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NIEUWSBRIEF MEI 2014 
 
 
Deze Nieuwsbrief geeft informatie aan onze sponsors over het wel en wee van de Stichting 
Noodopvang Papendrecht/Alblasserwaard. 
 
 
Onze Noodopvang blijkt meer dan ooit nodig te zijn. Een derde gezin, Ashot en Tina,  heeft 

inmiddels onderdak bij ons 
gevonden. Een jong gezin met 
een kindje van 2 jaar. 
Nadat ze eerst tijdelijk goed waren 
opgevangen bij Ina en Cees 
Florusse op zolder, kregen ze 
deze maand de sleutel van hun 
huisje in Alblasserdam. We 
hebben nog nooit mensen zo zien 

stralen Ze zijn bezig aan hun 

procedure om een 

verblijfsvergunning te krijgen, 

waar Ashot al 13 jaar (!) op wacht. 

Ashot heeft een voorlopige 

voorziening, zoals dat heet, maar 

geen recht op opvang. Nu wachten 

ze al 1 ½ jaar op een uitspraak van 

de rechtbank. Ze zwierven met hun 

kind van het ene adres naar het 

andere, maar hebben nu een eigen 

plek zodat hun zoontje straks naar 

de peuterspeelzaal kan gaan. 

Uiteraard vragen we advies aan Vluchtelingenwerk voordat we een gezin opnemen, want we willen 

mensen geen hoop geven als dat niet terecht is. Het is treurig om te zien hoe mensen er onder lijden dat 

ze jarenlang niet mogen werken, niet terug kunnen en geen onderdak hebben. Mensen die toch al 

trauma’s hebben opgelopen en gevlucht zijn, krijgen hierdoor nog meer psychische problemen. Een 

huis voor dit jonge stel betekent dus heel veel. 

 

In verschillende kranten heeft een paar maanden geleden al iets over dit gezin gestaan, omdat we geld 

zochten om een huisje te kunnen huren. Gelukkig hebben we toezeggingen gekregen om dat te kunnen 

doen. De Morgenster kerk in Papendrecht garandeert nu het eerste half jaar de huur.  Daardoor durfden 

we het aan om deze verplichting aan te gaan, in vertrouwen dat er meer sponsors zich zullen melden 

die dit gezin willen helpen.  

Tina en Ashot willen zich graag nuttig maken, dus als u huishoudelijk werk,  tuinwerk of andere 

klussen hebt in Alblasserdam of omgeving, willen ze dat graag voor u doen. 
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In onze vorige Nieuwsbrief meldden we dat George en Maro een huis hadden gekregen in 
Alblasserdam, nadat ze tijdelijk op zolder hadden gewoond bij Chris en Ria de Jong.  Ze zijn een 
poos  behandeld in Centrum ’45 te Oegstgeest voor mensen met een oorlogstrauma.  Zij zullen nu 
verder poliklinisch worden behandeld en kunnen des te meer genieten van hun zonnige appartement 
in Alblasserdam.  Voor George en Maro zou een moestuin goed zijn, hoewel George zijn rechterarm 
maar beperkt kan gebruiken. Helaas zijn er wachtlijsten bij de volkstuinverenigingen in Alblasserdam. 
Heeft iemand nog een goed idee? 
 
Tenslotte is er te melden dat de ouders van Hermine nog steeds in afwachting zijn van hun 
verblijfsvergunning. Er gebeuren zaken bij de Dienst Terugkeer en Vertrek die tegen alle regels 
ingaan en lijken op corruptie, wat we niet kunnen accepteren.  We zijn achter de schermen nogal 
bezig voor dit oudere echtpaar, ook naar leden van  de 2e Kamer.  KerkinActie, met name Geesje 
Werkman, is actief voor hen bezig, waar we heel blij mee zijn. Daar zijn de landelijke contacten en 
wordt onrecht duidelijk gemaakt. Op 4 juni is er een debat in de 2e Kamer over het asiel- en 
vreemdelingenbeleid, waar ons verhaal bij betrokken wordt. 

 

Meubels etc.  Geregeld krijgen we gelukkig allerlei spullen aangeboden, bestemd voor onze gezinnen. 

We hebben nu een databank (samen met VluchtelingenWerk,  de Voedselbank Papendrecht en 

sommige diaconieën) van aangeboden of al in voorraad zijnde spullen. In Alblasserdam is een groepje 

vrouwen, onder aanvoering van Evelien den Dolder en Geertrude van Hofwegen, actief voor 

vluchtelingen. Zij gaan nu ook meedoen aan onze databank. We zoeken nog uitbreiding in Papendrecht 

en Alblasserdam van het groepje mensen dat af en toe wil rijden met een aanhanger, zodat de spullen 

opgehaald kunnen worden. Het liefst brengen we de meubels meteen naar het goede adres, maar soms 

moeten ze even opgeslagen worden in een container die ter beschikking is gesteld door Wim de Haan 

achter hun bedrijf aan de Edisonweg te Alblasserdam. We zijn geen concurrent voor 

Kringloopwinkels, omdat wij spullen brengen bij mensen die zelfs daarvoor geen geld hebben. Er is 

altijd behoefte aan goede koelkasten, wasmachines, gasfornuizen, bedden, stevige kasten en fietsen. 

Als wij teveel krijgen, gaat dat naar de Huisraadbank in Dordrecht waar diaconieën en voedselbanken 

gebruik van kunnen maken. Het “weggeefnetwerk” is  te bereiken via Peter Hooglander, email 

pethoo2@gmail.com 

 

Diaconaal werk We zijn blij met onze sponsors, die geregeld door een gift ons werk mogelijk blijven 

maken. Ook zijn er kerken die gedurende een bepaalde periode de huur voor éen van onze gezinnen 

betalen. Mooi om als kerk dit diaconale gebaar te kunnen maken. Vanaf oktober hebben we weer een 

sponsor nodig voor het huis van Ashot en Tina. 

De Armeense kerk van Rotterdam heeft gevraagd om hun hartelijke dank over te brengen voor alles 

wat u voor hun en onze Armeense broeders en zusters doet.  Zij helpen als Armeense gemeenschap 

ook zoveel mogelijk, maar hebben te weinig middelen om de huur van een woning te betalen. Daarom 

zijn ze heel blij met onze hulp. God zegene u, zeiden ze met nadruk. Zo voelt dat inderdaad, als je met 

elkaar Gods handen en voeten mag zijn in de nood van deze mensen. 

 

Tine Kouwenhoven, voorzitter SNP  

 

PS: in de gegevens voor de balans van 2013 jaar was een optelfout geslopen. Een verbeterde versie 

staat nu op de website. Compliment aan de diaken uit Sliedrecht die dit constateerde! 
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