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STICHTING NOODOPVANG 

PAPENDRECHT/ALBLASSERWAARD 

NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2018 
 

Deze Nieuwsbrief is tevens het jaarverslag over het jaar 2017. 

 

Onze doelstelling 

Onze stichting is al meer dan 15 jaar actief in opvang van vluchtelingen die geen onderdak 

meer hebben, naar het voorbeeld van de Stichting INLIA in Groningen. We bieden bed, bad, 

brood en begeleiding. De gezamenlijke kerken in Papendrecht namen het initiatief en we 

worden nog steeds door veel kerken in Papendrecht en de regio gesteund. De 3 christelijke 

gezinnen die we nu huisvesten vinden ook een geestelijk huis en hartelijk meeleven in hun 

gemeente. 

In 2017 hebben we 3 Armeense gezinnen opgevangen. Deze gezinnen hebben nog geen 

verblijfsvergunning, hebben geen opvang meer  maar ze kunnen ook niet terug naar hun land. 

Wij bieden onderdak in de periode dat hun procedure loopt. De gezinnen wonen in 3 

appartementen in Alblasserdam die we huren van Woonkracht10.  

 

Onze gezinnen 

We hebben enige tijd geen nieuws verspreid over de situatie 

van de gezinnen, omdat er niet zoveel nieuws was. Anahit en 

Slava, de grootouders, kregen in 2017 uitstel van vertrek, zoals 

dat heet. De ernstige diabetes kan nl. onvoldoende behandeld  

worden in Armenië. Zij krijgen nu wel leefgeld, wat enige rust 

geeft. We verwachten voor hen in 2018 een voorlopige 

verblijfsvergunning, waardoor ze een uitkering zullen krijgen 

en hun eigen huis kunnen huren. 

 

Ashot, hun zoon, en Tina met hun 2 kinderen, kregen van de 

Dienst Terugkeer en Vertrek het advies zich bij de IND te 

melden met een nieuw asielverzoek, omdat hun situatie nu 

anders is dan bij het oorspronkelijke asielverzoek. De IND 

was het daar niet mee eens, bleek onlangs tot hun grote 

teleurstelling. Zo moeten ze weer naar de rechtbank en duurt 

het weer langer. De advocaat heeft goede moed, maar wat een 

moeilijke weg voor deze gezinnen, die er echt onder lijden.  

 

Voor Maro en George ligt een brief van de burgemeester van 

Alblasserdam bij de huidige staatssecretaris. Hij wordt 

verzocht om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om een 

verblijfsvergunning te verlenen aan dit gezin om humanitaire 

redenen. We wachten in spanning af en bidden met hen om 

een positieve uitkomst. 
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Onze gezinnen maken gebruik van de Voedselbank in Alblasserdam, waar we blij mee zijn. 

Daardoor krijgen ze soms ook andere uitnodigingen, zoals voor de jaarlijkse Kerstmaaltijd in 

Landvast. Maro vertelde dat ze deze bijeenkomst zo bijzonder vond. De burgemeester ging 

voor in gebed en at met het gezelschap. Ze werd heel blij van dit gezellige samenzijn en zag 

hierin al iets van Gods Koninkrijk!  Ze bedacht hoe anders het hier was dan in Armenië waar 

een burgemeester er niet over zou denken om aandacht te geven aan de armen.  

 

Bestuur 

Onze bestuursleden komen uit verschillende kerken en hebben diverse achtergronden. 

Hans en Hilde Kleine Rammelkamp (secretariaat) zijn al vanaf de start betrokken bij de SNP, 

afkomstig uit de Morgenster in Papendrecht. Julius Schaap (penningmeester), ook al jaren een 

betrouwbaar gezicht, is evenals Jos Peters afkomstig uit de RK parochie. Peter Hooglander 

van de Elimkerk en werkzaam bij Vluchtelingenwerk, Wout Kleine is contactpersoon van de 

Hervormde Kerk in Alblasserdam, en voorzitter Tine Kouwenhoven  uit de Morgenster in 

Papendrecht. We hebben geen wisselingen gehad in ons bestuur in 2017. 

 

Financiën 

De penningmeester heeft alle cijfers weer op een rij gezet, en vervolgens zijn ze  

gecontroleerd door onze kascommissie. We zijn dankbaar dat we weer in staat waren om onze 

diaconale taak uit te voeren in 2017. Wat waren er weer mooie acties om geld in te zamelen: 

op 2
e
 Paasdag een fietstocht met High Tea in Alblasserdam vanuit de Ichthus-kerk, en in 

september een High Tea in de Heerlijkheid van Papendrecht. Hartelijk dank! 

 

                    
 

Nog meer acties in 2017: In Papendrecht werd aan het eind van het jaar een oliebollenactie 

gehouden door de Jeugd Alpha bij de Elimkerk. De opbrengst was een grote verrassing en 

komt in de jaarcijfers van 2018. 

Bij de Overige kosten staat een bedrag dat is uitgegeven voor Khadija. Voor deze jonge 

vrouw in Papendrecht kregen we een bedrag van 1.000 euro voor een studiefonds voor haar 

van KerkinActie, zodat ze in haar eigen onderhoud kan gaan voorzien.  

Verder staat bij de overige kosten een bedrag voor de volkstuin die we huurden. Inmiddels is 

die opgezegd omdat er nu geen belangstelling meer voor is. 

 

Dank aan alle mensen en organisaties die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze 

gezinnen. Die financiële en morele steun is zo belangrijk voor hen! God zegene u! 

 

Met vriendelijke groet en verbonden met u, 

Tine Kouwenhoven  
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STICHTING NOODOPVANG PAPENDRECHT

Overzicht baten en lasten

Baten 2017 2016

Bijdragen:

Kerken 9.064,70 15.119,44

Instellingen 666,00 1.300,00

Particulieren 3.120,00 8.595,00

12.850,70 25.014,44

Overige baten 1.730,00 659,49

Resultaat 2.843,96

17.424,66 25.673,93

Lasten 2017 2016

Eneco 4.062,42 4.783,81

Ziggo b.v. 593,10 569,10

Huur 9.868,08 12.417,75

Onkosten gasten 300,00 1.200,00

Bankkosten 183,57 216,87

Overige kosten 2.417,49 3.042,50

Resultaat 3.443,90

17.424,66 25.673,93

Toelichting.

De bijdragen in 2017 zijn t.o.v. 2016 gehalveerd. We hebben in 2017 ook minder

uitgaven gehad.

Er is een bijdrage ontvangen van € 1000,00 te gebruiken voor de kosten van

Khadija (zie Overige kosten.

De Overige baten bestaan uit opbrengsten van 2 x High tea: 1 x €460,00 en

1 x € 520,00 plus bijdragen in de kosten van advokaat Baaij van €750,00

(zie Overige kosten)

Het jaar 2017 sluiten we af met een negatief resultaat .

De Overige kosten bestaan uit: Kosten Volkstuinver.Alblasserdam € 42,50

                       Woonkracht 20: stook- en servicekosten € 648,49

       Kosten advokaat Baaij € 1.149,50

       Kosten Khadija € 577,00
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STICHTING NOODOPVANG PAPENDRECHT

Balans per 31 december
2017 2016 2017 2016

Rabobank 2.205,28 5.051,29 Vermogen (positief) 2.255,73 5.099,69

Debiteuren 50,45 48,40

2.255,73 5.099,69 2.255,73 5.099,69

Toelichting

Debiteuren: Ziggo betaling januari 2018   

 


