. Het UAF helpt  
alleen studenten voor HBO en Universiteit, dus daar kan ze geen beroep op doen. Er is inmiddels al iemand  
bereid om de studieboeken te regelen. Wilt u meedoen om haar studie mogelijk te maken en voor haar nieuwe 
mogelijkheden te openen? Laat het svp weten, dan sturen we u meer informatie.

Namens het bestuur van de Stichting Noodopvang Papendrecht wil ik u heel hartelijk danken voor de vele giften  
van het afgelopen jaar, afkomstig van vele kerken en van particuliere sponsors. U heeft onze noodopvang 
gered!  Niet iedere gever konden we persoonlijk bedanken omdat de afzender soms niet duidelijk was. Een 
begeleidend mailtje is dan prettig voor u en ons. 
God zegene u, zeggen de mensen na een bezoek aan hen. Dat geven we graag door aan u.

Tine Kouwenhoven   voorziitter SNP
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STICHTING NOODOPVANG PAPENDRECHT

Balans per 31 december
  2011 2010   2011 2010

Rabobank 6.655,93 -2.348,42 Vermogen
-

2.315,52 2.052,37

Debiteuren 656,62 32,90 Resultaat 9.628,07
-

4.367,89
    

    
    

7.312,55 -2.315,52 7.312,55
-

2.315,52
    

Toelich-
ting

Debiteuren: Ziggo b.v. betaling jan.2012 33,90
Bijdrage 622,72

656,62

Overzicht baten en lasten

Baten 2011 2010

Bijdragen:
Kerken 22.780,63 17.138,97
Overige instanties en bedrij-
ven 500,00 20,00
Particulieren 7.200,00 6.195,00

30.480,63 23.353,97

Resultaat  4.367,89

30.480,63 27.721,86
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Lasten 2011 2010

Kosten levensonderhoud 5.915,00 8.840,00
Eneco 2.770,68 4.895,06
Oasen 279,89 221,44
Casema/Ziggo 405,80 305,58
Huur 10.685,66 12.537,40
Onkosten gasten 496,95 525,40
Overige kosten 0,00 43,02
Kamer van Koophandel 26,64 32,14
Bankkosten 101,65 108,16
Bankrente 170,29 213,55
Resultaat 9628,07  

30.480,63 27.721,86

Toelichting

Ziggo Huur
Uitgaven 2011 406,80 Uitgaven 2011 11.393,52
Betaald in 2010 32,90 Afrek.servicekosten 2010 707,86
Betaald over 2012 33,90 10.685,66

405,80
Eneco
Uitgaven 2011 3.188,19
Ontvangen afrek.2010 417,51

2.770,68
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Ontvangsten 2011 Bijdragen Eneco Oasen PM Overige
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dagafschr.240 808,78     808,78
dagafschr.241 1408,78     1408,78
dagafschr.242 3415,49   3000,00  6415,49
dagafschr.243 863,78 417,51  1765,00  3046,29
dagafschr.244 2373,47   2060,00 707,86 5141,33
dagafschr.245 383,78     383,78
dagafschr.246 691,17     691,17
dagafschr.247 1664,46     1664,46
dagafschr.248 8201,28     8201,28
dagafschr.249 2396,28     2396,28
dagafschr.250 5189,36     5189,36
dagafschr.251 2461,28     2461,28
      
      
      
      
      

      
 29857,91 417,51 0,00 6825,00 707,86 37808,28

Totaal ontvangsten 37808,28
PM 6825,00

30983,28

Nog een kleine toelichting op de cijfers:

Er gaat meer geld om in onze stichting dan alleen voor de 2 gezinnen in Alblasserdam. Er zijn ook 
twee kerken die zelf een gezin sponsoren,  maar het huis huren via onze Stichting. Daar staan dan 
weer inkomsten tegenover, maar dat verklaart  de hogere bedragen bij de uitgaven.

Verder ziet u aan de uitgaven van 2010 dat er toen nog 3 gezinnen in onze noodopvang waren. Eén 
gezin kreeg in de loop van dat jaar een verblijfsvergunning. 
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