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Nieuwsbrief februari 2014 
 
 
 
Met deze Nieuwsbrief informeren we onze sponsors over het werk van onze Stichting. 
In deze Nieuwsbrief vindt u  de stand van zaken rondom onze gezinnen en de financiële 
verantwoording over het jaar 2013. 
 
Maro en George 
Wat kunnen kerken een verschil maken in onze samenleving!  Afgelopen jaar hebben we erg gezocht 
naar tijdelijke ruimte voor een gezin en deden onder andere een beroep op kerken, waar soms een 
pastorie een poos leeg staat. De Havenkerk in Alblasserdam in ingegaan op onze oproep. Om echter 
niet op een gegeven moment een gezin de huur op te moeten zeggen, werd de oplossing gevonden 
in het sponsoren door de kerk van de huur van een appartement. 
Maro en George zijn inmiddels verhuisd van 
hun zolderetage naar een goed appartement in 
Alblasserdam, waar ze geweldig blij mee zijn. 
 
We hopen dat ze zich thuis gaan voelen in 
Alblasserdam en rust zullen vinden. Dat is 
belangrijk voor mensen die herstellen van 
zware psychische en lichamelijke schade. 
  
Het is altijd weer hartverwarmend om te zien 
hoe snel de inrichting van een appartement 
geregeld is. Van vele kanten werden er goede 
spullen aangeboden, die soms even moesten 
worden opgeslagen. Maar ook daarvoor is dan 
een oplossing. Hartelijk dank daarvoor. 
Ook hebben we nu kennis gemaakt met de 
organisatie “Tot uw dienst”, die met 
(gehandicapte) vrijwilligers allerlei klussen kan 
uitvoeren. We zijn erg blij met het prima werk 
wat ze hebben gedaan bij het opruimen, 
schoonmaken en inrichten. 
 
Hermine 
In de vorige Nieuwsbrief stond een vrolijke foto van Hermine en haar dochter, die net hun 
verblijfsvergunning hadden gekregen.  Voor haar ouders blijft het nog spannend. Worden ze 
weggestuurd van hun enige dochter en kleindochter?  Ze kwamen uit het grensgebied van Armenië, 
wat tegenwoordig bij Azerbeidjan hoort. En als het echtpaar dan ook nog ‘gemengd’ van afkomst is, 
wil niemand hen toelaten. We volgen het nauwlettend en schakelen als het nodig is Kerk in Actie in. 
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Afgelopen jaar heeft Hermines vader veel plezier gehad van zijn volkstuin. Dat was een plek om veel 
tijd door te brengen en om afleiding te vinden. Het gezin heeft veel kunnen eten uit de moestuin en 
veel kunnen uitdelen aan anderen. Vader vertelde vol trots dat hij de 4e plaats had gekregen in de 
wedstrijd voor de best verzorgde tuin van het complex! 
 
Arman 
Arman en Narine waren al jaren onder de hoede van onze Noodopvang, toen Narine vorig jaar een 
verblijfsvergunning kreeg. Dan zou een verblijfsvergunning voor Arman ook niet lang op zich laten 
wachten, was de verwachting. Dat is echter een illusie gebleken, want de IND ging er vanuit dat ze 
niet samenwoonden, ondanks onze verklaringen en andere bewijzen. De rechtbank zal nu een 
uitspraak moeten doen, na hoorzittingen etcetera.  
Arman en Narine worden nu niet meer financieel gesteund door ons, want ze kunnen zichzelf 
gelukkig al redden, maar Arman heeft nog wel onze hulp bij de procedure nodig. 
 
We hebben gemerkt wat jarenlange stress en onzekerheid met mensen doet. Goed dat procedures 
tegenwoordig korter zijn, maar dan wel graag zorgvuldig. 
 
Dank! 
Hartelijk dank voor uw giften, die ons weer uit de rode cijfers hebben geholpen. Dank zij U kunnen we 
ons diaconale werk voortzetten.  
We hebben niet altijd een afzender van de gift kunnen bedanken. Stuurt u ons een email als u een 
bevestiging van ontvangst wilt?  Hartelijk dank! 
Velen zijn betrokken bij onze gezinnen, die vaak spannende tijden doormaken. Wilt u ook in gebed 
aan hen denken? God zegene u, zeggen onze gasten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Tine Kouwenhoven, voorzitter SNP 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Financiële verantwoording over het jaar 2013. 
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  Balans per 31 december 
 

    

  2013 2012   2013 2012  

Rabobank  3.288,37 1.468,01 Vermogen  977,05 5.572,11  

Debiteuren  42,90 52,47 Resultaat  2.354,22 -4.051,63  

         

         

         
  3.331,27 1.520,48   3.331,27 1.520,48  

         
         

 
 
Toelichting 

  
 
Debiteuren:  Ziggo betaling  

 
 

Januari 2014 
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Overzicht baten en lasten        
          

Baten      2013  2012  

          

Bijdragen:          

Kerken      11.476,68  14.372,14  

Particulieren     4.275,00  3.311,00  

      15.751,68  17.683,14  

Servicekosten     176,39  646,98  

Resultaat        4.051,63  

          

      15.928,07  22.381,75  

          

          

Lasten      2013  2012  

          

Kosten levensonderhoud    5.102,50  5.200,00  

Eneco      1.721,51  4.034,40  

Oasen      99,92  209,17  

Ziggo b.v.      796,88  497,80  

Huur      5.875,71  11.564,93  

Onkosten gasten     478,07  755,80  

Kamer van Koophandel      24,08  

Bankkosten     102,62  95,47  

Resultaat      1750,86    

          

      15.928,07  22.381,75  

          

 

Toelichting bij diverse posten. 
 
Kosten levensonderhoud. 
In januari en februari waren er 3 gezinnen in de opvang, bestaande uit 9 personen. 
Van maart  t/m augustus waren er nog 2 gezinnen in de opvang, bestaande uit 6 personen. 
In augustus kregen we er een gezin bestaande uit 3 personen bij, deze familie zorgt zelf voor hun   
levensonderhoud,zij verblijven in een B. & B., waarvoor wij € 200,-- per maand betalen. Dit bedrag is  
verantwoord onder de post Huur. 
Vanaf  september hebben wij nog 2 gezinnen in de opvang bestaande uit 7 personen. 
 
Eneco-Oasen en Ziggo. 
Door de vermindering van het aantal gezinnen die onder onze hoede zijn, zijn ook de kosten voor 
electra en gas gedaald tot  € 47,00 per maand. 
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Dit zelfde geldt voor de kosten Oasen. Vanaf juli worden er geen kosten betaald voor het water- 
verbruik. (Zit bij de huur inbegrepen) 
Ook de betalingen aan Ziggo zijn verminderd tot € 42,90 per maand. 
 
Huur. 
De post Huur is ten opzichte van 2012 gehalveerd. 
Wij huren nog 1 appartement in Alblasserdam voor € 281,27 en betalen voor de B.& B. € 200,-- per 
maand. 
 
Onkosten gasten 
Evenals in 2012 hebben we in 2013 aan de Gemeente Rotterdam grafrechten betaald.(€ 67,-) 
Nota van de advokaat voor verzoek om een voorlopige voorziening.(€ 320,-) 
Nota Gemeente Alblasserdam voor Afvalstoffenheffing. (91,07) 
 
Resultaat. 
Het boekjaar 2012 gaf een negatief resultaat van  € 4.051,63. 
Het boekjaar 2013 sluiten we af met positief resultaat van € 1.750,86. 
 
 

 


