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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



1. HET JAAR 2012
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting  
Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel (OMZO) 
Pauluskerk. De OMZO brengt dit jaarverslag bewust 
en met veel plezier uit. Het is van groot belang, dat u 
als donateurs, sympathisanten en andere geïnteres
seerden, goed bent geïnformeerd. Dat u weet hebt 
van de situatie van de mensen zonder verblijfspapie
ren in Nederland, in het bijzonder in Rotterdam en 
omgeving. Dat u weet hebt van wat OMZO aan hun 
situatie probeert te doen. Als het gaat om de directe 
en concrete hulpverlening aan de mensen. Als het er 
om gaat in hun situatie structureel verandering en 
verbetering te brengen. 
Net als in 2011 willen ook in dit jaarverslag de men
sen zelf in beeld brengen. Sprekende portretten, die 
gemaakt zijn door fotograaf Rogier Bos. De mooie 
vorm van het jaarverslag 2011 is gebleven. Sober, 
want wij besteden het geld het liefst zoveel mogelijk 
aan hulpverlening, maar wel beter aansprekend en 
overzichtelijker. 
Een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenis
sen en activiteiten in 2012: 

ALGEMEEN
Het jaar 2012 was voor de OMZO opnieuw een zeer 
druk bezet jaar. Niettemin kijken we er als organisatie 

positief op terug. We slaagden er opnieuw in een 
groter 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. 

DE SITUATIE VAN DE MENSEN ZONDER VER-
BLIJFSPAPIEREN ALMAAR MOEILIJKER
Het jaar 2012 was voor de mensen zonder verblijfs
papieren opnieuw een slecht en moeizaam jaar. Dat 
was te wijten aan een drietal factoren: 
1. Een krimpende economie met alle gevolgen daar

van om een (losvast) baan te vinden op een zeer 
krappe arbeidsmarkt. Voor veel van de mensen 
zonder verblijfspapieren is dit vaak de enige moge
lijkheid zelf inkomen te verwerven;

2. In Rotterdam leven nog altijd tussen de 15.000 en 
20.000 mensen zonder verblijfspapieren. Binnen 
de gemeente is nog altijd onvoldoende draagvlak 
voor de erkenning van dit probleem. Rotterdam, de 
tweede stad van het land, kent geen vluchtelingen/
vreemdelingenbeleid; 

3. Het nieuwe kabinet zet het harde en repressieve 
beleid van de afgelopen jaren voort, een zeer be
perkt kinderpardon ten spijt. Het kabinet haalde 
bovendien het oude plan om te komen tot straf
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baarstelling van illegaliteit boven tafel, waarbij 
zelfs de mogelijkheid van de strafbaarstelling van 
de hulpverleners niet uitdrukkelijk is uitgesloten. 
Strafbaarstelling van illegaliteit zal niets toevoe
gen aan de huidige situatie, niets oplossen en het 
probleem voor de mensen in kwestie en voor Ne
derland alleen maar erger maken. 

Als gevolg van dit alles nemen de uitzichtloosheid en 
de wanhoop bij de mensen toe. Zij hebben steeds 
meer de neiging “ondergronds” te gaan. Daarvan 
hebben we in 2012 afschuwelijke voorbeelden ge
zien. Mensen worden steeds banger, met alle nadelige 
gevolgen daarvan voor henzelf en voor hun gezond
heid en voor die van andere mensen in de stad. Naar 
de mening van de OMZO beweegt Nederland zich 
met dit alles ook steeds meer af van de sociale rechten 
die ook voor deze mensen zouden moeten gelden en 
waartoe Nederland zich in internationaal verband 
heeft verplicht. Het al jaren gevoerde repressieve 
vreemdelingenbeleid brengt mensen in mensonwaar
dige situaties en is overduidelijk niet effectief. 

GROEI VAN DE VRAAG NAAR HULPVERLENING 
EN OPVANG
Al die factoren vertaalden zich in een groot en op
nieuw groeiend beroep op de hulpverlening van de 
OMZO. Het gemiddeld aantal mensen dat per week 
de vluchtelingenspreekuren bezoekt, groeide op
nieuw met circa 20% en was nog nooit zo hoog. Het 
bedrag dat werd uitgekeerd voor met name de bij
dragen in levensonderhoud groeide tegen die ach
tergrond in vergelijking met 2011 opnieuw fors. Ook 
het beroep op het medische spreekuur groeide weer 
in 2012, met ruim 10%. Dat betekende ook extra 

druk op de beperkt beschikbare middelen voor de bij
zondere ziektekosten en de tandheelkundige zorg. 
De kosten daarvan worden sinds enige jaren niet 
meer of steeds beperkter uit het basisziektenkosten
pakket vergoed. Ook was er groeiende behoefte aan 
tijdelijke huisvesting en nachtopvang. 

MEDISCHE DIENST
Waren er in 2011 nogal wat personele veranderingen 
bij de Medische Dienst, het jaar 2012 was een jaar 
opbouw in gezamenlijkheid en het verbeteren van 
onder meer de administratieve processen. Zo werd, 
samen met de GGD, een begin gemaakt met automa
tiseren van de patiëntgegevens, onder uitdrukkelijke 
waarborging van de privacy daarvan. 

VLUCHTELINGENSPREEKUUR
Om de enorme druk op het spreekuur te verlichten 
werd parttime een tweede beroepskracht aange
steld (vooralsnog op basis van een vrijwilligerscon
tract), in de persoon Peter van Loo, die een schat aan 
ervaring meebracht vanuit de sociale advocatuur. In 
een team van twee (samen met Sjany Middelkoop) is 
bovendien beter mogelijk inhoudelijk te sparren en 
kon tot een onderlinge taakverdeling worden geko
men. Tussen eenvoudiger, kortdurende situaties en 
complexer, meer tijd vragende gevallen. Al met al 
een heel goede kwantitatieve en kwalitatieve impuls 
voor het vluchtelingenspreekuur. 

SAMENWERKING MET IOM , ROS EN ANDEREN
De samenwerking met IOM werd voortgezet en leidde 
in een aantal gevallen tot vrijwillige terugkeer en dan 
op een verantwoorde manier. IOM, de Internationale 



B E D - B A D - B R O O D - C A M P A G N E

Organisatie voor Migratie, helpt mensen bij vrijwillige 
terugkeer naar het land van herkomst. Met de directie 
van IOM werd tot overeenstemming gekomen over 
de inhuizing van IOM Rotterdam (kantoor en spreek
uren) in de nieuwe Pauluskerk. Daarmee kan deze 
belangrijke samenwerking vanaf juni 2013 een belang
rijke, nieuwe impuls krijgen. Ook de goede samen
werking met het ROS, het Rotterdams Ongedocumen
teerden Steunpunt, werd voortgezet. 
Namens een vijftal hulporganisaties in de stad (ROS, 
NAS, Vluchtelingenwerk Maasdelta en De Ontmoeting) 
deden we in september in de Raadscommissie voor 
Maatschappelijke Opvang etc. een oproep te komen tot 
een algemene regeling voor BedBadBrood in de stad 
voor de meeste kwetsbare groepen. Tenminste een mi
nimum onder je bestaan, daarvan moet toch elk mens 
zijn verzekerd in een “fatsoenlijk” land als Nederland. 
Die oproep had geen rechtstreeks gevolg. Wel bracht 
die het probleem van de meest kwets baren onder de 
mensen zonder verblijfspapieren opnieuw breed onder 
de aandacht en vergrootte de bekendheid met hun si
tuatie in de stad en het draagvlak om dit probleem on
der ogen te zien en er maatregelen voor te treffen, in 
eerste instantie op lokaal niveau. 

TIJDELIJKE HUISVESTING EN NACHTOPVANG
Er was in 2012 een groeiende vraag naar tijdelijke 
huisvesting en nachtopvang. Omdat de capaciteit van 
de huidige panden onvoldoende is, probeerden we 
de nood zoveel mogelijk te leningen met een bijdrage 
voor huisvesting, wanneer mensen geen ander alter
natief hebben dan de straat. Daarmee wordt het mo
gelijk, dat mensen een bijdrage leveren in de huisves
tingskosten van familie of vrienden en zo niet op 

straat belanden. Naarstig is er gezocht naar uitbrei
ding van de mogelijkheden voor tijdelijke huisves
ting. Alle gesprekken met de woningbouwcorpora
ties leverden in 2012 helaas niets concreets op. 
Sinds de sluiting van de nachtopvang aan de Smirnoff
weg op 1 september 2011 heeft de Pauluskerk nood
gedwongen weer een eigen nachtopvang. Ook voor 
uitbreiding en verbetering van de nachtopvang werd 
in 2012 bij de woningbouwcorporaties aan de deur 
geklopt. Tevergeefs. Dankzij de inzet van een klein 
team van vrijwilligers met het hart op de goede plaats 
kon de Pauluskerk haar principe “Geen mens op 
straat” ook in 2012 waarmaken. Dat er in Rotterdam 
in 2012 geen tentenkampen waren, wil niet zeggen, 
dat er in Rotterdam geen probleem is. Integendeel. 
De Pauluskerk lost daar voor de stad een maatschap
pelijk probleem op. En dat onder protest! Huisvesting 
voor mensen die op straat dreigen te komen is geen 
taak van de kerk, maar van de samenleving/overheid.

BED-BAD-BROOD-CAMPAGNE
Op 26 oktober jl. ging op het Binnenwegplein de 
BedBadBroodcampagne van start. Die campagne is 
mogelijk door een gift van het Oranjefonds en door 
de gratis inzet van een groot en groeiend aantal pro
fessionals en bedrijven in Rotterdam. Doel van de 
campagne, die duurt tot juni 2013, is de kijk van Rot
terdammers op vluchtelingen en vreemdelingen in de 
stad om te buigen van “onbekend maakt onbemind” 
naar ‘bekend maakt bemind”. Tweede doel ervan is 
het morele en financiële draagvlak en de continuïteit 
van het vluchtelingenwerk van de Pauluskerk te ver
sterken en veilig te stellen voor de toekomst. Uit on
derzoek, in het kader van de campagne gedaan door 



Maurice de Hond, bleek, dat de overgrote meerder
heid van de Rotterdammers (circa 80%) vindt, dat 
vluchtelingen recht hebben op BedBadBrood. Zij 
zijn echter niet bereid dat zelf te betalen, maar vinden, 
dat de overheid dat moet doen. De eerste resultaten 
van de campagne zijn zeer hoopgevend. Er was op
nieuw zeer veel publiciteit rondom het vluchtelingen
vraagstuk, er meldden zich een flink aantal nieuwe 
vrijwilligers bij de OMZO. 

DOORGANGSHUIS
Jaarlijks worden in Nederland zo’n 8000  10.000 men
sen in vreemdelingendetentie vastgezet, vaak onder 
omstandigheden van strafrechtelijke beperking. En 
dat terwijl zij in de meeste gevallen strafrechtelijk niets 
hebben misdreven. Bovendien vergroot zo’n behande
ling bij de mensen in kwestie niet bepaald hun bereid
heid om terug te keren naar het land van herkomst, 
stel dat dat zou kunnen en moeten. Om die reden 
heeft de OMZO in 2012 bij het Ministerie van Immigra
tie en Asiel een aanvraag ingediend voor een project 
in het kader van de regeling voor “alternatieven voor 
vreemdelingenbewaring”. Het gaat erom die mensen 
die willen terug keren naar hun land van herkomst, 
maar daartoe niet in staat zijn om redenen buiten hun 
macht, daarbij te helpen en hun op en verantwoorde 
manier te laten terugkeren. Zolang die terugkeer 
wordt voorbereid hebben zij ook de mogelijkheid van 
opvang in een “doorgangshuis”. De OMZO is van  
mening, dat een band opbouwen met mensen onmis
baar is voor het opbouwen van vertrouwen. Dan kan je 
mensen confronteren met de gevolgen van hun besluit 
om niet terug te keren en bespreken wat de mogelijk
heden zijn als ze wel terug keren. In 2012 gaf het  



Ministerie nog geen goed keuring aan het project 
voorstel. Die kwam per 1 april 2013. 

FINANCIËN ONDER DRUK
Met de groei van het beroep op de hulpverlening en 
opvang door de OMZO stonden onze beschikbare 
mogelijkheden en de financiën fors onder druk. 
Dankzij de steun van onze zeer trouwe donateurs en 
sympathisanten en een aantal fondsen lukte het tijdens 
het jaar oplopende tekort binnen een redelijke band
breedte te houden. Er is de afgelopen jaren veel ge
investeerd in een goede relatie over en weer met do
nateurs 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 bleek bovendien 
bereid de OMZO meerjarig te steunen. Met de Bed
BadBroodcampagne, gestart in oktober 2012 en ge
steund door het Oranjefonds, willen we het draag
vlak en de continuïteit voor het werk van OMZO in 
de komende jaren verder uitbouwen en versterken. 

BESTUUR
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 10 maal. 
In eendrachtige samenwerking probeerden we ge
zicht en stem te zijn van mensen die geen gezicht en 
stem hebben en waar nodig en mogelijk mensen te 
helpen en te versterken. We namen dit jaar afscheid 
van dr. Frans Sikken als bestuurslid. Jarenlang zette hij 
zich met veel overtuiging, energie en deskundigheid 
in voor de goede zaak van vluchtelingen. Dr. Huub de 
Weerd nam zijn plaats als arts in het bestuur in. 

ds. Dick Couvée, voorzitter Stichting OMZO 



INLEIDING
Het wordt bijna eentonig voor wie de jaarverslagen 
van de afgelopen jaren doorleest. Steeds weer kom je 
daarin de zin tegen: “de spreekuren werden afgelo
pen jaar druk bezocht” of iets van die strekking. Zon
der in herhaling te vervallen, was dat het afgelopen 
jaar weer het geval. De hulpvragen waren divers, 
maar er zit wel een tendens in. Daarover later in dit 
verslag meer.
De druk op het spreekuur nam toe, veel nieuwe men
sen meldden zich aan. Verheugend was daarom de 
komst halverwege het jaar van een nieuwe collega. 
Weliswaar voor niet zo veel uren, maar alle beetjes 
helpen. In een team van twee wordt nu het vluchte
lingenspreekuur gedaan. 

SAMENWERKING MET KETENPARTNERS DIE 
BETROKKEN ZIJN BIJ HET VLUCHTELINGENBELEID
Samenwerking met diverse ketenpartners zoals DTenV 
(Dienst Terugkeer en Vertrek), V.P. (Vreemdelingen
politie), GGD (gemeentelijke gezondheidszorg), I.O.M. 
(Internationale Organisatie voor Migratie), IND (Im
migratie en Naturalisatie Dienst), Leger des Heils, de 
gemeente als overheidsorgaan en ROS (Rotterdams 

Ongedocumenteerden Steunpunt) verloopt goed. 
Maandelijks is er een zogenaamd “Lokaal Loket”, 
waar zoveel mogelijk een oplossing wordt gevonden 
voor die alle vluchtelingen, die willen terugkeren naar 
het land van herkomst, maar niet dat niet kunnen. 
De praktijk blijkt ook hier weerbarstig. Een meneer 
bijvoorbeeld die volledig meewerkt aan terugkeer, 
alle benodigde formulieren in gevuld heeft, gepre
senteerd is bij de ambassade, wacht al meer dan drie 
kwart jaar op een laissezpasser, een reisdocument 
naar het land van herkomst. Deze meneer komt wel 
voor rekening van het vluchtelingenwerk. Hij wil te
rug naar land van herkomst, maar kan buiten zijn 
schuld niet terug, dus blijft hij onder de hoede van 
het vluchtelingenwerk. 
OMZO behoudt hierin wel haar eigen verantwoorde
lijkheid. We werken mee, waar mogelijk en werken 
niet mee, waar mensen om de een of andere reden 
nog niet toe zijn aan terugkeer of niet terug kunnen. 
Mensen die nog in procedure zitten worden niet 
doorgegeven aan het Loket. Mensen moeten uitein
delijk wel een beslissing nemen, als er geen perspec
tief meer is, maar mensen krijgen wel de tijd om 
“hun mind op te maken”. De aantoonbaar zieke 
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mensen, hetzij psychisch, hetzij fysiek, worden opge
vangen door de gemeente. Ook zij komen maande
lijks ter sprake tijdens het Loket.

GEMIDDELD AANTAL BEZOEKERS VAN HET 
SPREEKUUR
Per maand bezochten in 2012 gemiddeld 150 mensen 
het spreekuur. In de eerste helft van het jaar lag het 
aantal rond de 140 personen per maand en later in 
het jaar werden dat er 160 per maand. Er was steeds 
een vaste groep, die het spreekuur bezocht. Maar dit 
jaar waren er maandelijks gemiddeld tussen de 15 en 
de 20 nieuwe mensen. Van de oude groep vielen er 
weer af. Ze waren in vreemdelingenbewaring gezet, 
vertrokken naar elders. Naar vrienden bijvoorbeeld 
in een andere gemeente of ze probeerden hun geluk 
in een ander land. België is bijvoorbeeld zo’n land 
waar mensen naar toe gingen. Als je vast werk hebt 
en je kan aantonen dat je een half jaar in België hebt 
gewoond, kan je verblijfsvergunning aanvragen en is 
de persoon een EUburger. Het lijkt makkelijker dan 
het is. Het vereiste: “vast werk” is in de huidige tijd 
niet eenvoudig. Toch waren er mensen wie het is ge
lukt, al is hun aantal niet groot.

LANDEN VAN HERKOMST
De mensen, die het spreekuur bezochten kwamen 
van “all over the world”. Burkina Faso, ZuidAfrika, 
Venezuela, Colombia, Mongolië om maar eens een 
paar landen te noemen van noord naar zuid. De top 
vier van herkomst landen waar mensen vandaan 
kwamen waren Somalië, Burundi, Sierra Leone en  
Afghanistan. Gemiddeld kwam per maand tussen de 10 
en 15 % uit Somalië, tussen de 15 en 20 % uit Burundi. 

Het eerste deel van het jaar kwamen er tussen de 10 en 
15 % uit Sierra Leone. Het tweede deel van het jaar 
kwamen er tussen de 15 en 20 %. Gemiddeld 15 % 
kwam per maand uit Afghanistan. Andere landen 
wisselden elkaar af. De ene maand kwamen er veel 
mensen uit Marokko of Guinee, de andere maand 
kwamen er veel mensen uit Nigeria of Eritrea. 

HULPVRAGEN
a. Financiële ondersteuning
Vrijwel alle mensen die het spreekuur bezochten had
den maandelijks leefgeld nodig. Een enkeling, 5 en 7 % 
vroeg om hulp bij de betaling van leges. In de loop van 
het jaar is dit aantal toegenomen en lag het tussen de 
5 en 10 %. Tussen de 15 en 20 % had reiskosten nodig 
omdat het kantoor van de advocaat ver weg is. Of om
dat ze zich aan moesten melden bij een AZC. Tussen 
de 25 en 30 % kreeg ondersteuning bij de huur. 



b. Juridische ondersteuning
Veel mensen die het spreekuur bezochten hadden al 
een advocaat. Slechts tussen de 5 en 10 % had geen 
advocaat of wilde van advocaat wisselen. Tussen de 
70 en 80 % vroeg of we contact wilde opnemen met 
de advocaat over de stand van zaken met betrekking 
tot de procedure. 

c. Opvang en huisvesting
Tussen de 40 en 50 % van de mensen vroeg om op
vang of huisvesting. OMZO kon onmogelijk aan alle 
vragen tegemoet komen. Als mensen kwamen vragen 
om opvang wordt gevraagd waar mensen op dat mo
ment verblijven. Meestal is dat bij vrienden, landgeno
ten of familie. Maar die worden het zat of er is ruzie 
ontstaan. Een veelgehoorde klacht is: “jij gebruikt wa
ter en licht en je eet mee en je betaalt niks”. Vanuit 
het vluchtelingenspreekuur wordt hen dan een kleine 
bijdrage gegeven, zodat ze per maand wat kunnen 
bijdragen in de kosten. Of ze konden een paar keer de 
boodschappen betalen. Zo bleven mensen toch onder 
dak. Mensen die echt niemand hadden, kregen toe
stemming om in onze eigen opvang te verblijven. Ge
middeld tussen de 15 en 20 % van de mannen verbleef 
daar het afgelopen jaar. Voor heel kwetsbare, zieke 
en oudere vluchtelingen of vrouwen met kinderen 
hadden we onze opvang in onze panden. Maar er was 
een structureel tekort aan opvang en huisvesting.
Soms is het noodzakelijk acuut voor opvang te zorgen 
als mensen na zes uur uit het vreemdelingendetentie
centrum van Rotterdam gezet worden. De Pauluskerk 
is dan de enige mogelijkheid om aan te kloppen, want 
die is tot 21.00 uur ’s avonds open. Alle andere organi
saties zijn na 17.00 uur gesloten.

TERUGKEER
Terugkeer is een moeizaam proces. Niet alleen in de 
hoofden van mensen is het een moeizaam proces, 
want die moeten uiteindelijk beslissen: “ga ik terug 
of niet”. Maar ook bij de Rijksoverheid is het een 
moeizaam proces. Kosten nog moeite werden ge
spaard om mensen “uit te zetten” zoals dat heet 
naar landen van herkomst. Vaak zonder succes. Om
dat de landen van herkomst niet meewerken aan te
rugkeer. Omdat de persoon in kwestie niet bekend 
bij de autoriteiten van dat land. Omdat de persoon in 
kwestie niet uit dat land komt volgens de autoritei
ten. Om die redenen is het maar sporadisch dat er 
iemand terug gaat, hooguit 5 % op jaarbasis.

TENSLOTTE
De niet aflatende groep vluchtelingen, die wekelijks 
een beroep doet op het vluchtelingenwerk van de 
Pauluskerk geeft weleens een gevoel van moede
loosheid. Gedachten als: houdt het nou nooit op, ko
men weleens naar boven. De ene keer is dat gevoel 
erger dan de andere keer en de ene keer zijn de pro
blemen waar mensen mee te kampen hebben com
plexer en ingewikkelder dan de andere keer. Maar 
altijd zit daar voor ons een mens in nood die hulp 
nodig heeft. Dat vraagt veel van het vluchtelingen
werk, maar het is ook mooi dat we mensen net dat 
duwtje kunnen geven, waardoor ze weer verder kun
nen of op de rails blijven. Zo houden we het vol. En 
als er dan eindelijk iemand is die een verblijfsvergun
ning krijgt na jaren wachten en procederen, kan je 
dag niet meer stuk. Daar doe we het immers voor. 
 



ALGEMEEN
In 2012 bestond het team uit drie artsen en een dokters
assistente. Vier dagen per week werd er spreekuur 
gehouden, voornamelijk bestemd voor mensen zonder 
geldige verblijfspapieren.

AANTALLEN EN HERKOMST PATIËNTEN 
In 2012 bezochten 820 verschillende vreemdelingen 
het medische spreekuur. Er zijn in het totaal 2458 
consulten geweest. Dit is een toename ten opzichte 
van 2011. Toen waren er 733 verschillende vreemde
lingen, met in het totaal 2327 consulten. Het gemid
deld aantal consulten per patiënt per jaar bedroeg 3. 
De medische dienst zag mensen uit 69 verschillende 
landen, de meesten mensen kwamen uit China (174), 
daaropvolgend Marokko (96) , Kaapverdië (58) en 
Mongolië (46).
Evenveel vrouwen als mannen, verdeeld over de ver
schillende leeftijdscategorieën.

MEDISCHE PROBLEMATIEK
De problematiek, die de artsen zien, is vergelijkbaar 
met die van een reguliere huisartsenpraktijk. De psycho
sociale aspecten zijn vaak gecompliceerd. Gelukkig 
kunnen wij over de faciliteiten beschikken om goede 
medische hulp te bieden. De overheid heeft de gezond
heidszorg redelijk toegankelijk gemaakt voor ongedo
cumenteerde mensen die van buiten de EEG komen. De 
samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum, een 
vrijgevestigde psychiater en sinds 2012 ook met het  
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RIAGG, evenals met apotheek MedsenLagaay verloopt 
naar wens. Wel heeft de overheid ons enkele finan
ciële beperkingen opgelegd in het bieden van hulp. 
Zo is er helaas geen mogelijkheid meer voor vergoe
ding van de tandheelkundige hulp, psychologische 
hulp, diëtiste en fysiotherapie. In 2012 kon de OMZO 
wel rekenen op een financiële bijdrage van de GGD 
voor de kosten die zijn gemaakt voor onze patiënten 
met betrekking tot de tandheelkundige zorg. De 
meeste van onze patiënten worden behandeld bij 
tandartspraktijk Tandzorg. 

TOLKENTELEFOON
De kosten verbonden aan het gebruik van de tolken
telefoon worden met ingang van 1 januari 2012 niet 
meer vergoed. Met ons Duits, Engels en Frans kunnen 
we redelijk met de patiënten communiceren en ge
lukkig spreekt de doktersassistente Russisch, Armeens 
en Georgisch. Hierdoor kunnen wij het gebruik en de 
kosten van de tolkentelefoon zo beperkt mogelijk 
houden.

TOT SLOT
De verwijzing naar de tweede lijn bij verslavingspro
blemen verloopt nog steeds moeizaam. In 2012 hebben 
er voorbereidingen plaatsgevonden om de patiënt
gegevens te automatiseren. Dit in samenwerking met 
de GGD Rotterdam. 1 januari 2013 is de Medische Dienst 
van start gegaan met het elektronisch patiënten dossier. 
De artsen en de doktersassistente van de OMZO  
hopen van harte dat zij de hulpverlening zoals zij die 
hebben kunnen aanbieden in 2012 ook in 2013 en de 
jaren daarna kunnen continueren. In het belang van 
de mensen 

Zo is er  
helaas geen  
mogelijkheid  
meer voor  
vergoeding 
van de tand-
heelkundige 
hulp, psycho
logische hulp, 
diëtiste en  
fysiotherapie 



Vrouwen-
avonden 
2012
In 2012 zijn deze avonden in dezelfde vorm voort
gezet. Ze zijn nog altijd erg geliefd bij de vrouwen. 
Wij nodigen alle vrouwen zonder papieren of in een 
lopende procedure uit. Ook vrouwen die eerder pardon 
hebben gekregen, hebben ons vaak nog erg nodig, 
als de integratie niet zo vlot verloopt. In deze groep 
zijn wij dit jaar weer eenzame ongelukkige vrouwen 
tegengekomen, die van onze samenkomsten erg ge
noten. Ook de vrijwillige medewerksters voelen zich 
verrijkt door deze contacten. Dit jaar werden wij 
meestal geholpen door een groepje jongeren van M25. 
Zij verzorgen meestal de kinderactiviteiten, zodat de 
moeders een poosje rust hebben.
Dit jaar organiseerden wij 5 avonden. Deze werden 
opgeluisterd door een dansworkshop door een aantal 
vrouwen zelf georganiseerd, een creative workshop, 
een bingo en een musikaal intermezzo door een har
piste in december, ter gelegenheid van de viering van 

het Kerstfeest. Een hoogtepunt was de barbecue in 
juni in de tuin van de Schotse Kerk met zo’n 50 deel
nemers. Dat was een bijzonder vrolijke avond on
danks de dreigende regenbuien. Op de andere avonden 
waren het ongeveer 40 deelnemers, waarvan 8 tot 10 
helpers (incl. M25), 6 tot 12 kinderen.
Ook dit jaar zijn weer waardevolle contacten gelegd 
tussen mensen van hier en de doelgroep. Er waren 
een aantal schrijnende gevallen, die wij dan ook pro
beerden te steunen en soms ook buiten die avonden 
te volgen. Het hele project is bedoeld om onderlinge 
begrip te bevorderen. Wij hopen, dat door de vrolijke 
sfeer op deze avonden de vrouwen nieuwe kracht vin
den om verder te gaan. Ze kunnen naar eigen zeggen 
voor een moment hun vaak gigantische problemen 
vergeten en beseffen, dat het leven nog altijd de 
moeite waard is. 



Project  
Georgië
ALGEMEEN
In de jaren 1992 – 1993 woedden er bloedige burger
oorlogen in Georgië. Vele etnische Georgiërs werden 
verjaagd van hun huis en haard in de deelrepublie
ken Abchazië en ZuidOssetië. Na hun vlucht streken 
zij neer elders in Georgië. Het land kent inmiddels 
zo`n 200.000 – 300.000 IDP`s.
Het Georgiëproject van de OMZO trekt zich al bijna 
20 jaar het lot van een aantal van deze mensen aan. 
Het gaat om zo`n 700 uit Abchazië gevluchte Georgi
ers, die zich – naar zij dachten tijdelijk – hebben ge
huisvest in een voormalig sovjethotel nabij het meer 
van Tbilisi, hotel Ocros Satsmissie. En om een groep 
van zo`n 700 uit ZuidOssetië gevluchte Georgiërs, 
die wonen in hotel Abchazië, midden in de hoofd
stad Tbilisi. De situatie van deze mensen is uitzicht
loos. Overheid en kerk ter plaatse bekommeren zich 
om hun lot niet of nauwelijks. Zij leven – vaak met 
hele gezinnen – in de kleine, vaak totaal verwaar
loosde en vervallen hotelkamers. De hoop, dat zij 
ooit nog kunnen terugkeren naar hun gebied van 
herkomst is bij velen vervlogen. Voor velen eisen na 
al die jaren somberheid, depressieve gevoelens en le
ven zonder perspectief hun tol. In 2011 is op last van 

de overheid hotel Abchazië plotseling ontruimd en 
kwamen mensen pardoes op straat. De meeste vluch
telingen lukte het voor kortere of langere tijd alter
natieve huisvesting elders te vinden. Vanuit het pro
ject is geprobeerd met zoveel mogelijke van hen 
contact te houden, vooral met diegenen die er qua 
gezondheid niet goed aan toe zijn. 

VAN HULPVERLENING NAAR ZELFREDZAAMHEID
Het project heeft in de laatste twee jaar, zeker ook 
tegen de achtergrond van de moeizame situatie als 
gevolg van de ontruiming van “hotel” Abchazia, op 
directe en kleinschalige manier geprobeerd verbete
ring te brengen in de situatie van de vluchtelingen, 
langs drie lijnen:
  het geven van 1e–lijns noodzakelijke medische zorg 

en van medicijnen, in die gevallen waarin die zorg 
of medicijnen niet elders wordt verstrekt of er 
geen geld is om die zelf te betalen;

  het geven van bijdragen in levensonderhoud aan 
de meest kwetsbare groep in beide  hotels, nl. 
de mensen boven de 60 jaar. De voedselprijzen in 
Georgië waren fors stijgend in 2010 (ten opzichte 
van 2009 zijn ze inmiddels verdubbeld). In overleg 



met de mensen ter plaatse is er voor gekozen de 
bijdragen in levensonderhoud in 2011 te geven in 
de vorm van voedselhulp, die zeer welkom is ge
bleken;

  vergroten van de zelfredzaamheid van de vluchte
lingen. De plannen voor een aantal kleinschalige 
werkgelegenheidsprojecten kregen verder vorm. 
Eind 2010 kon worden gestart met een fietsenpro
ject, op basis van een door OMZO verstrekte le
ning. Fietsen  is de laatste jaren in Georgië zeer 
populair geworden. Inzet van het project: onder
houd en verkoop van 2e hands Nederlandse fiet
sen, met als doel: werkgelegenheid en inkomen 
voor een aantal vluchtelingen. Het project is tot nu 
toe een succes en levensvatbaar gebleken en biedt 
inmiddels werkgelegenheid en een behoorlijk in
komen aan 3 vluchtelingen. 

Tegelijk is in 2012 door het OMZObestuur besloten 
om het hulpverleningsproject in ieder geval tot me
dio 2013 voort te zetten. Het project zal daarna wor
den omgevormd tot een project met de nadruk op 
zelfredzaamheid, naar het voorbeeld van het succes
volle fietsenproject. 



Van de kant van de OMZO ligt er het aanbod te helpen 
bij het nadenken over een levensvatbare opzet en 
met financiële bijdragen in de vorm van leningen 
aan kleinschalige, economische levensvatbare projec
ten, uitgaande van de mogelijkheden van de mensen 
zelf en passend bij de economische situatie in Georgië. 
Doel van deze projecten is drieërlei:
 het vergroten van de zelfredzaamheid van de vluchte

 lingen en zo bij te dragen aan hun “empowerment” 
nu en op termijn;

 het voorzien in een goede dagbesteding voor de 
vluchtelingen door zinvolle arbeid en het genereren 
van een redelijk eigen inkomen;

 het genereren van inkomsten ten behoeve van  
andere, kleinschalige zelfredzaamheidsprojecten, 
te financieren door OMZO op basis van meerjarige 
leningen (maximaal 5 jaar). 

Een serieus en financieel goed onderbouwd voorstel 
voor het opzetten van een koeienproject, waarmee 
werk en inkomen voor zo’n 6 vluchtelingen kan wor
den gecreëerd, is november 2012 goedgekeurd. Dat is 
inmiddels goed van de grond gekomen. Daarmee is een 
tweede levensvatbaar project van de grond gekomen. 
De hulp en steun van OMZO in de afgelopen jaren 
hebben er gelukkig zeker mee toe bijgedragen, dat 
er op een aantal punten verbetering is gekomen in 
de situatie van de mensen: medisch, als het gaat om 
levensonderhoud en ook moreel. Heel langzaam laten 
sommigen de perspectiefloosheid achter zich en pro
beren te bouwen aan een nieuw bestaan. Vooral dat 
laatste moet in de komende jaren worden versterkt.



Dankwoord
AFSCHEID EN DANK 

In 2012 namen we als bestuur afscheid van dr. Frans Sikken. Jarenlang deed hij vol overgave en inzet voor 

de mensen het medische spreekuur en was ook als bestuurslid actief voor de OMZO. Veel dank, Frans, het 

ga je goed, ook in verdere inzet voor de goede zaak van de mensen in de marge! In 2012 namen we ook 

afscheid van dr. Harry Thuyns, die in september overleed na een lange ernstige ziekte. Wij zijn Harry zeer 

dankbaar voor wie hij was. Voor alles dat hij in en voor de Pauluskerk heeft gedaan al die jaren, zijn humor, 

zijn vriendelijkheid en rustige manier van omgang met mensen, zijn wijsheid en voor zijn eigenwijsheid, 

vooral als het ging om het belang van zijn patiënten. 

Het werk van de OMZO is onmogelijk zonder de morele, spirituele en financiële steun van onze  

donateurs en sympathisanten. 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 2012 mogelijk hebben 

gemaakt. En hoe! De mensen met het hart op de goede plaats, die zich in 2012 hebben ingezet voor de 

mensen zonder verblijfspapieren: Sjany Middelkoop en Peter van Loo (vluchtelingenspreekuur), Frans Sikken, 

Marie Kok, Huub de Weert, Thea Noga, Lina Bezhanova en Siawas Montazeri (allen medische dienst), 

Kees Knol en Hunter Smith (onze huismeesters) en Sjany Middelkoop, Frans Sikken, Huub de Weerd,  

Annemarie Smith (ook Vrouwenavonden), Elisabeth de Jong, Ineke Palm en Hanny de Kruijf (bestuursleden). 

Ook aan jullie veel dank, zonder al jullie betrokkenheid bij de zaak van de mensen zonder verblijfspapieren, 

jullie inzet, uithoudingsvermogen en creativiteit was het werk niet mogelijk geweest! Overwin het kwade 

door het goede! Dat appel van Paulus is en blijft ook het motto, waardoor wij ons laten inspireren. 

Namens de OMZO, 

ds. Dick Couvée

voorzitter 



Bijlage I: Financieel overzicht 2012

Begroting 2012 Realisatie 2012 

Baten

Kerk in Actie @ 15.000,00 @ 15.000,00

Bijdrage kerken @ 10.000,00 @ 18.001,00

Vluchtelingen i.v.m. huur @ 1.000,00 @ 7.311,00

Particuliere donateurs @ 35.000,00 @ 39.862,00

Fondsen @ 128.500,00 @ 196.952,00

Fondsen voor Georgië @ 15.000,00 @

overige baten @ 250,00 @ 721,00

Totaal @ 204.400,00 @ 277.847,00

Lasten

Levensonderhoud @ 104.000,00 @ 153.048,00

Huisvesting vluchtelingen @ 22.000,00 @ 29.168,00

Juridische ondersteuning @ 3.500,00 @ 11.931,00

Medische hulp @ 10.300,00 @ 14.960,00

Tandheelkundige hulp @ 12.400,00 @ 15.379,00

Nachtopvang 0,00 2.505,00

Kosten vrijwilligers @ 500,00 @ 0,00

Georgië @ 15.000,00 @ 15.234,00

Activiteiten voor vluchtelingen @ 2.500,00 @ 5.907,00

Salariskosten @ 26.000,00 @ 17.349,00

Organisatiekosten @ 5.500,00 @ 13.010,00

Publiciteit @ 2.500,00 @ 0,00

Overige kosten @ 200,00 @ 0,00

BBB campagne 0,00 27.850,00

Totaal @ 204.400,00 @ 306.341,00

Tekort @ 28.494,00



Bijlage II: Bestuur OMZO

Het bestuur was in 2012 als volgt samengesteld: 

Dick Couvée (voorzitter)

Elisabeth de Jong (secretaris)

Hanny de Kruijf (penningmeester)

Sjany Middelkoop

Ineke Palm 

Annemarie Smith

Frans Sikken (tot september 2012)

Huub de Weerd (vanaf september 2012) 

Bijlage III: fondsen/ 
bijdragen 2012

Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam

FondsDBL 

Elise Mathilde Fonds

G.Ph. VerhagenStichting

Haëlla Stichting

Dr. Hofsteestichting  

Sint Laurensfonds

Commissie Projecten in Nederland (PIN)

Stichting Physico Therapeutisch Instituut

Skanfonds

Stichting Rotterdam

Oranje Fonds

Stichting Daniel van der Vorm

Kerk in Actie

Particuliere giften 



ondersteunende fondsen

Vraag: een gift  

ter ondersteuning  

van het werk van 

stichting OMZO

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


