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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 2013
Hier het jaarverslag 2013 van de Stichting Ondersteu
ning Mensen Zonder Verblijfstitel (OMZO) Pauluskerk. 
De OMZO brengt ook dit jaarverslag bewust en met 
veel plezier uit. Het is van groot belang, dat u als dona
teurs, sympathisanten, fondsen en andere geïnteres
seerden in ons werk, goed bent geïnformeerd. Dat  
u weet hebt van de situatie van de mensen zonder 
verblijfspapieren in Nederland, in het bijzonder in 
Rotterdam en omgeving. Dat u weet hebt hoe OMZO 
helpt en structureel in hun vrijwel rechteloze situatie 
verandering probeert te brengen. 

2. WAAR GAAT HET OMZO OM?
De OMZO spant zich in de volgende mensen een zo
veel mogelijk menswaardig bestaan te geven, een
voudigweg omdat wij ook zo zouden willen worden 
behandeld, als wij zelf in dergelijke omstandigheden 
zouden verkeren:
1. de mensen voor wie een aanvraag voor een regu

liere verblijfsvergunning in Nederland loopt. Die 
dus rechtmatig en soms ook onrechtmatig in 
Neder land verblijven, maar niet rechthebbend 
zijn en dus vaak jarenlang zonder middelen van 
bestaan;

2. de mensen die zijn uitgeprocedeerd en Nederland 
dus moeten verlaten, maar langdurig niet kunnen 

terugkeren naar het land van herkomst, de zgn. 
“technisch onuitzetbaren”;

3. de mensen die zijn uitgeprocedeerd en Nederland 
dus moeten verlaten, maar voor een periode niet 
kunnen terugkeren naar hun land van herkomst 
en tegelijk geen buitenschuldverklaring krijgen; 

4. een groeiende groep van mensen met min of meer 
ernstige medische problemen, lichamelijk of gees
telijk en dan vooral: 
 de illegale verslaafden, vaak en zeker met de ja

ren ernstig ziek of met ernstige gebitsproblemen;
 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.
De situatie voor deze mensen was er ook in 2013 
vooral een van rechteloosheid. Nog verslechterd door 
een economie in crisis en een zeer krappe arbeids
markt. Het kabinet Rutte zette bovendien het harde 
en repressieve beleid van de afgelopen jaren voort, 
een zeer beperkt kinderpardon ten spijt. De stad 
Rotterdam kent daarbovenop geen vluchtelingen
beleid. 
Het jaar 2013 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 
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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.  

3. DE POSITIE VAN MENSEN ZONDER VERBLIJFS
PAPIEREN EN DE ACTIVITEITEN VAN OMZO IN 2013 
Een korte typering van de situatie van mensen zonder 
verblijfspapieren in Nederland en Rotterdam en om
geving en van de belangrijkste activiteiten van OMZO 
in 2013:     

3.1. DE SITUATIE VAN DE MENSEN ZONDER 
VERBLIJFSPAPIEREN ALMAAR MOEILIJKER
Het jaar 2013 was voor de mensen zonder verblijfs
papieren opnieuw een slecht en moeizaam jaar. Dat 
was te wijten aan een viertal factoren: 
1. De economie is nog altijd in crisis, met als gevolg 

grote problemen om een (losvast)baan te vinden 
op een zeer krappe arbeidsmarkt. Mensen zonder 
verblijfspapieren mogen niet werken. Voor veel van 
hen betekenen dit soort banen de enige mogelijk
heid om te overleven;

2. Het kabinet zet het harde en repressieve beleid van 
de afgelopen jaren voort. Het kinderpardon werd 
snel uitgevoerd, maar betrof maar iets meer dan 
1300 mensen. Na de zelfmoord van de Russische 
asielzoeker Dolmatov verzachtte het kabinet eniger
mate het (strafrechtelijk) regime in de detentie
centra. Het aantal mensen, dat in detentie werd 
opgesloten, daalde inderdaad. Verzuimd werd 
echter maatregelen te nemen om ervoor te zorgen, 
dat de betreffende mensen niet op straat kwamen. 
Het kabinet zorgde niet voor vervangende huis

vesting. In 2013 bleef ook nog steeds het oude 
plan om te komen tot strafbaarstelling van illega
liteit boven de markt hangen. 

3. In november 2013 kwam het Sociaal Comité van de 
Raad van Europa met het advies aan de Nederlandse 
verdragspartner te besluiten (als “immediate mea
sure”) tot een verplichting tot zorg voor een mini
mum van bestaan (“BedBadBrood”) voor elke 
(uitgeprocedeerde) asielzoeker, ongeacht zijn of 
haar status. Het kabinet legde dit advies bij monde 

van staatssecretaris Teeven snel naast zich neer. Het 
wachten is nu op de definitieve uitspraak van de 
Raad van Europa, die in mei 2014 wordt verwacht.   

4. 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; 

Als gevolg van dit alles was de uitzichtloosheid en de 
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wanhoop bij de mensen onverminderd groot. Mensen 
hadden nog steeds de neiging “ondergronds” te gaan. 
Daarvan hebben we ook in 2013 de trieste voorbeel
den gezien. Mensen zijn bang, met alle nadelige ge
volgen daarvan voor henzelf en voor hun gezondheid 
en voor die van andere mensen in de stad. Naar de 
mening van de OMZO beweegt Nederland zich met  
dit alles nog altijd ver af van de rechtsstaat en van  
een verantwoord sociaal minimum die ook voor deze 
mensen zouden moeten gelden. Het al jaren gevoerde 

repressieve vreemdelingenbeleid bracht mensen ook 
in 2013 onnodig in mensonwaardige situaties, was 
overduidelijk niet effectief en erg kostbaar.  

3.2. ACTIVITEITEN VAN DE OMZO IN 2013 
IN HET KORT
In het jaar 2013 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 de tweede helft van 
2013 bezochten gemiddeld 323 mensen per maand 
het spreekuur. In de eerste helft van het jaar lag het 
aantal rond de 140 personen per maand. De mensen 
die het spreekuur bezochten kwamen van “all over 
the world”. De “top tien” van herkomstlanden is als 
volgt: Burundi, Somalië, Sierra Leone, Afghanistan, 
Irak, Iran, Armenië, Guinee, Kongo en Nigeria.

 In 2013 bezochten 950 verschillende vreemdelingen 
het medische spreekuur. Er zijn in totaal ruim 2200 
consulten geweest. Daarnaast verrichtte de nieuwe 
tandarts (om niet) zo’n 250 behandelingen. Dit is 
een toename van 5% ten opzichte van 2012. Het 
gemiddeld aantal consulten per patiënt per jaar 
bedroeg 2,58. De medische dienst zag mensen uit 
67 verschillende landen. De meesten mensen kwa
men uit China (185), daaropvolgend Marokko (106), 
Kaapverdië (62) en Mongolië (30). Evenveel vrou
wen als mannen, verdeeld over de verschillende 
leeftijdscategorieën.

 Tijdelijke huisvesting en nachtopvang. In 2013 huis
vestte de OMZO ongeveer 40 mensen tijdelijk, 
doorgaans de meest kwetsbare groepen. Daarnaast 
werden gemiddeld 25 mensen opgevangen in de 
eigen nachtopvang. Vrouwenavonden: in 2013 zijn 
6 avonden met gemiddeld zo’n 40 tot 50 vrouwen 
georganiseerd. Ook de kinderen werden in de acti
viteiten betrokken, gemiddeld zo’n 10 tot 15.  

 Continue lobby en belangenbehartigingsactivitei
ten richting politiek (lokaal en landelijk) gericht op 
de verbetering van de positie van mensen zonder 
papieren.

 Van oktober 2012 tot eind december 2013 liep de 
BedBadBroodcampagne van Pauluskerk Vluchte



lingenwerk (OMZO). De campagne werd mogelijk 
gemaakt door een gift van het Oranjefonds en 
door de gratis inzet van een groot en groeiend 
aantal professionals en bedrijven in Rotterdam. 
Doel van de campagne, was de kijk van Rotter
dammers op vluchtelingen en vreemdelingen in de 
stad om te buigen van “onbekend maakt onbe
mind” naar ‘bekend maakt bemind”. Tweede doel 
ervan was het morele en financiële draagvlak en 
de continuïteit van de OMZO te versterken en vei
lig te stellen voor de toekomst. Over de hele linie 
werden de doelen van het project boven verwach
ting bereikt. Het aantal nieuwe donateurs bleef 
helaas nog achter bij de verwachtingen. Daaraan 
wordt de komende jaren verder gewerkt, op basis 
van tijdens het project ontwikkelde plannen. 

 In 2012 diende de OMZO bij het (toenmalige)  
Ministerie van Immigratie en Asiel een aanvraag 
ingediend voor een project in het kader van de re

geling voor “alternatieven voor vreemdelingen
bewaring”. Het ging erom die mensen die willen 
terugkeren naar hun land van herkomst, maar 
daartoe niet in staat zijn om redenen buiten hun 
macht, daarbij te helpen en hen op een verant
woorde manier te laten terugkeren naar het land 
van herkomst. Zolang die terugkeer wordt voorbe
reid zouden zij ook de mogelijkheid van opvang 
hebben in een “doorgangshuis”. De aanvraag 
werd pas in de loop van 2013 goedgekeurd. Het 
project liep van 1 mei tot en met eind december 
2013. Het kon volgens de OMZO “succesvol” (ge
geven de doelstelling voor aantallen vrijwillige te
rugkeerders naar het land herkomst) worden af
gesloten. 

GROEI VAN DE VRAAG NAAR HULPVERLENING 
EN OPVANG
De genoemde factoren vertaalden zich in een onge
kend groot beroep op de hulpverlening van de OMZO. 
Het gemiddeld aantal mensen dat per week de vluch
telingenspreekuren bezocht, groeide na april 2013 
met 50% (!) en was nog nooit zo hoog. Het bedrag 
dat werd uitgekeerd voor met name de bijdragen in 
levensonderhoud groeide tegen die achtergrond in 
vergelijking met 2012 opnieuw fors. Ook het beroep 
op het medische spreekuur groeide weer in 2013, zij 
het geringer. Dat betekende ook extra druk op de 
beperkt beschikbare middelen voor de bijzondere 
ziektekosten en de tandheelkundige zorg. De kosten 
daarvan worden sinds enige jaren niet meer of steeds 
beperkter uit het basisziektekostenpakket vergoed. 
Ook was er groeiende behoefte aan tijdelijke huis
vesting en nachtopvang.   



VLUCHTELINGENSPREEKUUR
Om de enorme druk op het spreekuur te verlichten 
werd het parttime contract van de tweede beroeps
kracht omgezet in een fulltimecontract, op tijdelijke 
basis. In een team van twee medewerkers is het  
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.  

MEDISCHE DIENST
De Medische Dienst had in 2013 een goed en stabiel 
jaar, na een jaar van verandering in 2012 met het op
bouwen van een goede onderlinge samenwerking in 
een nieuw samengesteld team en het verbeteren van 
onder meer de administratieve processen. De nieuw 
uitgeruste spreekkamer in de nieuwe Pauluskerk 
functioneerde tot grote tevredenheid. Tot onze grote 
vreugde bleek een tandarts uit de omgeving van Rot
terdam van harte bereid tandheelkundige zorg te 
verlenen gedurende 1 dagdeel in de week en om niet.   

NIEUWE PAULUSKERK
In de eerste week van juni 2013 werd de nieuwe  
Pauluskerk geopend door onze bezoekers, samen 
met burgemeester Aboutaleb en onder grote be
langstelling. De nieuwe ruimten voor het vluchtelin
genspreekuur en de medische dienst zijn een enorme 
verbetering in vergelijking met de ruimten in de tij
delijke kerk aan de Westersingel. Met steun van 
fondsen kon de dokterspost nieuw worden ingericht 
tot grote tevredenheid van alle betrokkenen.   



SAMENWERKING MET IOM , ROS EN ANDEREN
De samenwerking met IOM werd ook in 2013 voort
gezet en geïntensiveerd. IOM, de Internationale  
Organisatie voor Migratie, helpt mensen bij vrijwillige 
terugkeer naar het land van herkomst. IOM verzorgt 
haar spreekuren vanaf medio 2013 vanuit kantoor
ruimten in de nieuwe Pauluskerk. Ook de goede samen
werking met het ROS, het Rotterdams Ongedocu
menteerden Steunpunt, en andere hulpverlenings en 
belangenbehartigingsorganisaties in de stad en in 
het land werd voortgezet. 

TIJDELIJKE HUISVESTING EN NACHTOPVANG
Er was in 2013 opnieuw een groeiende vraag naar 
tijdelijke huisvesting en nachtopvang. Omdat de ca
paciteit van de huidige panden onvoldoende is, pro
beerden we de nood zoveel mogelijk te lenigen met 
een bijdrage in de huisvesting, wanneer mensen 
geen ander alternatief hadden dan de straat. Daar

mee stelden we hen in staat zoveel mogelijk een bij
drage leveren in de huisvestingskosten bij familie of 
vrienden. Naarstig is er ook 2013 gezocht naar uit
breiding van de mogelijkheden voor de tijdelijke 
huisvesting. Alle gesprekken met de woningbouw
corporaties en de gemeente Rotterdam leverden in 
2013 helaas niets concreets op. Woningbouwcorpo
raties zijn op zichzelf wel bereid woonruimte ter be

schikking te stellen, maar niet meer op grond van 
hun sociale taak in de samenleving, zoals vroeger. 
Uitsluitend tegen (nagenoeg) commerciële huur
tarieven. De OMZO kan zich die niet veroorloven.       
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 2013 bij de woningbouwcorporaties aan de deur 
geklopt. Ook hier tevergeefs. Dankzij de inzet van 
een tiental vrijwilligers met het hart op de goede 



plaats kon de Pauluskerk haar principe “Geen mens 
op straat” ook in 2013 waarmaken. Zij maken de 
nachtopvang mogelijk. De Pauluskerk loste hier voor 
de stad ook in 2013 een maatschappelijk 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.

BEDBADBROODCAMPAGNE SUCCESVOL 
AFGESLOTEN
Op 26 oktober 2012 ging op het Binnenwegplein de 
BedBadBroodcampagne van start. Die campagne 
werd mogelijk gemaakt door een gift van het Oranje
fonds en door de gratis inzet van een groot en groei
end aantal professionals en bedrijven in Rotterdam. 
Doel van de campagne, die duurde tot eind 2013, was 
de kijk van Rotterdammers op vluchtelingen en vreem
delingen in de stad om te buigen van “onbekend maakt 
onbemind” naar ‘bekend maakt bemind”. Tweede doel 

ervan was het morele en financiële draagvlak en de 
continuïteit van het vluchtelingenwerk van de Paulus
kerk te versterken en veilig te stellen voor de toe
komst. Uit onderzoek, in het kader van de campagne 
gedaan door Maurice de Hondt, bleek, dat de over
grote meerderheid van de Rotterdammers (circa 80%) 
vindt, dat vluchtelingen recht hebben op BedBad
Brood. Zij zijn echter niet bereid dat zelf te betalen, 
maar vinden, dat de overheid dat moet doen. De  
campagne werd eind 2013 succesvol afgesloten.  
De belangrijkste resultaten waren: de grote mate van 
publiciteit rondom de vluchtelingenproblematiek, een 
veranderde houding van Rotterdammers rond vluch
telingen, de groei van het aantal sympathisanten, 
groei van het aantal giften van de kant van fondsen 
en in natura en een forse groei van het aantal vrijwil
ligers van OMZO. De Pauluskerk zelf werd veel meer 
dan voorheen zichtbaar als vluchtelingenkerk.            

PILOT ALTERNATIEVEN VOOR  
VREEMDELINGENBEWARING
De afgelopen jaren werden in Nederland steeds zo’n 
8.000  10.000 mensen in vreemdelingendetentie 
vastgezet, vaak onder een onnodig streng en juridisch 
discutabel regime van strafrechtelijke beperking. En 
dat terwijl zij in de meeste gevallen strafrechtelijk 
niets hebben misdreven. Bovendien vergrootte zo’n 
behandeling bij de mensen in kwestie niet bepaald 
hun bereidheid om terug te keren naar het land van 
herkomst, stel dat dat zou kunnen en moeten. Om 
die reden diende de OMZO in 2012 bij het Ministerie 
van Immigratie en Asiel een aanvraag in voor een  
pilot in het kader van de regeling voor “alternatieven 
voor vreemdelingenbewaring”. Doel was mensen die 





willen terugkeren naar hun land van herkomst, maar 
daartoe niet in staat zijn om redenen buiten hun 
macht, daarbij te helpen en hen op een verantwoor
de manier te laten terugkeren. De OMZO wist uit er
varing dat een groot aantal mensen, dat in vreemde
lingenbewaring zit, de “hakken in het zand zet” als 
terugkeer aan de orde komt en niet wil meewerken 
aan terugkeer naar het land van herkomst. Tegelijk 
wisten we ook, dat een goede relatie met mensen en 
veel gesprekken in een vertrouwelijke sfeer mensen 
ertoe kan brengen tot de conclusie te komen, dat ze 
werkelijk geen kans hebben op legaal verblijf in  
Nederland. In een dergelijke setting besluiten ze veel 
meer weloverwogen om terug te keren naar hun 
land van herkomst. Het is naar hun gevoel hun eigen 
keuze om terug te keren. Zij voelen zich veel minder 
gedwongen. De pilot liep van van mei 2013 tot  
december 2013. Een belangrijke voorwaarde voor 
OMZO om mensen te bewegen terug te gaan naar 
het land van herkomst was de veiligheid in het land 
van herkomst. Mensen zullen bijvoorbeeld niet snel 
beslissen om naar Irak, Somalië of Afghanistan terug 
te keren. Burundi was voorheen zo’n land, maar nu 
zie we toch mensen besluiten om naar Burundi terug 
te keren. Helaas blijft bijvoorbeeld vertrek naar Sierra 
Leone zeer moeilijk. Een aantal mensen wil wel terug, 
maar krijgt geen toestemming van de ambassade van 
Sierra Leone om terug te keren. In het kader van het 
project zijn volgens de OMZOopgave uiteindelijk 23 
mensen daadwerkelijk en veilig teruggekeerd naar 
het land van herkomst (er was een “inspanningsver
plichting” richting de rijksoverheid voor 20). 
Het OMZObestuur evalueert de resultaten van de  
pilot in 2014 en besluit op basis daarvan of en zo ja 

hoe een eventuele aanvraag voor een vervolgproject 
zal worden ingediend.   

FINANCIËN ONDER DRUK
Met de groei van het beroep op de hulpverlening en 
opvang door de OMZO stonden onze beschikbare 
mogelijkheden en de financiën ook in 2013 fors onder 
druk. Dankzij de steun van onze zeer trouwe dona
teurs en sympathisanten en een aantal fondsen lukte 
het tekort over 2013 zeer klein te houden. De ge
meente Rotterdam bleek bovendien bereid eenmalig 
bij te dragen in de huisvestingskosten. De OMZO 
heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een 
goede relatie over en weer met donateurs en sympa
thisanten, met de fondsen, met kerken en diaconie
en. Dat draagvlak bleek ook dit jaar van groot be
lang voor de continuïteit van ons werk. Een groeiend 
aantal fondsen bleek bovendien bereid de OMZO 
meerjarig te steunen. Dat draagvlak willen we, onder 
meer met de resultaten van de BedBadBroodcam
pagne, 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. In november trad tot het be
stuur trad toe de heer Jacques Willemse. Wij zijn erg 
blij met zijn komst binnen de OMZOgelederen.        

ds. Dick Couvée
voorzitter Stichting OMZO 



Vluchtelingen
spreekuur
INLEIDING
In 2013 kunnen we, met een kleine variatie op voor
gaande jaren “dat het spreekuur druk bezocht werd”, 
zeggen: “het spreekuur werd heel druk bezocht”.
Begin van het jaar bezochten gemiddeld 140 mensen 
per maand het spreekuur, in december waren dat er 
gemiddeld 323. Veel mensen komen “jaren” naar het 
spreekuur. Elke maand gaan er mensen weg en er  
komen elke maand ook weer nieuwe mensen bij.  
Begin van het jaar waren er gemiddeld 18 nieuwe 
mensen per maand, eind van het jaar waren dat er 
gemiddeld 61. Gelukkig kreeg vanaf mei een part
timecollega een volledige functie. 
De redenen waarom mensen niet meer naar het 
spreekuur komen zijn divers. Eén van de belangrijk
ste is, dat ze naar een andere stad vertrekken omdat 
de persoon waar ze mochten “wonen” hem of haar 
niet langer wil opvangen. En in een andere stad 
woont weer een andere persoon die hem of haar  
tijdelijk wil opvangen. Zo “hoppen” mensen soms  
jaren van hot naar her. Mensen zeggen ook vaak als ze 
op het spreekuur komen: ik ben dakloos. Zo ervaren 
mensen dat, want ze hebben nergens een plek waar 
ze zich echt geborgen voelen. 

SAMENWERKING MET ANDERE PARTIJEN, 
WAARONDER DE OVERHEID
Het maandelijkse overleg met diverse ketenpartijen 
(Dienst Terugkeer en Vertrek, Vreemdelingenpolitie, 
GGD, Gemeente, Internationale Organisatie voor  
Migratie (IOM), Immigratie en Naturalisatie Dienst 
(IND) en enkele maatschappelijke organisaties vindt 
plaats in goede harmonie. Met elkaar wordt gezocht 
naar een oplossing voor mensen, die langdurig illegaal 
zijn in Rotterdam en soms al meer dan 25 jaar in  
Nederland zijn. Aan de betrokken mensen wordt voor
af om toestemming gevraagd of zij in het maande lijkse 
overleg in worden gebracht. De OMZO behoudt in 
dezen tegelijk steeds een eigen verantwoordelijkheid 
en een eigen afweging over de vraag welke mensen 
zij wel of niet ondersteunt en of zij het terugkeer
beleid van de overheid in individuele zaken steunt of 
niet. 

HET SPREEKUUR
1. Landen van herkomst
In de inleiding is al gesproken over het de grote toe
name van het aantal mensen dat het spreekuur heeft 
bezocht. De top tien van het aantal landen, waar 
mensen die het spreekuur bezoeken vandaan komen, 



zijn: Burundi, Somalië, Sierra Leone, Afghanistan, 
Irak, Iran, Armenië, Guinee, Kongo en Nigeria. Uit 
Burundi, Somalië, Sierra Leone, Afghanistan en Irak 
zijn de aantallen het grootst. En binnen die vijf landen 
is het aantal mensen uit Irak en Burundi het grootst.

2. Financiële ondersteuning en huisvesting
Ondanks dat de vraag om financiële ondersteuning 
groot bleef, nam de vraag naar huisvesting of steun 
daarbij ook toe. Dat mensen een financiële onder
steuning nodig hebben is buiten kijf. Ze krijgen niets 
van de overheid en mogen niet werken. Maar huis
vesting was meestal niet zo’n probleem. Mensen ver
bleven bij vrienden, landgenoten of familie. Maar er 
was een substantiële toename in de vraag naar on
derdak of financiële ondersteuning in de vorm van 
een bijdrage in de huur. 
Er kunnen een aantal redenen voor zijn: het netwerk 
van vrienden, landgenoten en familie raakt over
belast naarmate de tijd voortschrijdt. Het verkrijgen 
van een verblijfsdocument is iets van een zeer lange 
adem.
Daarnaast komt staatssecretaris Teeven zijn belofte na. 
Er worden veel minder mensen zonder documenten  
in vreemdelingebewaring geplaatst, maar daarvoor 
zijn geen alternatieven gekomen. 
Tenslotte krijgen heel weinig mensen een verblijfs
document dus er is geen doorstroming aan de boven
kant en aan de onderkant komen wel mensen bij.

3. Juridische ondersteuning
Door het grote aantal mensen wat het spreekuur  
bezoekt, komen we in contact met heel veel diverse 
advocaten. Helaas is onder advocaten veel kaf onder 



het koren. We zijn daarom heel blij met aan een  
kleine kern van advocaten, die we altijd om advies 
kunnen vragen. Zij leveren een belangrijke meer
waarde aan onze hulpverlening.

GOED NIEUWS
Soms bekruipt je het gevoel: krijgen mensen dan 
nooit een verblijfsvergunning! Zeker de eerste helft 
van 2013 gebeurde eer helemaal niets op dat gebied. 
Maar in de tweede helft veranderde er iets. De rede
nen waarom mensen verblijf kregen waren divers. 

Maar wat een goed nieuws kan het dan zijn, als je 
hoort dat mensen na jaren van wachten en procede
ren eindelijk een verblijfsvergunning krijgen. Zo was 
er een meneer uit Iran die na negentien jaar (!) een 
verblijfsvergunning kreeg. In het begin kon hij het 
niet geloven. Hij vertelde mij: ik ga steeds ’s nachts 
uit mijn bed om de brief te lezen van de IND waarin 
staat dat ik een verblijfsvergunning heb. Want ik 
denk steeds dat ik gedroomd heb.
Eén meneer heeft een verblijf gekregen om samen te 
wonen met zijn gezin. Zijn vrouw en drie kinderen 
hadden al een verblijfsvergunning. 
Eén mevrouw kreeg verblijf op medische gronden en 
één mevrouw vanwege mishandeling en geweld  
tegen haar in het land van herkomst. En niet te ver
geten: een aantal gezinnen viel onder het Generaal 
Pardon en kreeg op die manier kreeg het hele gezin 
verblijf. Sommigen na afwijzingen, rechtszaken en 
lang wachten, maar uiteindelijk kwam ook voor hen 
het verlossende bericht. 

TENSLOTTE
Het jaar 2013 was niet eenvoudig. Grote aantallen 
mensen deden een beroep op de hulp van het vluch
telingenspreekuur. Soms konden we mensen helpen, 
soms alleen maar een luisterend oor bieden en advies 
geven. Mensen houden hun eigen verantwoordelijk
heid en maken hun eigen keuzes. Maar wij proberen 
er te zijn voor mensen zoveel we kunnen en het is 
heel waardevol als we merken, dat mensen weer een 
stukje verder kunnen na een bezoek aan ons spreek
uur. Dat maakt ons werk zo mooi en daarom houden 
we het vol. 



Ayana

vluchteling

Hij telt niet langer de dagen en de weken. Ayana 
is nu in Nederland, in Rotterdam, in de Pauluskerk. 
Wat morgen brengt, weet hij niet. Bezoekers van 
het Open Huis op de eerste verdieping kennen hem 
goed, net als zijn collega Jonas. Vluchteling, net 
als hij. Samen zorgen ze ervoor dat tijdens de 
spreekuren iedereen aan bod komt. Dat lukt niet 
altijd en dan kunnen de 
gemoederen oplopen. Samen 
met de vrijwilligers en de 
andere kosters creëren ze 
de huiselijke sfeer die veel 
bezoekers nergens anders 
vinden. 
Toen hem werd gevraagd 
of hij wilde meewerken 
aan een korte video  
over zijn situatie, hoefde  
Ayana niet lang na te 
denken: “Ik doe graag iets 
terug voor de Pauluskerk.” 
De video was onderdeel 
van het lespakket voor 
middelbare scholen dat 
Pauluskerk Vluchtelingen
werk ontwikkelde tijdens 
de Bed Bad en Brood  
campagne. Leerlingen van 
het Albedacollege waar proef werd gedraaid met 
de lessen, hadden ook graag Ayana persoonlijk  
gesproken. En zo kreeg Ayana het verzoek om op  
11 december mee te gaan naar de première op het 
Emmauscollege. Om ‘de vluchteling’ een gezicht te 
geven en om ‘een paar vragen’ te beantwoorden. 

Zeker, dat wilde hij graag doen. Maar wel in  
het Engels; ondanks de lessen die hij volgt, is zijn 
Nederlands niet zo goed dat hij er voor een grote 
groep zijn verhaal mee kan vertellen.  
Terwijl dominee Couvée op het schoolplein in een bus 
werd ondervraagd voor het Radio 1 programma Lijn1, 
stond Ayana voor de klas, 5 VWO. Eerst feliciteert 

hij de kinderen: “Omdat 
jullie een vrij leven hebben 
en niet hoeven na te 
denken over de conse
quenties als je commen
taar hebt op de regering. 
In mijn land Ethiopië 
word je daarvoor opge 
jaagd.” 
Hij vertelt over de begin
periode in Nederland: 
“Na zes maanden detentie
centrum werd ik op straat 
gezet. Geklinkerd. Dat 
was de ergste dag van 
mijn leven hier in Neder
land. Waar kon ik heen? 
Wat moest ik doen? De 
Pauluskerk heeft mij 
toen opgevangen.”

Remco, één van de leerlingen, heeft een vraag: 
“Wat is nu je plan?” 
Ayana is even stil. “Ik heb geen plan”, antwoordt 
hij. “Ik probeer te overleven en doe dingen voor de 
kerk. Zo heb ik het gevoel ergens bij te horen, het 
gevoel dat ik deel uitmaak van de samenleving.”



Medische 
dienst

In 2013 bestond het team uit drie artsen, een tand
arts en een doktersassistente. Vier dagen per week 
werd er door een huisarts spreekuur gehouden en 
sinds augustus één avond per week door een tandarts, 
voornamelijk bestemd voor mensen zonder geldige 
verblijfspapieren. 

Circa 950 verschillende vreemdelingen bezochten het 
spreekuur. Dit is een toename ten opzichte van 2012. 
Er zijn in het totaal 2200 consulten geweest. Gemid
deld aantal consulten per patiënt per jaar bedroeg 2,58.
Op het spreekuur kwamen mensen uit 67 verschil
lende landen, de meesten mensen uit China (185), 
daaropvolgend Marokko (106) , Kaapverdië (62) en 
Mongolië (30).
Wij zagen evenveel vrouwen als mannen, verdeeld 
over de verschillende leeftijdscategorieën.
De problematiek die wij 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 ge
zondheidszorg redelijk toegankelijk gemaakt voor 
ongedocumenteerde mensen die van buiten de EEG 
komen. De samenwerking met het Erasmus Medisch 

Centrum, een vrijgevestigde psychiater en sinds 2012 
ook met het RIAGG, evenals met apotheek Medsen
Lagaay en Tandzorg verliep naar wens. Wel heeft ons 
de overheid enkele financiële beperkingen opgelegd 
in het bieden van hulp, zo is er geen mogelijkheid 
voor vergoeding van de tandheelkundige hulp, psy
chologische hulp, diëtiste en fysiotherapie. 
De verwijzing naar de tweede lijn bij verslavingspro
blemen verloopt nog steeds moeizaam. 
Op 1 januari 2013 zijn wij van start gegaan met het 
elektronisch patiënten dossier wat zeer naar wens is 
verlopen. Dat is mogelijk door de samenwerking met 
het straatdokter project van de GGD.
Met veel plezier maken wij sinds juni 2013 gebruik 
van onze nieuwe locatie en prachtig ingerichte medi
sche ruimte.
We hopen, dat wij de hulpverlening zoals wij die 
hebben kunnen aanbieden in 2013 ook in 2014 en de 
jaren daarna kunnen continueren.

dienst



Vrouwen
avonden
De vrouwenavonden voorzagen ook dit jaar weer in 
een grote behoefte. Er kwamen gemiddeld tussen de 
30 en 40 vrouwen en tussen de 10 en 15 kinderen  
per avond. We merken, dat een dergelijke avond veel 
betekent voor de vrouwen. Naast vrouwen die in  
procedure zitten nodigen we uit samen met vrouwen 
die een verblijfsvergunning hebben. Dat is een goede 
mix gebleken. Voor vrouwen zonder verblijfsvergunning 
is het grote doel een verblijfsvergunning, maar van de 
vrouwen met een verblijfsvergunning leren ze, dat een 
verblijfsvergunning niet het einde betekent van alle 
problemen. Als je een verblijfsvergunning hebt, zijn er 
immers weer andere moeilijkheden als formulieren  
invullen, uitkering regelen, werk zoeken. Zelfstandig
heid leren. Veel ongedocumenteerde vrouwen zijn zo 
lang afhankelijk geweest. Nu moeten ze de dingen 
zelf regelen. Dat is best lastig, als je dat niet gewend 
bent. Veel dingen gaan niet vanzelf al denken vrouwen 
zonder papieren dat vaak wel. Zo leren ze van elkaar 
en wij leren op onze beurt weer van hen.
Dit jaar zijn vijf vrouwenavonden georganiseerd en 
een gezamenlijke feestavond met de mannen rond 
de Kerstdagen. Hartverwarmend is elke keer weer 
het aantal vrijwilligers dat zich bereid verklaart om 
mee te helpen tijdens de vrouwenavonden. De ene 

groep kookt, de andere groep zorgt voor de entourage 
in de zaal, weer een andere groep zorgt voor de  
kinderen. Er zijn ook vrijwilligers die zorgen voor een 
activiteit op deze avonden. Er zijn gemiddeld 10 tot 
15 vrijwilligsters voor het serveren en de aankleding 
van de avond. En gemiddeld 5 vrijwilligsters die de 
kinderen bezig houden. Tijdens het speciale Kerstfeest 
voor de vluchtelingen waren er wel zo ‘n 60 volwas
sen bezoekers en zo’n 20 kinderen. Ook bij dat feest 
waren veel vrijwilligers aanwezig. Er waren er zeker 
twintig en tussen de vijftien en twintig vrijwilligers 
voor de kinderen.
Het programma voor de avonden kent een min of 
meer vast stramien. Meestal is er een tijd van binnen 
lopen, dan wordt er gegeten en daarna is er een ac
tiviteit. De activiteiten zijn divers. Er is een avond 
bingo, er is een avond dansen, er is een creatieve 
avond of met muziek. Wat er ook geboden wordt aan 
activiteit, we zien de vrouwen zichtbaar genieten. 
Even de narigheid van alle dag vergeten, even aan 
andere dingen denken. We hopen, dat we nog lang 
door kunnen gaan met deze avonden, want het is 
waardevol voor de vrouwen, voor de kinderen en  
zeker zo waardevol voor onze vrijwilligers. Een ieder 
die geweest is, gaat verrijkt naar huis.

avonden



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 deelrepublieken 
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 Georgiërs, 
die zich – naar zij dachten tijdelijk – hebben gehuis
vest 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 hoofdstad 
Tbilisi. De situatie van deze mensen is uitzichtloos. 
Overheid en kerk ter plaatse bekommeren zich om 
hun lot niet of nauwelijks. Zij leven – vaak met hele 
gezinnen – in de kleine, vaak totaal verwaarloosde 
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 leven zonder 
perspectief hun tol. In 2011 is op last van de overheid 



hotel Abchazië plotseling ontruimd en kwamen  
mensen pardoes op straat. De meeste vluchtelingen 
lukte het voor kortere of langere tijd alternatieve 
huisvesting elders te vinden. Vanuit het project 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 2013, zeker ook tegen de achter
grond van de moeizame situatie als gevolg van de 
ontruiming van “hotel” Abchazia, op directe en 
kleinschalige manier geprobeerd verbetering te 
brengen in de situatie van de vluchtelingen, langs 
twee 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. 

  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 fietsen project, 
op basis van een door OMZO verstrekte lening. Fietsen 
is de laatste jaren in Georgië zeer populair geworden. 
Inzet van het project: onderhoud en verkoop van 2e 
hands Nederlandse fietsen, met als doel: werkgele
genheid en inkomen voor een aantal vluchtelingen. 
Het project bleek tot en met half 2013 een succes en 
levensvatbaar en bood op dat moment werkgelegen
heid en een behoorlijk inkomen aan 3 vluchtelingen. 
In de loop van 2012 is door het bestuur besloten de  
eerste vorm van hulp per medio 2013 te beëindigen. Het 
bleek helaas niet meer mogelijk nog fondsen te vinden 
die bereid waren daaraan bij te dragen. Fondsen be
schouwen Georgie vandaag de dag niet meer als een 
land dat (nood)hulp behoeft, maar als een land waar de 
mensen op eigen kracht verder moeten en kunnen. 
Tegelijk is toen besloten het project om te vormen 
tot een project met de nadruk op zelfredzaamheid, 
naar het voorbeeld van het succesvolle fietsenproject. 
Van de kant van de OMZO is  opnieuw bij ons  
bezoek aan Georgie in oktober 2013  het aanbod 
gedaan te helpen bij het nadenken over een levens



vatbare opzet en met financiële bijdragen in de vorm 
van leningen aan kleinschalige, economische levens
vatbare projecten, 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 

vluchtelingen en zo bij te dragen aan hun “empower
ment” 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).   

Het enige jaren succesvolle fietsenproject, waar 2 tot 
3 vluchtelingen werk vonden, moest helaas in de 
loop van 2013 worden beëindigd. In Georgie blijkt 
geleidelijk aan minder behoefte aan opgeknapte 2e
handsfietsen. Ook het ontbreken van een professio
nele fietsenwerkplaats speelde een rol. Alle aan het 
project geleende gelden zijn terugbetaald. Daar

naast is een deel van de winst van het project naar 
OMZO overgemaakt. Dat kan worden gebruikt voor 
nieuwe leningen.  
Een serieus en financieel goed onderbouwd voorstel 
voor het opzetten van een koeienproject, waarmee 
werk en inkomen voor zo’n 6 vluchtelingen kan worden 
gecreëerd, is november 2012 goedgekeurd. Dat is in 
de loop van 2013 goed van de grond gekomen. Met 
steun van de OMZO is een eenvoudige stal gebouwd 
en zijn Georgische koeien gekocht. Een vijftal vluchte
lingen heeft inmiddels (voor het eerst) betaald werk 
via het project. Het eerste deel van de lening is in  
januari 2014 terugbetaald. Wij hopen in de loop van 
2014 meer voorstellen te krijgen voor levensvatbare 
projecten naar het voorbeeld van het koeienproject.  



Toetreden en dank
Gelet op de toegenomen omvang en complexiteit van het werk van de OMZO en de daaruit 
voortvloeiende toegenomen verantwoordelijkheid, inhoudelijk en financieel, heeft het OMZO 

bestuur besloten, dat stapsgewijze versterking van haar gelederen noodzakelijk is. In 2013 
trad tot het bestuur toe de heer Jacques Willemse, die een schat aan ervaring met zich meebrengt 
op het terrein van vluchtelingen en ongedocumenteerden, ook vanuit de de kerken. Wij zijn 
erg blij, dat Jacques het bestuur is komen versterken. De versterking van het bestuur zal in 
2014 worden voortgezet. 
Het werk van de OMZO is onmogelijk zonder de morele, spirituele en financiële steun 
van onze donateurs en sympathisanten van stichtingen en fondsen. 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 2013 moge
lijk hebben gemaakt. En hoe! De mensen met het hart op de goede plaats, die zich in 2013 
hebben ingezet voor de mensen zonder verblijfspapieren: Sjany Middelkoop en Peter van Loo 
(vluchtelingenspreekuur), Marie Kok, Thea Noga, Huub de Weerd, Lina Bezhanova, Siawas 
Montazeri en Tom Molenaar (allen Medische Dienst), Kees Knol en Hunter Smith (onze huis
meesters) en Elisabeth de Jong (secretaris), Hanny de Kruijf (penningmeester), Annemarie 
Smith (ook Vrouwenavonden), Ineke Palm, Jacques Willemse en Sjany Middelkoop en Huub 
de Weerd (allen leden en adviseurs bestuur). Ook aan jullie allemaal veel dank! Zonder jullie  
betrokkenheid bij de zaak van de mensen zonder verblijfspapieren, jullie inzet, uithoudings
vermogen en creativiteit was het werk niet mogelijk geweest! Overwin het kwade door het 
goede! Dat appel van Paulus, zo goed zichtbaar op het kerkplein van de nieuwe kerk, is 
en blijft ook het motto, waardoor wij ons laten inspireren. 

ds. Dick Couvée
voorzitter OMZO



Financieel overzicht 2013
Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012

Baten

Kerk in Actie @ 15.000,00 @ 10.000,00 @ 15.000,00

Bijdrage kerken @ 11.000,00 @ 31.289,00 @ 18.001,00

Eigen bijdragen @ 8.000,00 @ 13.192,00 @ 7.311,00

Particuliere donateurs @ 50.000,00 @ 36.172,00 @ 39.862,00

Fondsen @ 173.850,00 @ 175.342,00 @ 196.952,00

Giften overige @ 156.383,00 @ 214.883,00 @

Overige baten @ 250,00 @ 1.742,00 @ 721,00

Totaal @ 414.483,00 @ 482.620,00 @ 277.847,00

Lasten

Levensonderhoud @ 140.800,00 @ 150.840,00 @ 153.048,00

Huisvesting vluchtelingen @ 41.000,00 @ 58.615,00 @ 29.168,00

Juridische ondersteuning @ 4.700,00 @ 7.771,60 @ 11.931,00

Medische hulp @ 30.600,00 @ 36.499,00 @ 14.960,00

Tandheelkundige hulp @ 12.750,00 @ 14.761,00 @ 15.379,00

Nachtopvang 33.250,00 2.616,74 @ 2.505,00

Kosten vrijwilligers @ 3.000,00 @ 865,00 @ 0,00

Georgië @ 7.500,00 @ 2.674,00 @ 15.234,00

Activiteiten voor vluchtelingen @ 25.500,00 @ 11.127,00 @ 5.907,00

Salariskosten @ 73.333,00 @ 90.636,00 @ 17.349,00

Organisatiekosten @ 19.700,00 @ 16.125,00 @ 13.010,00

Overige kosten @ 200,00 @ 63.147,66 @ 0,00

BBB campagne 22.150,00 25.793,00 @ 27.850,00

Totaal @ 414.483,00 @ 481.471,00 @ 306.341,00

Resultaat @ 1.149,00 @ -28.494,00



Bestuur OMZO

Het bestuur was in 2013 als 

volgt samengesteld: 

Dick Couvée (voorzitter)

Elisabeth de Jong (secretaris)

Hanny de Kruijf (penningmeester)

Annemarie Smith

Ineke Palm 

Jacques Willemse  

(vanaf november 2013)

Sjany Middelkoop (adviseur)

Huub de Weerd (adviseur) 

Fondsen/bijdragen 2013

Sint Laurensfonds

Projecten in Nederland (PIN) 

Stichting Physico Therapeutisch 

Instituut 

Oranjefonds

Diocesane Caritas Instelling  

Bisdom Rotterdam

Stichting Rotterdam 

Skanfonds 

Dr. Hofsteestichting

FondsDBL

Elise Mathilde Fonds

Haëlla Stichting

G. Ph. VerhagenStichting

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


