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Maro, Anahit en Tina zijn de vrouwen uit de drie Armeense gezinnen die
momenteel onder onze hoede zijn. In deze Nieuwsbrief leest u hoe het
gaat met hen en met onze Stichting Noodopvang Papendrecht.
Zie voor meer informatie www.noodopvangpapendrecht.nl

Eerst over de mensen: Voor Anahit en Slava werd voor een half jaar uitstel van
vertrek afgegeven, vanwege ernstige diabetes. Dat kan in Armenie namelijk
onvoldoende behandeld worden, waardoor ze nu voorlopig mogen blijven. Maar
ze maken zich nog steeds zorgen over de rest van de familie.
Voor hun zoon Ashot en zijn gezin was het een spannende tijd. Hoewel voor
hen de vertrekpapieren klaar lagen, bleken er toch belemmeringen te zijn om
uitgezet te worden. Ze kregen het advies om opnieuw een asielverzoek in te
dienen. We hopen dat huidige procedures sneller gaan dan voorheen, waarbij
mensen jaren moesten wachten op antwoord. Het blijft voor hen dus nog
stressvol voorlopig. Goed om in december wat afleiding te krijgen!
Voor Maro en George loopt de procedure verder via de brief van de
burgemeester aan de nieuwe staatssecretaris, met alle medewerking van de
Gemeente Alblasserdam.
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Over de SNP:
Wat hadden we een mooie middag in de Heerlijkheid van Papendrecht begin
september. Het werkgroepje Van hart tot hart” had voor ons een Armeense High
Tea georganiseerd. De ingrediënten kwamen uit de Landwinkel daar.

De Armeense dames hadden weer hun best gedaan en meer dan 50 mensen
konden proeven van alle heerlijkheden, voor het goede doel: onze Stichting.
Het was nog lekker weer buiten, dus er kon een wandeling gemaakt worden
langs de boomgaard en de bijenkasten. Iedereen had een heerlijke middag, met
een mooie opbrengst.
Veel mensen weten al dat de Armeense dames heel goed kunnen bakken, en
weten hen ook te vinden als er een feestje aan komt.
Ze hebben laten zien bij de High Tea dat ze ook een heel buffet met zoete en
hartige hapjes kunnen maken. We hopen binnenkort weer een volgende activiteit
met hen te organiseren, want ze werken graag mee aan inkomsten voor de SNP.
Voor hen is dat een prima afleiding van hun dagelijkse zorgen en stress. Ze zijn
dan trots op hun werk en krijgen veel waardering.
We willen de kerken, die onze families steunen, hartelijk danken. Ze hebben
naast de financiële steun ook de sociale steun en het menselijke contact nodig.
Als christenen voelen ze zich thuis bij hun broeders en zusters!
Voor alle sponsors van ons: hartelijk dank voor de hulp die u ons ook dit jaar
weer hebt gegeven. We hebben u nog steeds hard nodig voor ons diaconale
werk.
“God zegene u”, zeggen de Armeniërs dan, wat we graag doorgeven.
Met vriendelijke groet,
Tine Kouwenhoven, voorzitter
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