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Wat doet de OMZO?
• geeft financiële bijdagen voor levensonderhoud
• zorgt voor tijdelijk onderdak
• geeft medische en tandheelkundige zorg
• adviseert en ondersteunt bij juridische bijstand
• organiseert scholing
• bemiddelt bij terugkeer
• beïnvloedt lokale en landelijke politiek

WILD BORN AS EASY

Algemeen
1. HET JAAR 2015
Dit is het jaarverslag 2015 van de Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel (OMZO) Pauluskerk. De OMZO brengt dit jaaroverzicht bewust en
met veel plezier uit. Het is van groot belang, dat u als
donateurs, sympathisanten, stichtingen en fondsen
en andere geïnteresseerden in ons werk, goed blijft
geïnformeerd. Over het werk van de OMZO. Maar
vooral over de mensen om wie het de OMZO gaat: de
mensen zonder verblijfspapieren in Nederland, en in
het bijzonder in Rotterdam en omgeving. Het is
goed, dat u weet hebt van hun nagenoeg rechteloze
situatie in de rechtsstaat Nederland en hoe OMZO
deze mensen probeert bij te staan langs de weg van
die twee oude woorden uit de Europese traditie:
barmhartigheid èn gerechtigheid. Dat wil zeggen:
het lenigen van de nood van mensen in individuele
gevallen èn structureel verandering brengen in hun
situatie, zodat wordt voorkomen, dat zij in nood raken. Ook dat laatste is in de Nederlandse situatie
maar al te nodig.
2. WAAR GAAT HET OMZO OM?
Waarom doet de OMZO wat zij doet ? Heel eenvoudig: de OMZO gelooft in de gulden regel. Zij spant
zich in eenvoudigweg, omdat wij ook zo zouden willen worden behandeld, als wij zelf in de omstandig-

heden van veel mensen zonder verblijfspapieren
zouden verkeren.
Het gaat erom de volgende mensen een zoveel mogelijk menswaardig bestaan te geven :
• de mensen voor wie een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning in Nederland loopt. Die
dus rechtmatig en soms ook onrechtmatig in Nederland verblijven, maar niet rechthebbend zijn en
dus vaak jarenlang zonder middelen van bestaan;
• de mensen die zijn uitgeprocedeerd en Nederland
moeten verlaten, maar langdurig niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst, de zgn.
“technisch onuitzetbaren”;
• de mensen die zijn uitgeprocedeerd en Nederland
moeten verlaten, maar voor een periode niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en
tegelijk geen buitenschuld-verklaring krijgen;
• een groeiende groep van mensen met min of meer
ernstige medische problemen, lichamelijk of geestelijk en dan vooral:
o de illegale verslaafden, vaak en zeker met de
jaren ernstig ziek of met ernstige
gebitsproblemen;
o de ouderen boven de 50 jaar, ook vaak en zeker
met het klimmen der jaren ernstig ziek;
• mensen met ernstige psychiatrische klachten, al of
niet verslaafd.

Het jaar 2015 was voor de OMZO opnieuw zeer druk
bezet en intensief jaar. Het aantal mensen, dat een
beroep deed op het vluchtelingenspreekuur bleef
hoog en groeide in het tweede deel van het jaar
licht. Het beroep op onze dokters, op de tandarts en
op de andere vormen van hulpverlening en opvang
bleef min of meer stabiel. Niettemin kijken we als
OMZO positief op het jaar 2015 terug. We slaagden
er opnieuw in een groot aantal mensen zonder verblijfspapieren bij te staan en te helpen. We vergrootten ook de druk op de lokale en landelijke overheid
om een einde te maken aan het mensonwaardige
vreemdelingenbeleid van de laatste 15 jaar. We bereidden ons voor op een grotere campagne richting
de samenleving voor een werkelijk humaan vreeemdelingenbeleid.
3. DE POSITIE VAN MENSEN ZONDER VERBLIJFSPAPIEREN IN 2015 NOG ALTIJD ZORGWEKKEND
3.1 (GEEN) LEVEN ALS ONGEDOCUMENTEERDE
IN NEDERLAND
In 2015 was er veel opnieuw veel te doen rond de
positie van de mensen zonder verblijfspapieren in
Nederland. Hun situatie blijft niettemin onververminderd zorgwekkend. In de stad Rotterdam leven
tussen 15.000 en 20.000 mensen zonder verblijfspapieren. Zij lopen op straat, maken deel uit van het
verkeer, eten, drinken en slapen hier. Kortom: zij maken deel uit van de gemeenschap van de stad, vaak al
jaren- en jarenlang. Mensen zonder verblijfspapieren
hebben in de rechtsstaat Nederland slechts een drietal rechten. Zij hebben toegang tot noodzakelijke
medische zorg, toegang tot de rechter (al is die toe-

gang bepaald niet gratis) en recht op onderwijs tot
het 18e levensjaar. Het is hen verboden te werken,
zelfs als zij een procedure hebben lopen voor een
verblijfsvergunning. Daarmee is het hen verboden
zelf inkomen te verwerven. Nederland maakt het
hen dus bewust onmogelijk zelf verantwoordelijk te
zijn voor hun leven, hun huisvesting en hun toekomst. De meesten van hen overleven hier, tegen alle
verdrukking in. Zij wonen bij vrienden of kennissen.
En zij verdienen het allernoodzakelijkste geld. Vaak
in los-vast-banen, met slechte contracten of zonder,
ergens aan de onderste rafelranden van de arbeidsmarkt. Ongeveer 10% van hen komt korter of langer
in ernstige problemen. Voor hen is de Pauluskerk
vaak de laatste vluchtheuvel.

grote groepen vluchtelingen, van wie sommigen hier
al heel lang zijn, ouder worden en er heel slecht aan
toe zijn. De verantwoordelijkheid en de rekening
daarvoor kunnen door het Rijk niet vervolgens bij de
gemeenten worden neergelegd, vindt de OMZO.

3.2 GEEN STRUCTURELE VERBETERING IN
DE SITUATIE VAN MENSEN ZONDER VERBLIJFSPAPIEREN
De situatie voor deze mensen was er ook in 2015
vooral een van rechteloosheid. Nog verslechterd door
een aarzelend op gang komende economie en een
zeer krappe arbeidsmarkt. De stad Rotterdam kent
geen vluchtelingenbeleid. In het huidige coalitie-akkoord komt het woord vluchteling niet voor. De stad
kende voor ongedocumenteerden ook in 2015 van
gemeentewege nagenoeg geen voorzieningen. De
stad huldigt formeel het standpunt, dat het terugkeerbeleid een verantwoordelijkheid is van het Rijk.
Omdat dat terugkeerbeleid al jaren niet op orde is,
worden vooral de grote steden geconfronteerd met

3.3 GEEN DEFINITIEVE REGELING VOOR
BED-BAD-BROOD, ONGEACHT STATUS
De gemeente Rotterdam staat, ondanks het feit, dat
het aantal mensen zonder verblijfspapieren onverminderd hoog is gebleven, formeel nog altijd op het
standpunt, dat er geen algemene gemeentelijke
zorgplicht geldt voor de meest kwetsbaren onder
hen. De gemeente verwijst daarvoor steevast naar
het Rijk. Medio 2011 is een grote gemeentelijke
nachtopvang gesloten, waarheen door OMZO ongedocumenteerde vluchtelingen zonder dak of thuis
werden verwezen. Voor een kleine groep van aantoonbaar technisch onuitzetbaren en aantoonbaar
ernstig zieken, met name oudere mannen, erkent de
gemeente wel een zorgplicht, in de vorm van een
zeer sobere BBB-regeling.
Staatssecretaris Teeven (toen nog) bezocht begin
2015 de Pauluskerk. Hij was ervan onder de indruk
hoe de OMZO met de mensen omgaat en over de manier van werken. Er kwam een landelijke BBB-regeling op voorlopige basis. Die redde vooral het kabinet, niet de mensen zonder verblijfspapieren. Een
onding, waar van begin af aan niemand gelukkig
mee was: de hulporganisaties niet, de (grote) gemeenten niet. Vrijwel de gehele Rotterdamse gemeenteraad sprak zich in de loop van 2015 uit voor
een regeling à la het Pauluskerkmodel en gaf burgemeester Aboutaleb opdracht dat in te brengen in de

onderhandelingen met het Rijk over een definitieve
regeling. Zeer hoopgevend was het feit, dat de gemeenteraad zich daarbij uitdrukkelijk baseerde op
humaniteit: elk mens heeft recht op een dak boven
zijn hoofd, ongeacht zijn of haar status. En dus niet
meer, zoals voorheen, op openbare orde en veiligheid:
“we moeten van die rotzakken op straat af”. Een flinke
stap vooruit, die tot voorbeeld zou moeten strekken
voor de rijksoverheid. Anno 2016 is er nog altijd geen
definitieve, landelijke BBB(B)-regeling, die kwetsbare
mensen zonder verblijfspapieren een minimum van
bestaan garandeert van overheidswege. Het is duidelijk, dat een dergelijke regeling voor het kabinet geen
prioriteit heeft. Ondanks de kleine stappen ten goede,
blijft dus het Nederlandse vreemdelingenbeleid in
het algemeen hard en mensonwaardig.
Als er één ding was, dat ons beeld van de laatste
tijd heeft bepaald dan wel dat van vluchtelingen,
60 miljoen inmiddels wereldwijd. Honderdduizenden
van hen ook op de vlucht naar Europa, uit Syrië, uit
Eritrea. Over zee, in gammele bootjes, over land.
Beelden van vrouwen, mannen, kinderen, die hun
heil zoeken in onze streken, moe, verward, hopeloos,
dood, zwemmend of lopend of fietsend over eindeloze wegen, tegengehouden door slagbomen of
hekken voorzien van prikkeldraad al of niet met
scheermesjes. Soms ook dankbaar en blij, wanneer zij
iets van opvang hebben gevonden in Duitsland,
Zweden of ook in Nederland. Onuitwisbare beelden!
Het is goed hier een veelvoorkomend misverstand op
te ruimen. De vluchtelingen die nu naar Nederland
komen zijn geen uitgeprocedeerde asielzoekers. Integendeel, de meesten van hen krijgen vrij snel en gemakkelijk asiel, vooral de mensen uit Syrië en Eritrea.

Zij kunnen vervolgens een (tijdelijk) bestaan in Nederland opbouwen. Zij komen dus ook niet naar de
Pauluskerk. Dat is gelukkig niet nodig. In de Pauluskerk gaat het om andere vluchtelingen. Om mensen
- juist - zònder verblijfspapieren, in de meeste gevallen uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat betekent niet,
dat we ons het lot van de “nieuwe” vluchtelingen
niet aantrekken. Integendeel. Als Pauluskerk/OMZO
dachten wij mee met het initiatief voor “Rotterdam
verwelkomt vluchtelingen”, onder het motto: “vang
mensen ruimhartig op, maar niet als een kip zonder
kop”. En we dachten na over de consequenties op de
langere termijn. Want op een dag gaan ook mensen
uit deze nieuwe groep vluchtelingen zich bij de
Pauluskerk melden.
4. OVERZICHT IN VOGELVLUCHT VAN DE ACTIVITEITEN EN HET WERK VAN DE OMZO IN 2015
In het jaar 2015 ging het om de volgende activiteiten:
- Spreekuren van het maatschappelijke werk voor
vluchtelingen/vreemdelingen, tweemaal per week,
door twee vluchtelingenwerkers (ondersteund door
een team van vrijwilligers). In 2015 bezochten gemiddeld 100 – 120 mensen per maand het spreekuur.
Een lichte groei ten opzichte van 2014. De mensen
die het spreekuur bezochten kwamen van “all over
the world”. De meesten daarvan uit: Somalië,
Burundi, Marokko, Sierra Leone en Armenië;
- In 2015 bezochten ruim 1000 verschillende mensen
het medische spreekuur. Er zijn in totaal ruim 2100
consulten geweest. Daarnaast verrichtte de tandarts
(om niet) zo’n 250 behandelingen. Dit is min of meer
gelijk aan 2014. Het gemiddeld aantal consulten
per patiënt per jaar bedroeg 2,2. De medische
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dienst zag mensen uit 73 verschillende landen. De
meesten mensen kwamen uit China (211), daaropvolgend Marokko (134), Mongolië (40), Suriname
(36) en Kaapverdië (34). Meer vrouwen dan mannen,
verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën. Er is een lichte toename van het aantal oudere
patiënten;
Tijdelijke huisvesting en nachtopvang. In 2015
huisvestte de OMZO tussen de 40 en 60 mensen
tijdelijk doorgaans de meest kwetsbare groepen.
Met de start van de voorlopige BBB-regeling met
bijhorende opvangmogelijkheden, waaronder die
in de Pauluskerk, werd de aparte eigen nacht
opvang van de Pauluskerk gesloten;
Continue lobby- en belangenbehartigingsactivi
teiten richting politiek (lokaal en landelijk) gericht
op de verbetering van de positie van mensen zonder
papieren. In de 2e helft van 2015 werd een projectplan opgesteld en door het bestuur goedgekeurd
voor de uitvoering van een regionale en landelijke
campagne voor het realiseren van een alternatief,
humaan vreemdelingenbeleid;
Het aantal taallessen (Nederlands, Engels en Spaans)
werd in 2015 flink uitgebouwd. Inmiddels nemen
zo’n 75 bezoekers deel, verdeeld over 11 lessen per
week, gegeven door zo’n 10 vrijwilligers. In 2016
zal het project verder worden versterkt met E-learning. Er is zeer veel belangstelling voor deze lessen;
De activiteiten voor zinvolle dagbesteding en
het bouwen aan eigen, persoonlijke waardigheid
werden verstrekt en uitgebouwd. Aan de sociaalculturele activiteiten namen in 2015 gemiddeld
zo’ n 40 – 50 bezoekers deel. Aan de andere, meer
praktische activiteiten, zoals de fietsenwerkplaats

en het doen van vrijwilligerswerk in de Pauluskerk
namen gemiddeld 20 tot 25 mense deel. Onder
hen ook veel mensen zonder verblijfspapieren;
- De gesprekken gevoerd met het LOS (Landelijk
Ongedocumenteerden Steunpunt) over mogelijke
vormen van samenwerking leiden helaas niet tot
het beoogde resultaat.
DE VRAAG NAAR HULPVERLENING, OPVANG EN
MEDISCHE ZORG OOK IN 2015 HOOG
De OMZO steunt mensen zonder verblijfspapieren
zonder aanzien des persoons. De vluchtelingenspreekuren worden bezocht door zo’n 100 – 120 vluchte
lingen per week. Belangrijk element daarin vormen

de bijdragen in levensonderhoud voor mensen die
het verboden is daarin zelf te voorzien. Het aantal
mensen, dat het vluchtelingenspreekuur bezoekt, is
ten opzichte van 2014 licht gestegen, vooral in de
tweede helft van het jaar. Het gaat bovendien steeds
meer om mensen die in ernstige bestaansproblemen
raken. De vraag om ondersteuning in levensonderhoud bleef daarom hoog.
VLUCHTELINGENSPREEKUUR BETER TOEGERUST
De versterking van het vluchtelingespreekuur met een
tweede parttime vluchtelingenwerker heeft goed
gewerkt. Er is meer rust gekomen en meer tijd voor
complexer vragende gevallen. Het vluchtelingenspreekuur werkt daarnaast met de inzet en hulp van
vrijwilligers en stagiair(e)s. Zie voorts onder Vluchtelingenspreekuur.
MEDISCHE DIENST VAN ESSENTIEEL BELANG
De medische dienst van de OMZO zag in 2015 ruim
1000 mensen en verrichtte ruim 2100 consulten per
jaar, waarvan een groot aantal voor (onverzekerde)
vluchtelingen. Daarmee is de dienst de grootste praktijk voor de mensen van de “staat” en medisch onverzekerden in Nederland. Het gaat in een flink aantal
gevallen ook om zeer kwetsbare groepen als alleenstaande moeders met jonge kinderen en om (vaak
zieke) ouderen: mannen en in mindere mate vrouwen. Het team bestaat uit drie artsen, een tandarts
en een doktersassistente. Vier dagen per week werd
er door een huisarts spreekuur gehouden en sinds
augustus één ochtend per week door een tandarts,
voornamelijk bestemd voor mensen zonder geldige
verblijfspapieren. Zie voorts onder Medische Dienst.

ZINVOLLE DAGBESTEDING EN BOUWEN AAN
WAARDIGHEID NEEMT FLINKE VLUCHT
De OMZO bevordert voorts zoveel mogelijk een
zinvolle dagbesteding voor mensen voor wie het
grootste deel der dagen “leeg” is en de opbouw van
waardigheid en versterking van levenskracht van
vluchtelingen/vreemdelingen door middel van sociaalculturele en andere activiteiten in het deelproject
Pauluskerk Nieuwe Grond en het deelproject “Zinvolle Dagbesteding en Bouwen aan Waardigheid”.
Het gaat daarbij om Open Atelier, Schrijfatelier,
muziekpodium, toneelactiviteiten en laagdrempelige
diensten en avondgebeden. Daarnaast door vluchtelingen de mogelijkheid te bieden om te werken op
vrijwillige basis binnen de Pauluskerk. Dit beleid is in

door vluchtelingen via de activiteiten van de Pauluskerk in contact te brengen met Rotterdam en
Rotterdammers en vice versa.
TAALLESSEN: DEELNAME ENORM GEGROEID
Het aantal taallessen (Nederlands, Engels en Spaans)
in de Pauluskerk werd in 2015 flink uitgebouwd. Inmiddels nemen zo’n 75 bezoekers deel, daaronder
ook veel mensen zonder verblijfspapieren, verdeeld
over 11 lessen per week, gegeven door zo’n 10 vrijwilligers. Er is een groeiende belangstelling voor deze
lessen.

NAAIATELIER STUDIO ZI

2015 verder uitgebouwd, onder meer via de leerwerkbedrijfplekken in de keuken en het restaurant van de
kerk, de fietsenwerkplaats, een second-handshop en
een bijhorend naaiatelier en vrijwilligersactiviteiten
ten dienst van de Pauluskerk als geheel. Essentieel
daarbij is, dat de OMZO vluchtelingen niet allereerst
ziet als een probleem, maar als mens met mogelijkheden om bij te dragen aan het geheel van de
Pauluskerk en van de Rotterdamse samenleving.
Het project bestrijdt daarmee volop eenzaamheid,
minderwaardigheids- en zinloosheidsgevoelens bij
de mensen in kwestie en bevordert de integratie
meer specifiek door het organiseren van vrouwencontactavonden, (vluchtelingen)kinderactiviteiten en

TIJDELIJKE HUISVESTING EN NACHTOPVANG
Voor de OMZO blijft het uitgangspunt: geen mens op
straat. Helaas stellen woningbouwcorporaties woonruimte niet meer om niet aan de OMZO ter beschikking. Dat betekent, dat de post huisvesting de laatste
jaren flink is gegroeid. De OMZO huisvest onder
protest. Bed-Bad-Brood is geen taak van de kerk,
maar van de overheid/samenleving. In 2015 hebben
wij tussen de 40 en 60 mensen gehuisvest, vooral de
meest kwetsbaren.
De nachtopvang van de Pauluskerk moest begin 2015
op last van de gemeente worden gesloten. Daarvoor
in de plaats kwam er de mogelijkheid van nachtopvang
in de Pauluskerk zelf in het kader van de tijdelijke,
landelijke BBB-regeling. Daarin nemen circa 24
mensen deel.
HULP – EN INFORMATIEPUNT PAULUSKERK
In de Pauluskerk is tevens het regio-kantoor van IOM
(de Internationale Organisatie voor Migratie) gevestigd. Daar worden de IOM-spreekuren gehouden

met die vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd en
vrijwillig willen terugkeren naar het land van herkomst. Ook Vluchtelingenwerk Maasdelta houdt er
een deel van haar spreekuren evenals een vluchtelingenadvocaat die wekelijks hulp- en adviespreekuren
voor ongedocumenteerden houdt. Tevens is de Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) in de Pauluskerk gevestigd. Dit alles heeft de
Pauluskerk de afgelopen periode gemaakt tot een
steeds duidelijker herkenbaar hulp- en informatiepunt voor (uitgeprocedeerde) vluchtelingen in Rotterdam en in het land.
SAMENWERKING MET IOM, ROS EN ANDEREN
De samenwerking met IOM, het ROS (Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt), en andere hulpverlenings- en belangenbehartigingsorganisaties in
de stad en in het land werd in 2015 voortgezet.
Namens het vluchtelingenspreekuur neemt de OMZO
ook deel aan overleggen met andere organisaties en
overheidsinstanties. Een voorbeeld hiervan is het
BRIO, het Breed Rotterdams Illegalen Overleg. Het
doel van dit overleg is om tot een oplossing te komen
in de situatie van ongedocumenteerden. Dat kan verblijf betekenen, maar soms, samen met de mensen in
kwestie, ook (vrijwillige) terugkeer naar het land van
herkomst, werken aan tijdelijk verblijf op basis van
de medische situatie, maar ook naar mogelijkheden
binnen de gezondheidszorg.
Verder nam de OMZO deel aan het RIO (Rotterdams
Illegalen Overleg). In dit overleg participeren allerlei
maatschappelijke organisaties. Het doel is om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele ontwikkelingen op het gebied van ongedocumenteerden,

vreemdelingen en asiel en het verbreden van elkaars
kennis.
FINANCIEEL OVERSCHOT TOEGEVOEGD
AAN RESERVE
Het lukte de OMZO in 2015 gelukkig goed de balans
tussen inkomsten en uitgaven te bewaren. Ons beleid van de afgelopen jaren strikt toe te zien op de
verschillende uitgaven werpt daar zeker zijn vruchten af. We konden het jaar afronden met een klein
overschot, dat is toegevoegd aan onze (te kleine) reserve. Daarmee is het werk op de langere termijn gediend. De OMZO heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een goede relatie over en weer met
donateurs en sympathisanten, met de fondsen, met
kerken en diaconieën. Dat draagvlak bleek ook dit
jaar van groot belang voor de continuïteit van ons
werk. Een groeiend aantal fondsen is gelukkig ook
bereid de OMZO meerjarig te steunen.
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NACHT VAN DE VLUCHTELING

BESTUUR
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 10 maal.
In eendrachtige samenwerking probeerden we gezicht
en stem te zijn van mensen die geen gezicht en stem
hebben en waar nodig en mogelijk mensen te helpen
en te versterken.
Zo heeft de OMZO ook in 2015 geprobeerd de groep
mensen zonder verblijfspapieren zo goed mogelijk te
helpen met bijdragen in levensonderhoud, tijdelijke
opvang/huisvesting, bemiddeling bij juridische bijstand, medische en tandheelkundige zorg, scholing
en taallessen, nachtopvang en beïnvloeding van de
lokale en landelijke politiek.
Uitgangspunt voor al ons werk is en blijft het bouwen aan perspectief voor de mensen zonder verblijfspapieren. Dat kan verblijf betekenen. Al is het aantal
mensen, dat een verblijfsvergunning krijgt zeer klein,
zelfs als ze hier al jaren zijn of geen mogelijkheden
hebben tot terugkeer. Het kan ook terugkeer betekenen naar het land van herkomst. Daar waar echt
alle mogelijkheden tot rechtmatig verblijf volledig
waren uitgeput, hielpen wij ook in 2015 mensen, op
vrijwillige basis, met terugkeer naar hun land, maar
dan alleen in die gevallen waarin dat kon op een verantwoorde en gezonde manier en wanneer het land
van terugkeer in de ogen van OMZO een veilig land
was.
ds. Dick Couvée
voorzitter Stichting OMZO

’’

Gevlucht uit
Sierra Leone

Gevlucht uit Sierra Leone is Joseph (47). Hij kon niet
langer in zijn land blijven, het was te gevaarlijk. Hij
kon zichzelf niet langer vinden in zijn cultuur, in zijn
gemeenschap en de situatie werd steeds erger. Via
een mensensmokkelaar kon hij het land ontvluchten.
Waar Joseph heen wilde maakte niet uit. Hij kreeg
niet de mogelijkheid te kiezen. ‘Het maakte mij toen
ook niet uit. Ik moest het land uit. Alles was beter dan
daar te blijven.’ In 2007 kwam Joseph aan in Nederland. Hij kende niemand behalve de man die hem in
het land bracht. Die vertelde hem te wachten bij een
café, in de tussentijd zou de man een huis of plek zoeken waar hij kon overnachten. De dag verstreek en
het werd avond. De man is nooit meer teruggekomen voor Joseph. ‘Ik wist niet wat ik moest doen. Ik sprak
de taal niet en kende niemand.’ In het café werd hem aangeraden een Afrikaanse man op straat te zoeken
en het daar aan te vragen. Hij vond iemand. De man raadde hem aan naar Ter Apel te gaan om asiel aan te
vragen. Samen gingen ze naar het station en de man kocht een kaartje voor hem. In Ter Apel kreeg Joseph
een dak boven zijn hoofd. Hij kon daar tijdelijk verblijven in een asielzoekerscentrum. Helaas werd hij na drie
weken weer weggestuurd. ‘Ze geloofden mij niet. Ik had geen paspoort of papieren en kon niet bewijzen
dat ik gevlucht was.’ Via via kwam Joseph terecht bij een advocaat in Amsterdam. Op die manier kreeg
Joseph een sofinummer en een bankrekening. Maar daar bleef het ook bij. ‘Ik moest heen en weer reizen
naar Ter Apel en had veel stress. Uiteindelijk heeft het mij niets geholpen.’ Nu mag hij wegens medische en
psychische redenen in Nederland blijven want de zorg die Joseph nodig heeft zal hij in Sierra Leone hoogstwaarschijnlijk niet krijgen. In 2012 vond Joseph de Pauluskerk waar hij nog altijd woont. ‘Ik heb ‘’BBB’’ gekregen dus ik zit hier goed. Maar ik heb geen paspoort en geen werk. Ik zou heel graag werken en deel
uitmaken van de gemeenschap.’ Voor Joseph is zijn verblijf in de Pauluskerk maar een tijdelijke oplossing. Hij
zou graag zelfstandig zijn. ‘Je moet accepteren hoe het leven gaat, ook al is dat soms moeilijk. Ik geloof in
de kracht van God en met de hulp van God en de Nederlanders kan ik het aan.’

’’

Vluchtelingen
spreekuur
De trend die eind 2014 was ingezet, ging door in
2015. Het aantal mensen wat het spreekuur bezocht
stabiliseerde sinds eind 2014. Eén van de hoofdoorzaken was de BBB-regeling. Door de uitspraak van de
voorzieningenrechter eind 2014, had iedere ongedocumenteerde recht op opvang. Ongeacht de status,
uitgeprocedeerd of niet en zonder voorwaarden
vooraf. Of mensen nu meewerkten aan terugkeer
volgens de overheid of niet, ze kregen opvang. Er
kwam rust in asielland. Mensen hadden een plek om
te slapen en konden zich in alle rust beraden over hun
toekomst. De BBB-regeling moet geen eindstation
zijn, maar een stabiele fase waarin ze na kunnen
denken over hun toekomst.
De twee vluchtelingenwerksters gaan gesprekken
aan met de mensen en kijken wat voor deze persoon
in zijn situatie de beste aanpak is. We schrijven niks
voor en kijken samen naar de mogelijkheden van een
nieuwe procedure. Soms zijn mensen zo getraumatiseerd dat een time-out nodig is. En is een veilige terugkeer mogelijk, dan faciliteren we dat samen met
de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).
En andere organisaties zoals ROS (Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt) en DTenV (Dienst Terug
keer en Vertrek).

LANDEN VAN HERKOMST
De landen van herkomst zijn divers. Er zijn landen die
eruit springen: Somalië (10%). 9% van de bezoekers
komt uit Burundi, 7% komt uit Marokko en 10% uit
Sierra Leone. 9% komt uit Armenië.
AANTALLEN BEZOEKERS PER SPREEKUUR
Gemiddeld kwamen er tussen de honderd en 120 bezoekers per maand op het spreekuur. Daarvan waren
maandelijks tussen tien en 15 nieuwe bezoekers.
REDENEN VAN BEZOEK AAN HET SPREEKUUR
3% van de mensen die het spreekuur bezoeken komt
voor (eenmalig) advies. 90% komt voor financiële ondersteuning. Dat kan zijn voor reiskosten om naar de
advocaat te gaan of naar de ambassade. Veel buitenlandse ambassades zijn in Brussel. Het kan zijn voor
ondersteuning in de legeskosten of kosten voor het
opsturen van brondocumenten zoals geboorteaktes
en paspoorten. 5% komt voor huisvesting. Ze komen
uit vreemdelingenbewaring of uit een landelijke opvang. Meestal kunnen we hen doorverwijzen naar de
lokale gemeente of naar andere instanties. 2% komt
voor medische vragen. Ze kunnen gelukkig doorverwezen worden naar een van onze artsen. 90% komt
dus voor juridische ondersteuning. Dat betekende:

bellen met advocaten, afspraken maken met advocaten en kijken naar de mogelijkheden van een nieuwe
procedure.
Drie mensen kregen een verblijfsvergunning om uiteenlopende redenen. Deze mensen waren al jaren in
Nederland en het is hun van harte gegund. Maar helaas zijn het afgelopen jaar weer veel mensen teleur-

gesteld. Zij hadden hun hoop gezet op verblijf, maar
het mocht niet zo zijn. Het is vaak moeilijk uit te leggen wat de redenen van de afwijzing zijn. Voor ons is
het soms ook onverklaarbaar. In zulke situaties is het
belangrijk om er voor de mensen te zijn. Iemand
waar ze hun verdriet en hun boosheid kwijt kunnen.
En om samen te kijken naar hoe het nu verder moet.
FORMAAT DECEMBER 2014: THEMA ‘WACHTEN’

Medische dienst
In 2015 bestond ons team uit drie artsen, een tandarts
en een doktersassistente. Vier dagen per week werd er
door een huisarts spreekuur gehouden en één ochtend
per week door een tandarts, voornamelijk bestemd
voor mensen zonder geldige verblijfspapieren.
Ongeveer duizend verschillende vreemdelingen bezochten het spreekuur. Dit is gelijk aan 2014. Het
patiënten aantal is stabiel. Er zijn in totaal 2012 consulten geweest. Het gemiddeld aantal consulten per
patiënt per jaar bedroeg 2,2. Wij zagen mensen uit
73 verschillende landen, de meesten mensen kwamen
uit China (211), Marokko (134), Mongolië (40), Suriname (36) en Kaapverdië (34).
TOENAME 70+
Meer vrouwen (480) dan mannen (447) bezochten
ons spreekuur verspreid over de verschillende leeftijdscategorieën. Er is sprake van een lichte toename
in leeftijdscategorie van ouder dan 70 jaar.
Leeftijd

2014

2015

0-9 jaar

29

27

10-19 jaar

24

16

20-29 jaar

127

21

30-39 jaar

218

217

40-49 jaar

249

227

50-60

179

195

60+

103

124

De problematiek die wij zien is vergelijkbaar met die
van een reguliere huisartsenpraktijk. De psychosociale
aspecten zijn vaak gecompliceerd. Gelukkig kunnen
wij over de faciliteiten beschikken om goede medische
hulp te bieden. De overheid heeft de gezondheidszorg redelijk toegankelijk gemaakt voor ongedocumenteerde mensen die van buiten de EEG komen.
SAMENWERKING EMC
De samenwerking met het EMC (Erasmus Medisch
Centrum), een vrijgevestigde psychiater en sinds begin 2015 met Parnassia Bavo, evenals met apotheek
Benu Wester en Tandzorg, het Vangnet en Adviesteam van de GGD, verliep naar wens. Daar waar de
Nederlandse overheid enkele financiële beperkingen
heeft aangebracht, probeert de Pauluskerk zoveel
mogelijk ondersteuning te bieden uit eigen middelen.
Te denken valt aan vergoeding van de tandheelkundige hulp, psychologische hulp, logopedie en fysio
therapie, medicatie die buiten het verstrekkingenpakket valt en hulpmiddelen. Ook heeft de Pauluskerk financieel ondersteuning geboden bij verstrekking van medicijnen aan onverzekerde Nederlanders
en Europeanen, die hiertoe zelf niet in staat waren.
De verwijzing naar de tweede lijn bij verslavings
problemen verloopt nog steeds moeizaam. We hopen dat wij de hulpverlening zoals wij die hebben
kunnen aanbieden in 2015 ook in 2016 en de jaren
daarna kunnen continueren.

Project Georgië
In de jaren 1992 – 1993 woedden er bloedige burgeroorlogen in Georgië. Vele etnische Georgiërs werden
verjaagd van hun huis en haard in de deelrepublieken
Abchazië en Zuid-Ossetië. Na hun vlucht streken zij
neer elders in Georgië. Het land kent inmiddels zo`n
200.000 – 300.000 IDP`s.
Het Georgië-project van de OMZO trekt zich al bijna
20 jaar het lot van een aantal van deze mensen aan
met medische hulp en hulp bij levensonderhoud.
Daarvoor in de plaats kwam vanaf eind 2013 het
koeienproject. Dat project kwam goed van de grond

en was succesvol, totdat eind 2014 alle koeien werden
gestolen. In overleg met de bevriende leidinggevenden
daar is besloten de afbetaling van de OMZO-lening te
beperken en meer ruimte in de tijd te bieden. Dankzij
de inzet van alle betrokkenen functioneert het project
inmiddels weer normaal.
Ondanks nieuwe uitnodigingen van onze kant is het
in 2015 helaas niet gelukt meer voorstellen te krijgen
voor levensvatbare projecten, naar het voorbeeld van
het fietsen- en het koeienproject.

Tot slot
In het bestuur hebben dit jaar geen wijzigingen plaatsgehad. Wij hebben dit
jaar eendrachtig en zeer gemotiveerd voor de goede zaak samengewerkt.
Kort geleden verdedigde bondskanselier Merkel haar vluchtelingenbeleid van
het afgelopen jaar, dwars tegen de groeiende kritiek in, ook in eigen kring. Zij
hield vast aan: “Wir schaffen das”. Zij zei: “Het idee bij de oprichting van de CDU
was, dat een partij haar basis vindt in de door God gegeven waardigheid aan
ieder afzonderlijk mens.
Dat betekent, dat er op dit moment geen mensenmassa naar Duitsland komt,
maar individuen”. Geen vluchtelingentsunami dus, maar mensen. Geen uitkerings
trekkers dus of uitvreters of armoedzaaiers. Maar mensen. Het is precies die humane
kern, die we volgens mij ook vanuit de OMZO onverkort en dwars tegen alles in
proberen hoog te houden. En dan voor de mensen zonder verblijfspapieren. Wie
gelooft, dat God elk mens heeft geschapen en dus gewild, kan niet anders dan
alles wat je doet laten sturen door het principe van de menselijke waardigheid.
Het gaat uiteindelijk om mensen. En om de vraag of mensen worden uitgesloten
òf dat zij worden opgeroepen mee te doen en met wat zij kunnen mee te
bouwen aan een nieuw en zacht Rotterdam en een nieuw en zacht Nederland,
waarin ieder, die er is, als mens wordt gezien en de kans krijgt om bij te dragen.
En dus humaan behandeld, omdat simpelweg werkelijk iedereen telt.

Dank
Het werk van de OMZO was ook in 2015 onmogelijk zonder de morele, spirituele
en financiële steun van mensen die op de een of andere manier net als wij zicht
willen houden op dat andere, zachte Rotterdam en Nederland: onze donateurs
en sympathisanten, stichtingen en fondsen, kerken en diaconieën. Dank voor
uw gulle en trouwe inzet, ook dit jaar weer!
Een woord van dank tot slot aan alle mensen die het werk van de OMZO ook in
2015 mogelijk hebben gemaakt. En hoe! De mensen met het hart op de goede
plaats, die zich ook afgelopen jaar hebben ingezet voor de mensen zonder verblijfspapieren: Sjany Middelkoop en Ingemarij Sjoer van het vluchtelingenspreekuur, Marie Kok, Thea Noga, Huub de Weerd, Lina Bezhanova, Siawas
Montazeri, Bea Kruse en Ton Molenaar van de Medische Dienst. Kees Knol en
Teus Petersen, onze huismeesters. En Elisabeth de Jong (secretaris), Hanny de
Kruijf (penningmeester), Hilde van Asperen, Ineke Palm, Jacques Willemse en
Sjany Middelkoop en Huub de Weerd (allen leden en adviseurs van ons bestuur
bestuur), en alle betrokken medewerkers van Samen 010. Ook aan jullie allemaal veel dank ! Zonder jullie grote betrokkenheid bij de zaak van de mensen
zonder verblijfspapieren, jullie inzet, uithoudingsvermogen en creativiteit was
het werk niet mogelijk geweest!
ds. Dick Couvée voorzitter Stichting OMZO

Financieel overzicht 2015
Begroting 2015

Realisatie 2015

Realisatie 2014

Baten
Kerk in Actie

@

10.000,00

@

10.000,00

@

10.000,00

Bijdrage kerken

@

23.000,00

@

30.966,00

@

15.336,00

BBB bijdrage

@

@

61.740,00

@

Particuliere donateurs

@

60.000,00

@

41.199,00

@

35.749,00

Fondsen

@

228.950,00

@

170.706,00

@

231.577,00

Giften overige

@

9.500,00

@

15.122,00

@

13.663,00

Overige baten

@

250,00

@

18.366,00

@

3.223,00

Totaal

@

331.700,00

@

348.099,00

@

309.548,00

Levensonderhoud

@

135.000,00

@

99.952,00

@

137.541,00

Huisvesting vluchtelingen

@

70.000,00

@

32.322,00

@

45.206,00

Juridische ondersteuning

@

2.500,00

@

13.285,00

@

Medische hulp

@

33.000,00

@

18.700,00

@

13.380,00

Tandheelkundige hulp

@

16.000,00

@

11.095,00

@

11.124,00

Nachtopvang

@

11.000,00

@

3.253,00

@

14.125,00

Kosten vrijwilligers

@

3.000,00

@

Activiteiten voor vluchtelingen

@

5.500,00

@

3.946,00

@

2.034,00

Salariskosten

@

39.000,00

@

40.098,00

@

40.870,00

Organisatiekosten

@

14.000,00

@

8.944,00

@

12.646,00

Publiciteit

@

2.500,00

@

@

Overige kosten

@

200,00

@

@

30.262,00

Lasten

BBB uitgaven
Totaal
Resultaat

@

331.700,00

@

@

61.800,00

@

1.575,00

@

293.395,00

@

308.763,00

@

54.704,00

@

785,00

Bestuur OMZO

Fondsen/bijdragen 2015

Het bestuur was in 2015 als

Stichting Physico

volgt samengesteld:

Stichting Pieter Arie van der Kooij

ds. Dick Couvée (voorzitter)
mr. Elisabeth de Jong (secretaris)
drs. Hanny de Kruijf (penningmeester)
dr. Ineke Palm
Jacques Willemse
mr. Hilde van Asperen
drs. Sjany Middelkoop (adviseur)
dr. Huub de Weerd (adviseur)

Hofsteestichting
Elise Mathilde Fonds
Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam
G. Ph. Verhagen-Stichting
Particuliere giften

Aantallen
n Vluchtelingenspreekuur helpt gemiddeld
tussen de 100 en 120 mensen per week;
n Medische Dienst helpt ruim 1000 mensen,
ruim 2100 consulten per jaar;
tandarts: circa 250 consulten per jaar;
n Tijdelijke huisvesting voor gemiddeld 30 - 40
mensen (vluchtelingen en Nederlanders of
mensen met een verblijfsvergunning
n Nachtopvang voor 24 personen;
n taallessen Nederlands, Engels en Spaans: circa
75 deelnemers, verdeel over 11 lessen per week;
n werkplaatsactiviteiten Nieuwe Grond:
40 – 50 reguliere deelnemers;
n Vrijwilligerswerk in en voor de Pauluskerk;
tussen 10 en 15 mensen.

OMZO

ondersteunende fondsen

Stichting Ondersteuning Mensen

Stichting Physico

Zonder Verblijfstitel Pauluskerk

Stichting Pieter Arie van der Kooij

KvK: 804362580

Hofsteestichting
Kerk in Actie

Bezoekadres:

Elise Mathilde Fonds

Pauluskerk Rotterdam

Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam

Mauritsweg 20

G. Ph. Verhagen-Stichting

3013 JR Rotterdam

Particuliere giften

Telefoon: 010 – 411 81 32
E: info@pauluskerkrotterdam.nl
www.pauluskerkrotterdam.nl
Fotografie:
Rogier Bos
FotoEd fotografie
en anderen
Lay-out:
Joost Radstake
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