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NIEUWSBRIEF HERFST 2018 

STICHTING NOODOPVANG 

PAPENDRECHT/ALBLASSERWAARD 

 
Deze Nieuwsbrief geeft informatie aan alle belangstellenden en sponsors van onze Stichting. 

We hebben al enige tijd 3 Armeense christelijke gezinnen onder onze hoede. Deze gezinnen 

hebben geen opvang, kunnen om diverse redenen niet terug naar hun land en zijn bezig in een 

procedure. Zie ook onze website www.noodopvangpapendrecht.nl 

 

Aan het begin van dit jaar hoopten we op spoedige verblijfsvergunningen voor  

onze gezinnen, maar dat liep anders.  

Om te beginnen met Anahit en Slava:  ze krijgen steeds uitstel van vertrek 

vanwege ernstige diabetes-behandeling. Gebruikelijk is dat na een jaar uitstel er 

een verblijfsvergunning wordt gegeven, omdat de situatie niet verandert.  Nu is 

daar vertraging in, zodat ze weer langer moeten wachten. Teleurstellend 

natuurlijk. 

Ze voelen zich thuis in Alblasserdam, zijn lid van de Havenkerk en kennen 

intussen veel mensen.   Ze hebben gelukkig veel afleiding door de 

kleinkinderen, die ze geregeld zien.  Slava is goed in fietsen repareren. Hij doet 

dat o.a. in de Repair Shop, die door de SIHVA is opgezet in Alblasserdam.  

 

 
 

Hun zoon Ashot, met zijn gezin, wacht op een besluit. Ze kunnen niet uitgezet 

worden, was de conclusie van de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Maar 

ze hebben vervolgens geen verblijfsvergunning gekregen, wat wel logisch zou 

zijn.  Gelukkig bieden de kinderen afleiding en gaat het gewone leven voor hen 

door. De kinderen gaan naar school, gaan sporten en kunnen af en toe een leuk 

uitstapje naar de Efteling of een dierentuin maken dankzij het Fonds Kinderhulp 

en de praktische hulp van de diaconie van de Havenkerk. Daar zijn we heel blij 
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mee, want dan ben je op school geen uitzondering. Ashot heeft al een baan 

aangeboden gekregen als hij een verblijfsvergunning heeft, wat hij heel graag 

wil aannemen zodat hij zelf voor zijn gezin kan zorgen. 

Al lange tijd hopen ze op een ruimere toepassing van het Kinderpardon. Ik 

vertelde steeds dat daar geen sprake van was, gezien het politieke klimaat. Maar  

er gaan nu steeds meer stemmen op om de situatie van deze kinderen te 

verbeteren en een einde te maken aan jarenlange onzekerheid en stress voor hen. 

We wachten met hen in spanning de ontwikkelingen af. 

 

Voor Maro en George was het afgelopen jaar vol stress. Het besluit van de 

staatssecretaris was negatief, dus voor hen leek terugkeer naar Armenië de enige 

optie. Ze hebben daar echter niemand meer, omdat hun kinderen daar niet 

wonen en er geen enkele familie meer is om hen op te vangen en te steunen, wat 

ze wel nodig hebben. Gezien de slechte psychische gezondheid van beiden 

hebben we toch advies gevraagd aan een psychiater en een advocaat. Het 

resultaat is dat de advocaat toch mogelijkheden zag en beiden nu wachten op het 

starten van een behandeling, die mogelijk is tegen de PTSS. Tijdens de 

behandeling wordt uitstel van vertrek aangevraagd. 

We hopen voor hen dat de behandelingen hen zullen helpen.   

   
Veel mensen leven met hen mee en geven praktische steun, wat ze hard nodig 

hebben.  Maar de toekomst blijft onzeker. Hun dochter, die met man en kinderen 

in Nederland woont, hoopt uiteraard dat opa en oma mogen blijven. 

 

Veel mensen zijn betrokken bij onze gezinnen, waardoor ze zich gesteund 

voelen.  

Wij danken onze sponsors van harte voor hun financiële hulp, waardoor we ons 

diaconale werk kunnen doen.   

We geven graag door wat we geregeld horen: “God zegene u”. 

 

Tine Kouwenhoven, voorzitter SNP           
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