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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. 
 
Woningstichting Westwaard Wonen had tot 2009 nog afbraakpanden, dus huizen die al leeg stonden 
om later afgebroken te worden. Onze Stichting kon voor de asielzoekersgezinnen die huizen 
gebruiken voor tijdelijke bewoning. Inmiddels zijn al die huizen gesloopt en worden er op die plek 
nieuwe woningen gebouwd. De drie gezinnen die begin 2009 nog onder onze hoede waren, kregen 
een gewoon appartement toegewezen. Iedereen was daar uiteraard erg blij mee, maar het betekende 
wel dat er meer financiën nodig waren om de bescheiden huur te betalen. De afspraak is dat de 
huidige gezinnen bij ons kunnen blijven zolang hun procedure loopt, maar dat we als Stichting geen 
nieuwe verplichtingen aangaan. 
 
“Onze gezinnen”  
Nog steeds wachten er drie christelijke Armeense gezinnen op een 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 zijn dus inmiddels in 2010 en hopen 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 K. is deze maand pas de rechtszitting. Daarna moeten ze weer geduld hebben voor 
een uitspraak. 
 
Voor de familie H. is de zitting in december 2009 geweest, maar er wordt nog op de uitspraak 
gewacht. De advocaat heeft  gepleit dat de ouders niet terug kunnen naar hun land vanwege de vele 
medische problemen die ze hebben. De IND eist recente medische rapportages, maar op de 
hoorzitting stelde de rechter dat ze dat niet kunnen eisen omdat de mensen niet verzekerd zijn. Het 
blijft afwachten wat de rechter zal oordelen. 
 
Voor Narine en Arman blijft het opnieuw spannend. De achternaam naam 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…. 
 
Voor alle mensen 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 grote bijdrage, waardoor ons werk mogelijk blijft.  In de volgende nieuwsbrief zullen de officiële 
jaarcijfers gepubliceerd worden, goedgekeurd door onze accountant. 
 
Uitbreiding? 
We zijn als Stichting niet in staat het om nieuwe gezinnen op te nemen, maar kunnen wel service 
verlenen aan diaconieën die een gezin onder hun hoede willen nemen. Wij maken dan de afspraken 
met de woningstichting, en men kan gebruik maken van ons netwerk. 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 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. Dat geeft een mooie basis.  
 
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 
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