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Nieuwsbrief april 2010
In deze Nieuwsbrief willen we u informeren over het wel en wee van onze Stichting en van de mensen
die tijdelijk onder onze hoede zijn.
Algemene informatie:
De Stichting Noodopvang Papendrecht, de SNP, is opgericht in 2002 vanuit het Overleg van de Kerken In Papendrecht (OKP).
Aanleiding was de commotie rond een vluchtelingen gezin met kleine kinderen dat uit een gemeentewoning 'ontruimd' zou
worden. Voor dit gezin en voor anderen die uit het Asielzoekers Centrum in Papendrecht op straat werden gezet, maar niet
terug konden naar hun land, werd een tijdelijk verblijf geregeld tijdens het wachten op de uitspraak in hun beroepszaak Het
gaat dus altijd om noodopvang tijdens een wettelijk toegestaan verblijf in Nederland. Op onze website
www.noodopvangpapendrecht.nl vindt u daarover meer informatie. Door het generaal pardon hebben veel mensen inmiddels
een verblijfsvergunning gekregen, maar onze huidige drie gezinnen kwamen om diverse redenen daarvoor niet in aanmerking.
Hun procedure loopt nog. De afspraak is dat de huidige gezinnen bij ons kunnen blijven zolang hun procedure loopt, maar dat
we als Stichting geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan.

Goed nieuws!
Na bijna 9 jaar wachten heeft een van onze gezinnen
in de afgelopen week een verblijfsvergunning
gekregen! De familie Kha. is uiteraard erg blij met
deze langverwachte beslissing van de IND, en wij
zijn met hen blij. Eindelijk kunnen ze hun bestaan in
Nederland gaan opbouwen en rust vinden. Hun
halve leven zijn ze al op de vlucht en hebben ze veel
strijd en oorlog meegemaakt. Hun zoon had al een
verblijfsvergunning en woont ook in Alblasserdam.
Jura en Mila, bij velen bekend, danken iedereen
hartelijk voor alle steun die ze hebben ondervonden.
Niet alleen dank voor het onderdak, maar ook voor
de mensen die hen geestelijk steunden en hen
hielpen om niet het geduld te verliezen.
Samen konden ze God danken en een loflied zingen.

Nog steeds wachten de twee andere christelijke Armeense gezinnen op een definitieve uitspraak of ze
in ons land mogen blijven of na jaren wachten toch terug moeten naar hun land. We hoopten in 2009
deze periode af te kunnen sluiten, maar procedures blijven zich voortslepen. We hopen nu dit jaar op
duidelijkheid, niet alleen voor ons maar vooral voor het (geestelijk) welzijn van de mensen waar het
om gaat. Zo lang in onzekerheid wachten, zonder te mogen werken of studeren, is slopend voor een
mens.
Voor de familie Hag. is de zitting over de aanvraag van een voorlopige voorziening in december 2009
geweest. Zij hebben inmiddels een positieve uitspraak, waar ze geweldig blij mee zijn. Als er namelijk
geen voorlopige voorziening verleend zou zijn, zouden ze geen enkele kans maken op een
verblijfsvergunning, en ook uit onze noodopvang moeten vertrekken.
Goed nieuws dus, waardoor de familie legaal hier verblijft in afwachting van hun verblijfsvergunning.
Voor Narine en Arman blijft het opnieuw spannend. De achternaam van Narine en haar
broertje/zussen was verkeerd gespeld bij het onderzoek in het land van herkomst. Dat gaf uiteraard
een verkeerde uitkomst, waar helaas te laat op is gereageerd door de advocaat. Een nieuwe
procedure is nu gestart. Voor de betrokken jonge mensen is het een heel moeilijke periode geweest.
Ze waren vol goede moed, en toen ineens het bericht dat alles verkeerd was gegaan….
Ook voor hen geldt dat ze vurig hopen en bidden voor een verblijfsvergunning, waarna ze eindelijk
aan hun leven in Nederland kunnen beginnen en onze financiële steun niet meer nodig hebben. Een
huis hebben ze al, wat bijzonder is.

Financiën.
We hebben het jaar 2009 met een dankbaar hart afgesloten. De Stichting stond er in de zomer van
2009 slecht voor, maar dankzij een aantal grote giften en vele trouwe donateurs en kerken konden we
het jaar positief afsluiten! Dank aan de Gemeente Papendrecht en aan Groen Links Papendrecht voor
hun flinke bijdrage, waardoor ons werk mogelijk blijft.
In deze nieuwsbrief vindt u de cijfers van onze penningmeester, Julius Schaap en de verklaring van
onze accountant. Waar de accountant spreekt over een negatief saldo, bedoelt hij dat het
eindresultaat eind 2009 lager was dan eind 2008. Inmiddels is er trouwens een negatief banksaldo,
dus uw giften zijn op korte termijn weer noodzakelijk.
Uitbreiding?
We zijn als Stichting niet in staat het om nieuwe gezinnen op te nemen, maar kunnen wel service
verlenen aan diaconieën in ons gebied die een vluchtelingengezin zonder eigen inkomen onder hun
hoede willen nemen. Wij maken dan de afspraken met de woningstichting, en men kan gebruik maken
van ons netwerk en ervaring. Met 2 diaconieën (Papendrecht en Alblasserdam) hebben we inmiddels
deze afspraken.
Acties
In de Kerstvakantie werd in de Morgenster-kerk in Papendrecht een High Tea georganiseerd voor
kerkleden en introducées. Ook de Armeense dames hadden hiervoor allerlei heerlijkheden gemaakt
en een aantal was ook aanwezig op de High Tea. Meer dan 100 mensen zijn er geweest en hebben
genoten van de lekkere honingkoek en traditionele kaasrolletjes. De opbrengst van de bijdrage-pot
was voor onze Stichting. Prima actie!
Wellicht een idee voor andere kerken? Er zijn veel dames die graag wat lekkers maken. En er zijn
heel wat mensen, jong en oud, die graag even langskomen voor de gezelligheid en om lekkere hapjes
te proeven. De Armeense vrouwen willen op verzoek ook graag een bijdrage leveren.
Meer kerken hebben collecten van een Kerstmiddag of andere bijeenkomsten bestemd voor onze
Stichting. Hartelijk dank! Dankzij al die giften konden we dus het moeilijke jaar 2009 positief afsluiten.
Dank!
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die ook in 2009 weer hulp en aandacht gaven, op veel
verschillende manieren. In een volgende nieuwsbrief willen we wat meer vertellen over de vrijwilligers
van Vluchtelingenwerk.
Dank ook aan onze sponsors, dus aan ieder die onze Stichting gesteund heeft, met een groot bedrag,
een geregelde donatie of een kleine gift. Alles was zeer welkom. Sommige gevers konden we niet
achterhalen, dus wilt u bij uw overschrijving ook uw (email)adres vermelden?
Ook in 2010 hebben we uw steun weer hard nodig. Vorig jaar heeft een aantal diaconieën het besluit
genomen ons te steunen met een bedrag van 100 euro per maand. We willen de gezinnen die nu nog
onder onze hoede zijn, blijven steunen tot er ook voor hen duidelijkheid is. We weten niet hoeveel
maanden dat nog duurt, maar de vooruitzichten zijn positief. De kosten zullen voor twee gezinnen
uiteraard minder zijn, maar nog steeds hebben we zo’n 2.000 euro per maand nodig.
Doet uw diaconie ook mee? Wij zien het als een typisch diaconale taak in onze regio om deze mensen
tijdelijk een dak boven het hoofd te bieden en hun zware omstandigheden wat te verlichten. Ze
hebben hun moed en vertrouwen hard nodig, maar weten zich gesteund door het gebed en de giften
van velen.
Met vriendelijke groet,
Tine Kouwenhoven
Voorzitter Stichting Noodopvang Papendrecht
078 6153596
tinekouw@gmail.com
www.noodopvangpapendrecht.nl
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STICHTING NOODOPVANG PAPENDRECHT
Overzicht baten en lasten
Baten
Bijdragen:
Gemeente Papendrecht
Kerken
Overige instanties en bedrijven
Particulieren

Bankrente
Resultaat

Lasten
Kosten levensonderhoud
Eneco
Oasen
Casema/Ziggo
Huur
Overige kosten gasten
Aankoop goederen
Onkosten bestuur
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Bankrente
Resultaat

2009

2008

3.000,00
20.851,71
2.232,00
4.570,00
30.653,71

4.700,00
21.383,04
1.740.00
4.915,00
32.738,04

0,00
3.989,46

156,30
0,00

34.643,17

32.894,34

2009

2008

11.537,50
11.050,61
551,70
285,74
9.076,08
1.010,70
512,00
283,05
32,14
98,25
205,40

15.422,50
9.802,27
1.575,30
738,63
1.853,90
1.638,90
0,00
796,68
27,50
93,63
106,77
838,26

34.643,17

32.894,34

STICHTING NOODOPVANG PAPENDRECHT
Balans per 31 december
Rabobank
Debiteuren

2009
2.118,00
15,23

2008
5.129,35
912.48

2.133,23

6.041,83

2009
2008
6.041,83 5.203,57
80,86
-3.989,46
838,26

Vermogen
Crediteuren
Resultaat

2.133,23 6.041.83

Toelichting
Rabobank:

Rekening-courant
Spaarrekening

2.118,00

is opgeheven

Debiteuren:

Oasen afrekening 2009

15,23

Crediteuren:

Eneco afrekening 2009

80,86

Ik heb de financiële verantwoording 2009 van de Stichting Noodopvang Papendrecht beoordeeld. Genoemde
verantwoording behelst een balans ultimo 2009, een overzicht van baten en lasten over 2009 en een toelichting
op beide. Het negatieve saldo over 2009 bedraagt € 3.989,46.
De beoordeling heeft voornamelijk bestaan uit een deelwaarneming op de juistheid en rechtmatigheid van de
uitgaven. Verder heb ik de specificaties beoordeeld die aan de verantwoording ten grondslag liggen. Tenslotte
heb ik de aansluiting met de bankafschriften vastgesteld.
Op grond van mijn onderzoek is mij niets gebleken op basis waarvan ik zou moeten concluderen dat de
financiële verantwoording geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
de Stichting Noodopvang Papendrecht per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009.
Op basis van de Verordening gedragscode (VGC) wijs ik erop dat op de hierboven genoemde verantwoording
geen accountantscontrole is toegepast.
Drs. R.B. de Bruijn RA

