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Aan onze donateurs,
Papendrecht, november 2007.
Waardevolle mensen,
Iedereen kan constateren dat het AZC Papendrecht in september 2006 gesloten is. “ Men kent en vindt haar
standplaats zelfs niet meer!” Toen hadden veel mensen ook gedacht dat alle asielzoekers in onze regio keurig
onder de pannen waren. En dat dus de Noodopvang dicht kon en was, en dat daar dus geen giften en gaven
meer voor nodig waren.
Dat is niet het geval. We hebben daar in vorige nieuwsbrieven al gewag van gemaakt.
Wij, als Noodopvang, hebben om U de waarheid te zeggen, sinds die tijd meer mensen dan we ooit gedacht
hadden moeten opvangen om te voorkomen dat zij op straat terecht zouden komen.
Inmiddels is door ons parlement besloten tot een (generaal) Pardon. Dat roept een vergelijkbare reactie op
als hierboven: alsof het resterende probleem nu opgelost is. Helaas nog niet! Mogen we het even uitleggen?
De ambtelijke verwerking van het (generaal) Pardon duurt lang. Dat vinden wij als Bestuur van de
Noodopvang al; laat staan dat dat geldt voor hen die er al idem zoveel jaar wachten op hebben zitten.
De door ons opgenomen asielzoekers met een generaal Pardon blijven veel langer dan we gedacht en
gehoopt hadden in onze opvang alvorens zij een eigen woongelegenheid en eigen inkomsten krijgen.
Degenen die niet direct onder het Generaal Pardon vallen zullen nog onze heel bijzondere begeleiding nodig
hebben. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die onder de regeling “burgemeestersbrief” vallen. We hebben geen
flauw idee hoe lang hun traject zal duren.
Nog weer een groep voor bijzondere zorg en kosten vormen zij, die geen generaal Pardon kregen en ook
buiten de regeling via een burgemeestersverklaring vallen. Dat zijn, wat onze gasten betreft, mensen die
onzes inziens ook niet zo maar uit te zetten zijn. Het zijn namelijk mensen met zeer ernstige psychische en
lichamelijke kwalen. Zij hebben wel een aanvraag tot verblijfsvergunning op medische gronden lopen. En het
verbijstert ons steeds dat het ambtelijk afwegen zo lang gaat duren. Gedurende die tijd komen ze nog voor
onze rekening. We geven het voorbeeld van een gezin van 4 personen bestaande uit drie generaties. In dat
gezin zijn veel en zeer ernstige gezondheidsproblemen bij elkaar. Ze zitten al meer dan een jaar bij ons in de
Noodopvang. En dat is zeer ongezond. De grootmoeder houdt – de hele dag zeggend: “Geloofd zij Jezus
Christus”, want dat is vrijwel het enige Nederlands dat ze kent – het hoofd omhoog, om dit gezin er door te
slepen. U en wij zijn haar hoop. Zij bedanken U dan ook uit de grond van hun hart voor wat U al deed.
_____________________________________________
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Doordat onze kosten onverwacht fors opliepen de laatste maanden, moeten we vrezen voor een tekort van
ruim 5000 Euro aan het eind van 2007. We moeten al 'neen' verkopen als er weer mensen bij ons
aankloppen. Iets dergelijks staat te wachten voor wat betreft de kosten van 2008. Weer ongewis is wanneer
effectief mensen niet meer van ons afhankelijk zullen zijn. Na een half jaar? Negen maanden? We weten het
niet.
Ons verzoek aan u is nu of u zich toch met ons wilt verbinden voor de tijd die voor ons ligt. We zouden wel
heel erg geholpen zijn met de toezegging van een vaste bijdrage per maand voor de komende 12 maanden
om maar eens wat te noemen; met het nodige voorbehoud dus.
De zekerheid die we daaraan kunnen ontlenen is vaak ook een aanbeveling bij instanties die we om grote
subsidies willen benaderen.
We hebben het volste vertrouwen dat u, nu de procedures op hun eind lijken te gaan lopen (want dat is al met
al natuurlijk wel het geval) onze asielzoekers niet laat vallen.
Graag vernemen wij van u of u deze komende maanden met ons meedoet?
Met vriendelijke groeten, namens SNP
ds J.A. Bos, vz

De SDD (Sociale Dienst Drechtsteden) is actief met Pardonners bezig
Het bestuur van de Noodopvang is nauw betrokken bij de organisatie van de zaken die spelen rond het
verkrijgen van een status, het aanvragen van een woning, het begeleiden naar werk en zo lang dat nog niet
gelukt is: het regelen van een uitkering, inburgerings cursussen en verzekering e.d.
Daarom zien wij ook dat er met volledige inzet –en zeker hier in de regio, echt hard- gewerkt wordt aan het
zo soepel mogelijk laten verlopen van dit megaproject. Want dat is het natuurlijk wel. Bijna van het ene op het
andere moment wordt van bovenaf opgelegd dat alle vierhonderd zoveel gemeenten zelf moeten zorgen dat
de ongeveer 30.000 nieuwe Nederlanders worden begeleid naar hun medelanderschap. Extra, naast alle
andere bestaande, taken die de gemeenten hebben. Het is toeval dat in onze regio gelijktijdig een andere
megaopdracht moest worden uitgevoerd. De samensmelting van alle sociale diensten in de Drechtsteden. Dat
was per 1 januari jl. Dan is het duidelijk dat wanneer er per 1 juli nog een groot extra contingent cliënten bij
komt dat dit een grote inspanning van alle betrokkenen vraagt. En wij hebben als bestuur de indruk dat dit ook
gaat lukken. De ambtenaren trachten ieder gezin persoonlijk te begeleiden naar zijn nieuwe positie in onze
maatschappij. Als wij, als cirkels rond de gezinnen in onze opvang, dat ook blijven doen tot onze gasten
gevestigd zijn, kunnen we tevreden terugkijken.
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(generaal) Pardon
Misschien is het goed dat U van ons, als aanvulling op wat U in de krant over het generaal Pardon leest,
verneemt wat wij er in de Noodopvang van merken. Vraagje: had U al opgemerkt dat we de generaal (op
last van de minister) moesten degraderen tot gewoon bijvoeglijk naamwoord,- dus vandaar weer kleine
letter of helemaal weglaten?
Inhoudelijk is dat wel zo goed, want het is inderdaad niet het allen omvattende Pardon dat hoofdletters
verdient en wat onze Nederlandse Samenleving pas echt sieren zou, naar onze mening. Met uitzondering
natuurlijk van pure criminele elementen zouden bijvoorbeeld de zieke mensen die wij vooral overhouden
een snelle opname verdiend hebben. Voor een ziek mens is de ontzettend lange wachttijd van een
medische procedure echt helemaal niks.
We merken daadwerkelijk van het Pardon dat er dan gekomen is, gelukkig dat ongeveer de helft van onze
gasten dolblij is met de toezegging die de IND hun eigener beweging toestuurde. Nu moeten er
verschillende stappen genomen worden. Maar de vreugde overwint de bureaucratie die erbij komt kijken.
Vooral hun vreugde; maar ook wij zijn ontzettend blij. We denken natuurlijk na over een of andere vorm van
een feestje, als dat zou kunnen.
Naast de mensen die nu al bericht kregen dat ze in aanmerking komen voor het generaal Pardon is er een
tweede groep. Dat zijn mensen die niet rechtstreeks door de IND te benaderen waren, maar wel kunnen
aantonen dat ze in de termen vallen. Zij moeten bijvoorbeeld heel 2006 onafgebroken in Nederland hebben
gewoond. Met hun 'geschiedenis' kunnen ze naar Vluchtelingenwerk zodat via de zgn
'burgemeestersverklaring' alsnog voor het pardon in aanmerking kunnen komen. Heeft wat voeten in de
aarde, maar we hopen dat dat ook positief resultaat oplevert voor een paar van onze mensen.
Dan blijven er bij ons nog mensen over die niet voor het Pardon in aanmerking komen, maar die zo ziek
zijn dat ze een aanvraag indienen om op medische gronden in ons land te mogen blijven. Ik verwees er
boven al naar. Wat ons betreft is uitzetting van deze beschadigde mensen geen optie. Zij zullen lang onze
zorg nodig hebben. Tot ver in 2008 op zijn minst. Daarom waren we in een ander deel van deze
nieuwsbrief ook tamelijk uitvoerig over de financiële zorg die dat betekent.
In het algemeen zal de effectuering van het Pardon ook een schifting mogelijk maken: nu worden de
mensen die echt hier niet kunnen blijven ook daadwerkelijk verwijderd. Voor alsnog denken we dat we
geen mensen hebben in deze groep. Van een tweetal mensen die dat betrof hebben we inmiddels al
afscheid genomen. We hopen dat de nu nog lopende procedures onze gasten alsnog een verblijf mogelijk
maken.
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Taallessen goed bezocht
Een aantal van onze gasten bezoekt wekelijks trouw de taallessen die gegeven worden door Marian Naafs,
Kees Kraaijeveld en Annette Vonk. De inhoud van de lessen bestaat uit: spreekvaardigheid n.a.v.
actualiteiten, leesvaardigheid, zinsbouw en grammatica (individueel begeleid op diverse niveaus).
De cursisten hebben een paar ELFJES voor deze Nieuwsbrief gemaakt. Een elfje bestaat uit 11 woorden
in de opbouw 1 - 2 - 3 - 4 - 1 woord(en). In regel vier komt een werkwoord/actie. In regel vijf verwoordt het
slotwoord een gevoel dat samenvat wat erboven staat.
Voorbeelden:
TAALLES
VEEL WOORDEN
DE, HET, EEN
IK VIND HET MOEILIJK!
OEF....

De cursisten maakten:
PAS
MENSEN BLIJ
ZE GEKOMEN KERK
GAAN ZINGEN,
PRATEN, VIEREN
EERLIJK

LENTE
VEEL KLEUREN
ROOD, BLAUW, GEEL
IK WORD ER BLIJ VAN
ZON!
Marian tekent er bij aan “Ik vind deze poëzie
erg waardevol en mooi.”

GOD
IS LIEFDE
IS EEN WOORD
ALTIJD ZORGT VOOR
ONS
BEVRIJDING
KINDEREN
VIER KINDEREN
MOOI DE KINDEREN
ZIJ LEREN IN SCHOOL
BLIJ!
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Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken
Het Pardon is nu realiteit. Als Projectgroep zijn we onverdeeld blij met deze stap! Het is geen omslag in
beleid – er is immers geen andere Vreemdelingenwet- maar het is een merkbare omslag in ‘cultuur’ van de
nu zittende overheid. Een reden tot tevredenheid en dank aan alle organisaties die hebben meegewerkt de
in’s en out’s van het pardon te formuleren, hoewel nog lang niet alles vaststaat. Een kleine kanttekening:
wie pardonneert wie? Nu pardonneert de overheid een groep asielzoekers. Het zou echter niet hebben
misstaan als zij hierbij ook de hand in eigen boezem had gestoken en zich ook naar zoveel vluchtelingen,
die jaren hebben moeten wachten in droeve omstandigheden, zou hebben geëxcuseerd, omdat de
oorzaak van hun lange wachten deels ook bij niet goed functionerende overheidsdiensten lag. Ook de
overheid zou reden hebben om tegen zovelen in dit land te zeggen: “Pardon me”, het spijt me. En dan zijn
er nog letterlijk tallozen die niet onder het pardon gaan vallen, schrijnende randgevallen, maar die wel
hopen op een menselijke behandeling. Wat moeten zij?
Waar de Projectgroep zich ook zorgen over maakt is dat er rond het lot van de ongedocumenteerden niets
is bereikt. Integendeel, nu de gemeenten op termijn hun noodopvang lijken op te moeten geven, en zich
niet op zorgplicht lijken te mogen beroepen, hoe moet het dan met de ongedocumenteerden? Wie ook
maar enig benul heeft van de asiel- en migratiebewegingen weet dat ongedocumenteerden niet verdwijnen
of oplossen omdat van overheidswege gesteld wordt dat ze “uitgezet moeten worden”. Veel plaatselijke
kerkelijke en humanitaire noodhulp houdt zich ook met deze mensen bezig. Moedig en taai vrijwilligerswerk
met vaak weinig uitzicht, maar dicht bij het hart van mensen. Het zal van belang zijn dat vanuit de Raad
van Kerken deze noodhulp, waar nodig, wordt gesteund. Noodhulp kan in een aantal gevallen ook het
karakter krijgen van een meedenken naar terugkeer, maar dan een terugkeer met hulp, kerkelijke
ondersteuning, perspectief. De kerken zijn bezig daar plannen voor op te stellen. Ook initiatieven vanuit het
Justitiepastoraat wijzen in die richting. Wij verwachten in een kennismakingsgesprek dat de Raad
binnenkort hoopt te hebben met de Staatssecretaris, deze punten aan de orde te stellen. Het is immers
ook beleid van de Raad van Kerken ( zie punt 3 uit het beleidsstuk ‘zeven punten voor een nieuw
asielbeleid’ van april 2006.) Het waren spannende tijden en dat blijven het. Waar het om medemensen,
naasten, gaat, staat veel op het spel.
Ferdinand van Melle, voorzitter
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Colofon
Uitgever: Stichting Noodopvang Papendrecht (SNP) - Voorzitter: ds J.A. Bos
Secretariaat: Postbus 309, 3350 AH Papendrecht, tel. 06-41656455 - Rabobank: 378111493
e-mail: noodopvangpapendrecht@gmail.com - website: noodopvangpapendrecht.nl
De Nieuwsbrief verschijnt drie a vier maal per jaar en wordt digitaal toegezonden aan allen die daar
belangstelling voor hebben getoond. Opgave per e-mail svp. De website bevat ook alle eerder verschenen
Nieuwsbrieven.
Zij die menen de SNP te moeten steunen kunnen dat natuurlijk doen door storting van een bedrag op de
bankrekening. Wij vinden het voor de voortzetting van ons werk erg prettig wanneer u ook de moeite wilt
nemen ons te melden wat u van plan bent. Dat kan met onderstaande coupon. Wij kunnen u dan blijvend
informeren, maar hebben ook meer zekerheid voor de dekking van de exploitatiekosten. We hebben liever de
wetenschap dat u van plan bent twee euro per maand te betalen dan wanneer we (misschien, want we weten
het niet, eenmalig) een vergelijkbaar bedrag op jaarbasis in eens krijgen. We hopen dat u daar begrip voor
heeft. Overigens kunnen zij die daar voor in aanmerking komen bijdragen aan de SNP van de belasting
aftrekken.
_______________________________________________________________________
Naam:
Adres:

Postcode:

Plaats:

e-mail:
neemt zich voor om: O eenmalig;

O tot nader bericht periodiek

euro _______ per O maand; O kwartaal; O jaar over te maken
naar SNP bankrekening Rabo 378111493

O svp aankruisen wat van toepassing is

Deze toezegging kan (uiteraard) op ieder moment worden teruggenomen en wordt door mijzelf met de bank
geregeld. Het is geen automatische incasso.
Papendrecht/Alblasserdam:

svp Deze bon opsturen naar Postbus 309, 3350 AH Papendrecht
of per e-mail naar: noodopvangpapendrecht@gmail.com
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