Stichting Noodopvang Papendrecht
Nieuwsbrief najaar 2010

Algemeen:
De Stichting Noodopvang Papendrecht, oftewel de SNP, informeert met deze Nieuwsbrief
haar sponsors en belangstellenden over het wel en wee van de Stichting en van de mensen die
onder haar hoede zijn.
De gezinnen:
Zoals u wellicht al in onze vorige Nieuwsbrief hebt gelezen, heeft éen van de gezinnen dit jaar
een verblijfsvergunning gekregen, waar iedereen erg blij en dankbaar voor was. Daardoor zijn
er nu nog twee gezinnen over die door ons ondersteund worden. Procedures lopen lang en
moeten soms weer opnieuw gevoerd worden als er fouten gemaakt zijn. Het gezin van Arman
en Narine heeft nu een andere advocaat die nieuwe mogelijkheden ziet. Alle familieleden van
Arman hebben al een verblijfsvergunning. Dat geeft dus hoop, wat de advocaat bevestigt.
Het andere gezin maakt momenteel een drama mee omdat de zoon is opgepakt.
Hij is vastgezet omdat hij zonder verblijfsvergunning werkte. Het is natuurlijk in ons land
verboden om dat te doen, maar aan de andere kant heel begrijpelijk dat een jonge man graag
wat wil doen en wat wil verdienen voor zijn familie.
André zit inmiddels al weken in Zaandam, in een troosteloze situatie. In het dagblad Trouw
stond in de afgelopen week een reportage van dat centrum, met een regime dat strenger is dan
een gevangenis. André heeft een nieuwe asielaanvraag voor zichzelf gedaan, omdat hij nu
meerderjarig is.
Hij en zijn familie wachten met spanning de besluiten af. Als hij namelijk teruggestuurd
wordt naar Armenië, wacht hem een hoge boete en gevangenisstraf, plus toch nog de
dienstplicht die het gezin wilde vermijden.
Zijn familie en vrienden verzamelen handtekeningen onder een brief die onze Stichting heeft
geschreven, met een pleidooi om André toe te laten tot ons land. Hieronder vindt u deze brief.
Ook voor de overige drie gezinsleden is een actie gestart om handtekeningen te verzamelen.
De familie is akkoord met publicatie, ook op de website www.noodopvangpapendrecht.nl
waar u beide brieven vindt.
Ds. Jan Anne Bos zal André bezoeken, maar komt daar moeilijker binnen dan in een
gevangenis!
Ondersteuningsbrief voor André:
Betr.: André Hakhverdian, geb. 17-8-1984.
Wij hebben André als deel van het gezin Hakhverdian (vader, moeder, dochter Angela, zoon
André) nu een aantal jaren onder onze hoede. Deze christelijke familie (vader Hovhannes
Hakhverdian, geb. 30-4-1953, moeder Maro Nazaryan geb.14-2-1955, dochter Angela
geb.6-9-1981, zoon André geb. 17-8-1984) is gevlucht uit Armenië vanwege hun
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geloofsovertuiging, waardoor ze onder andere weigerden hun zoon deel te laten nemen aan
het leger. In Armenië is dat een misdaad, waar langdurige gevangenisstraf op staat.
De familie is in 2002 in Nederland terechtgekomen en verblijft nu in éen van de woningen
van de Stichting Noodopvang tijdens hun beroepsprocedure.
André is onlangs opgepakt vanwege werken zonder verblijfsvergunning. Dat geeft aan hoe
graag hij wil helpen zorgen voor zijn familie.
André wacht nu uitzetting uit Nederland, een hoge boete, een lange en gevaarlijke
gevangenisstraf en de dienstplicht in Armenië.
We hebben André en zijn familie leren kennen als mensen die graag mee willen doen, vrij
hun christelijk geloof willen belijden, een hechte onderlinge band hebben en voor elkaar
willen zorgen.
We pleiten ervoor dat André de kans krijgt in Nederland te blijven en een toekomst in vrijheid
kan opbouwen. Deze goed opgevoede, zorgzame jongeman zal een aanwinst voor onze
Nederlandse samenleving zijn.

Tot zover de tekst van deze brief.
Na zóveel jaren wachten wordt het tijd voor de gezinnen om rust te vinden. Dankzij onze
Stichting heeft men een dak boven het hoofd, maar dat blijft tijdelijk en is nooit een blijvende
oplossing.

Financiën:
In augustus/september stonden de financiën van de SNP er slecht voor. De huur kon niet meer
betaald worden omdat we te ver rood stonden en er al een lening liep. Na onze noodkreet
hebben vele kerken ons toen prima geholpen met een bijdrage. We zijn weer uit de rode
cijfers bij de bank. Wel loopt er nog een andere lening van 3.575 euro.
Het stemt ons tot dankbaarheid als we zien dat alles weer betaald kan worden. Maar
tegelijkertijd doen we een beroep op al onze sponsors zodat we voor de jaarwisseling
helemaal uit de rode cijfers zijn.
We hadden gehoopt in dit jaar onze stichting te kunnen opheffen, maar dat blijkt nog niet
mogelijk. We gaan de mensen die nu onder onze hoede zijn niet op straat zetten, maar willen
alles doen om hen en ons allen duidelijkheid te geven.
Hartelijk dank aan alle particuliere sponsors voor uw trouwe giften, aan diaconieën en kerken
die ons werk weer mogelijk blijven maken. We hebben er vertrouwen in dat er ook dit jaar
weer veel meeleven is met deze gezinnen in moeilijke omstandigheden. Met uw hulp kunnen
we ons werk voortzetten, zolang het voor deze gezinnen nodig is.
Mede namens hen veel dank voor uw hulp. Ze zijn u erg dankbaar en wensen u Gods zegen
toe.
Met hartelijke groet,

Tine Kouwenhoven
Voorzitter Stichting Noodopvang Papendrecht
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