
 
 

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2009 

 

Noodopvang toch nog even nodig 

Zo luidde de kop van een artikel in AD De Dordtenaar op 17 maart j.l. 

In onze vorige Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat onze Stichting doorgaat 

vanwege 3 Armeense gezinnen die nog onder onze hoede zijn. 

De afbraakpanden zijn inmiddels verlaten en de gezinnen bewonen nu 

keurige huurflats. Nog wat kaal, maar met vloerbedekking, lampen en een 

bed.  

De gezinnen wachten nog op uitspraken in een (beroep)procedure en mogen 

die in ons land afwachten.  

 

“En die zet je niet op straat!” 
aldus Ed Dekker Kleijn, de motor 

achter de SNP.  

Hij overleed eind februari. We 

missen hem zeer in Papendrecht, in 

het Overleg van de Kerken, in de 

SNP. Ds Jan Anne Bos, tot eind 

2008 voorzitter van de SNP, 

vertelde in de afscheidsdienst een 

typerend verhaal: 

´Op een avond zit hij de sluiting 

van het AZC weg te dineren in 

Grand café W. Dan krijgt hij 

bericht dat een asielzoekersgezin 

dat verhuizen moest naar elders, 

toch weer hier voor de slagboom 

stond en er niet in mocht. Woedend 

is hij daar weg gebeend en we 

hebben met een aantal lieve 

mensen éen en ander geregeld. Er 

is een tijd van aan de poort staan 

en een tijd voor een dak boven je 

hoofd. God dank. En dank aan de 

mensen van WestwaardWonen.´   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Financiën 

Dankzij vele goede giften konden we 2008 met een positief saldo afsluiten, 

nl. 838,26 euro.  

Toelichting baten en lasten 2008.     
        

Bijdragen: 
Ontvangsten 
2008  32.602.46   

  Ontvangen over 2007 -/- 776,90   

  
Ontvangen in 
2009  912,48   

        
     32.738.04   

        
Eneco:  Uitgaven 2008  15.313.36   
  Minus ontvangen 2008 5.511.09   

        
     9.802.27  

       
Oasen:  Uitgaven 2008  1.657.30  

  
Minus Ontvangsten 
2008 82,00  

       
     1.575.30  

       
Casema/Ziggo Uitgaven 2008  1.640.03   

  
Minus uitgaven 
2007  901,40   

        
     738,63   

       
Overige kosten gasten:  Voedselpakketten  1.020.00   
  Reiskosten  318,90   
  Kosten advokaat  300,00   

     1.638.90   



 
 

 

 

STICHTING NOODOPVANG PAPENDRECHT    
          
Overzicht baten en 
lasten       
          
Baten      2008  2007  
          
Bijdragen:          
Gemeente Papendrecht    4.700.00  4.600.00  

Kerken      21.383.04  
20.939.5

3  
Overige instanties en 
bedrijven    1.740.00  3.990.00  
Particulieren     4.915.00  9.380.00  

      32.738.04  
38.909.5

3  
          
Bankrente      156,30  178,39  
Resultaat      0,00  1.328.94  

          

      32.894.34  
40.416.8

6  

          
          
Lasten      2008  2007  
          

Kosten levensonderhoud    15.422.50  
14.245.0

0  

Eneco      9.802.27  
15.125.7

2  
Oasen      1.575.30  1.792.11  
Casema/Ziggo     738,63  1.192.06  
Solcon      0,00  3.624.95  
Huur      1.853.90  0,00  
Overige kosten gasten    1.638.90  2.476.32  
Aankoop goederen     0,00  117,50  
Onkosten bestuur     796,68  822,58  
Kamer van Koophandel    27,50  21,62  



 
 

 

Bankkosten     93,63  96,14  
Bankrente      106,77  1,46  
Nog te betalen     0,00  901,40  
Resultaat      838,26     

           

      32.894.34  
40.416.8

6  

          
          
 

 

Bericht van de penningmeester. 

Een mooi resultaat over 2008. Nog te betalen 0, in kas 838,26 euro. Alle 

kosten van Eneco zijn betaald over 2008, wat aanzienlijk was. We waren blij 

met de afbraakpanden, maar de isolatie was slecht en stookkosten dus hoog. 

We verwachten minder kosten voor energie te maken in 2009. Wel betalen 

we met ingang van 1 maart 2009 een bescheiden huur voor 3 woningen, 

totaal 746,20 per maand. Alweer met dank aan WestwaardWonen. De 

bijdrage van de Gemeente Papendrecht is eind 2008 geëindigd, omdat de 

meeste gezinnen nu op hun plek zijn. Nu de laatste 3 gezinnen nog. 

 

Hartelijk dank aan alle gevers voor een bedrag dat op onze bankrekening 37 

81 11 493 werd overgemaakt. Niet iedereen konden we persoonlijk bedanken 

omdat de afzender niet altijd vermeld werd op het bankafschrift. Wilt u uw 

adres vermelden als u een gift overmaakt? Nogmaals: hartelijk dank. 

Julius Schaap, penningmeester SNP 

Acties 

In de afgelopen jaren zijn veel goederen ingezameld voor de gezinnen. We 

hadden op een gegeven moment zelfs een eigen opslagruimte. Nu is die 

opslag er niet meer, en moeten we soms naar de Opnieuw & Co. We zoeken 

nu nog: goede kasten voor 1 gezin van 4 personen. In hun nieuwe huis zijn 

namelijk geen inbouwkasten aanwezig. 

Onze gasten willen graag hun kookkunst inzetten voor acties om geld te 

werven. Armeense maaltijden en gebak zijn lekkernijen ! Als u dit kunt 

gebruiken om geld in te zamelen voor de Stichting Noodopvang 

Papendrecht, laat het ons weten. 



 
 

 

 

Website 
Op de website www.noodopvangpapendrecht.nl kunt u ook de presentatie 

met foto’s vinden die op 2 april gehouden is voor PKN-kerken in de regio. 

Op deze manier krijgen de mensen een gezicht…. 

 

Tine Kouwenhoven 

Tel.078 6153596 

tinekouw@tiscali.nl of tinekouw@worldonline.nl 

 
 


