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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 2014
Hier het jaarverslag 2014 van de Stichting Ondersteu-
ning Mensen Zonder Verblijfstitel (OMZO) Pauluskerk. 
De OMZO brengt ook dit verslag 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 geïnformeerd 
blijft. Over het werk van de OMZO. Over de mensen 
om wie het de OMZO gaat: de mensen zonder ver-
blijfspapieren 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 
individueel probeert te helpen en ook structureel 
verandering probeert te brengen in hun situatie. 

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 omstandigheden 
van veel mensen zonder verblijfspapieren zouden 
verkeren. 
Het gaat erom de volgende mensen een zoveel mo-
gelijk menswaardig bestaan te geven :
• de mensen voor wie een aanvraag voor een regu-

liere 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 te-
rugkeren naar het land van herkomst, de zgn. 
“technisch onuitzetbaren”;

• de mensen die zijn uitgeprocedeerd en Nederland 
moeten verlaten, maar voor een periode niet kun-
nen 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 gees-
telijk en dan vooral: 
o de illegale verslaafden, vaak en zeker met de ja-

ren ernstig ziek of met ernstige gebitsproblemen;
o de ouderen boven de 50 jaar, ook vaak en zeker 

met het klimmen der jaren ernstig ziek;
o mensen met ernstige psychiatrische klachten, al 

of niet verslaafd.
Het jaar 2014 was voor de OMZO opnieuw zeer druk 
bezet en intensief. Het aantal mensen, dat een beroep 
deed op het vluchtelingenspreekuur bleef hoog, 
maar min of meer stabiel ten opzichte van 2013. Dat 
gold ook voor het beroep op onze dokters en op de 
tandarts en voor de andere vormen van hulpverlening 
en opvang. 

Algemeen



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

Dick Couvée moest begin november helaas zijn werk-
zaamheden door ziekte tijdelijk neerleggen. Het  
betekende, dat wij zijn bezielende leiding moesten 
missen en zijn taken tijdelijk onder bestuur en mede-
werkers moesten worden herverdeeld. Niettemin kijken 
we als OMZO positief op 2014 terug. We slaagden er 
opnieuw in een groot aantal mensen zonder verblijfs-
papieren 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 vreem-
delingenbeleid van de laatste 15 jaar.   

3. DE POSITIE VAN MENSEN ZONDER  
VERBLIJFSPAPIEREN IN 2014 ONVERMINDERD 
ZORGWEKKEND 

3.1. (GEEN) LEVEN ALS ONGEDOCUMENTEERDE 
IN NEDERLAND
In 2014 gebeurde veel rond de positie van de mensen 
zonder verblijfspapieren in Nederland. Hun situatie 
blijft onververminderd zorgwekkend. In de stad Rot-
terdam 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 jaren lang. Mensen zonder verblijfs-
papieren hebben in de rechtsstaat Nederland slechts 
een drietal rechten. Zij hebben toegang tot nood-
zakelijke medische zorg, toegang tot de rechter (al is 
die toegang 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 ver-
blijfsvergunning. 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 verdie-
nen het allernoodzakelijkste geld. Vaak in los-vast-
banen, met slechte contracten of zonder, ergens aan 
de onderste rafelranden van de arbeidsmarkt. Onge-
veer 10% van hen komt korter of langer in ernstige 
problemen. Voor hen is de Pauluskerk vaak de laatste 
vluchtheuvel. 

3.2. KINDERPARDON UITGEVOERD EN  
ILLEGALITEIT TOCH NIET STRAFBAAR
De situatie voor deze mensen was er ook in 2014 
vooral een van rechteloosheid. Nog verslechterd door 
een economie in crisis en een zeer krappe arbeids-
markt. De stad Rotterdam kent geen vluchtelingen-
beleid. In het Coalitie-akkoord, dat in 2014 werd  
gesloten, komt het woord vluchteling zelfs niet voor. 
De stad kende voor ongedocumenteerden ook in 2014 
van gemeentewege nagenoeg geen voorzieningen. 



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

De stad huldigt formeel het standpunt, dat het terug-
keerbeleid een verantwoordelijkheid is van het Rijk. 
Omdat het terugkeerbeleid al jaren niet op orde is, 
worden vooral de grote steden geconfronteerd met 
grote groepen vluchtelingen, van wie sommigen er 
heel slecht aan toe zijn. De verantwoordelijkheid en 
de rekening daarvoor kunnen door het Rijk niet ver-
volgens bij de gemeenten worden neergelegd. 
Op rijksniveau waren in 2014 hoopgevend het kinder-
pardon en het besluit van het kabinet om niet over te 
gaan tot de strafbaarstelling van illegaliteit. Niettemin 
bleef de kern van het Nederlandse vreemdelingen-
beleid onverminderd hard en inhumaan. Het maakte 
de situatie van veel ongedocumenteerden ook in 2014 
steeds moeilijker en uitzichtlozer. Het kinderpardon 
omvatte helaas niet meer dan een zeer kleine groep 
mensen. Het kabinetsbesluit om de strafbaarstelling 
van illegaliteit niet in te voeren betekende geen 
funda mentele ommekeer in het vreemdelingenbeleid 
in de richting van menswaardigheid. Hoopgevend  
waren ook de twee uitspraken van het Sociaal Comité 

van de Raad van Europa: Nederland, zorg voor Bed-
Bad-Brood voor ongedocumenteerden, ongeacht hun 
status. Het deed pijn om te zien, dat Nederland - al 
vanaf het begin partner in de Raad van Europa en er 
altijd als de kippen bij om anderen te wijzen op 
schendingen van mensenrechten en mensenrechten-
verdragen - in dit geval niet thuis gaf. 

3.3. BED-BAD-BROOD, ONGEACHT STATUS
Het is goed in dit jaarverslag wat dieper in te gaan op 
de kwestie Bed-Bad-Brood. In 2014 speelde er veel 
rond het thema van een zorgplicht vanwege de over-
heid (niet vanwege de kerk!) voor tenminste een  
minimum van bestaan voor de meest kwetsbaren onder 
de ongedocumenteerden. Het Europees Comité voor 
Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa riep 
de Nederlandse overheid op om direct maatregelen 
te nemen waardoor basisrechten (voedsel, kleding, 
onderdak) van ongedocumenteerden zouden zijn ge-
garandeerd. De toenmalige staatssecretaris Teeven leg-
de deze uitspraak echter naast zich neer. Hij wilde 
wachten op de definitieve uitspraak, die in mei 2014 
werd verwacht. Het ECSR heeft op 1 juli 2014 de uit-
spraak uit 2013 bevestigd. Publicatie daarvan volgde 
in november 2014. De staatssecretaris gaf niettemin 
aan geen actie te ondernemen tot na de (politieke) 
standpuntbepaling van het Comité van Ministers van 
de Raad van Europa. Die werd medio 2015 verwacht. 
Pas nadat op 17 december 2014 de Voorzieningen-
rechter van de Centrale Raad van Beroep had beslo-
ten, dat de gemeente Amsterdam per direct een aan-
tal dakloze vreemdelingen nachtopvang, douche, 
ontbijt en een avondmaaltijd moest bieden, kwam hier 
verandering in. De staatssecretaris heeft toen, naar 



aanleiding van deze uitspraak, de centrumgemeenten 
moeten toezeggen met een financiële tegemoet-
koming te komen voor een sobere voorziening. Voor 
de duur als door de Voorzieningenrechter genoemd: 
van 17 december 2014 tot maximaal twee maanden 
nadat het comité van Ministers van de Raad van  
Europa een standpunt zou innemen over de beslissing 
van het Europees Comité van Sociale Rechten. Nadat 
dit standpunt is ingenomen, dient het kabinet te  
beslissen over de hoogte en de vorm van de aan de be-
trokken gemeenten te verstrekken tegemoet koming in 
de gemaakte kosten en zich te beraden op de beteke-
nis van het standpunt voor het Nederlandse beleid.
Deze financiële tegemoetkoming gold dus eigenlijk 
niet voor 2014. In 2014 heeft de Pauluskerk voor-
komen dat veel mensen op straat kwamen door men-
sen te huisvesten en bij te dragen in de kosten van 
huisvesting bij familie en vrienden. De OMZO vond 
en vindt, dat dit een verantwoordelijkheid is van  
de overheid en niet van de kerk. Het is het landelijk  
beleid, dat ertoe leidt, dat veel mensen tussen de wal 
en het schip raken. Er leven, niet alleen bij de OMZO, 
grote vragen over de effectiviteit en humaniteit van 
dit beleid. Ongedocumenteerden hebben door de 
koppelingswet geen recht op collectieve voorzienin-
gen. Sinds 2010 is het gemeenten bovendien ver-
boden om noodopvang te bieden. De procedures voor 
een verblijfsvergunning blijven lang en vaak niet 
zorgvuldig. Het opvang en -terugkeerbeleid sluiten 
al jaren niet op elkaar aan. Vele ongedocumenteerden 
worden opgepakt en in detentie gezet om vervol-
gens na 6 tot 9 maanden weer op straat te belanden. 
Vreemdelingen die mee willen werken aan hun terug-
keer, blijken heel vaak niet terug te kunnen keren 



om redenen buiten hun verantwoordelijkheid. Dat 
leidt tot mensonwaardige situaties. Vele vreemdelin-
gen belanden op straat verloederen en zijn kwets-
baarder dan ooit. De OMZO/Pauluskerk worden hier 
elke dag mee geconfronteerd. Door hulp te bieden 
aan en een schuilplaats te zijn voor mensen, die vol-
gens het Nederlands beleid geen recht hebben op 
opvang en bijstand. Het is vanuit deze jarenlange  
ervaring, dat er vanuit de Pauluskerk ook in 2014  
gesprekken zijn geweest met Tweede Kamerleden, 
leden van de gemeenteraad en de burgemeester. 
Ook is overleg gestart met deskundigen en zuster-
organisaties in andere steden om kennis uit te wis-
selen en te verkennen of er alternatieven voor dit 
vreemdelingenbeleid zijn. De vraag is of de uitvoering 
van de vreemdelingenwet verkeerd uitpakt of dat de 
gehele vreemdelingenwet op de schop moet. Is een 
socialer en vooral een rechtvaardiger beleid ook onder 
de huidige wet mogelijk? 
In 2015 zal duidelijk moeten worden wat het stand-
punt is van het Comité van Ministers van de Raad van 
Europa en de consequenties daarvan voor het Neder-
landse beleid voor het bieden van basisrechten aan 
ongedocumenteerden. Ook een aantal partijen in de 
Tweede Kamer (SP, CU en GL) hebben in een nota in 
2014 aangedrongen op menswaardiger opvang. De 
OMZO vindt het hoog tijd het probleem te erkennen 
en aan te pakken. Niemand heeft er baat bij, dat 
mensen in illegaliteit verdwijnen. Het feit, dat iemand 
uit het zicht verdwijnt, lost bovendien het probleem 
niet op, maar maakt het meestal erger. Mensen ver-
dampen niet.

4. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN EN HET 
WERK VAN DE OMZO IN 2014 IN HET KORT

In het jaar 2014 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). De spreekuren worden 
inmiddels bezocht door zo’n 80 à 120 vluchtelingen 
per week. De aantallen schommelen nogal door het 
jaar heen. 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 2014 bezochten 1000 verschillende vreemdelin-
gen het medische spreekuur. Er zijn in totaal ruim 
2500 consulten geweest. Daarnaast verrichtte de 
nieuwe tandarts (om niet) zo’n 250 behandelingen. 
Dit is gelijk aan het aantal in 2013. De medische 
dienst zag mensen uit 75 verschillende landen. De 
meesten mensen kwamen uit China ( 225), daarop-
volgend Marokko (119), en Mongolië (69) en Kaap-
verdië (51). Evenveel vrouwen als mannen, verdeeld 
over de verschillende leeftijdscategorieën;

• Tijdelijke huisvesting en nachtopvang. In 2014 huis-
vestte de OMZO ongeveer 40 mensen tijdelijk, 
door gaans de meest kwetsbare groepen. Daarnaast 
werden gemiddeld 25 mensen opgevangen in de 
eigen nachtopvang; 

• Continue lobby- en belangen behartigingsactivi-
teiten richting politiek (lokaal en landelijk) gericht 
op de verbetering van de positie van mensen zonder 
verblijfspapieren;

• Eind 2013 eindigde de pilot in het kader van de 
regeling voor “alternatieven voor vreemdelingen-
bewaring”; 

• In 2014 werden gesprekken gevoerd met het LOS 
(Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) over 
mogelijke vormen van samenwerking.

 
DE VRAAG NAAR HULPVERLENING, OPVANG EN 
MEDISCHE ZORG OOK IN 2014 HOOG
Het aantal mensen, dat het vluchtelingenspreekuur 
bezoekt, is ten opzichte van 2013 gestabiliseerd, maar 
bleef hoog. Het gaat bovendien steeds meer om men-
sen die in ernstige bestaansproblemen raken. De vraag 
om ondersteuning in levensonderhoud bleef daarom 
onverminderd hoog. Ook het beroep op het medische 
spreekuur bleef zeker zo hoog als in 2013.  

VLUCHTELINGENSPREEKUUR UITGEBREID MET 
PARTTIME BEROEPSKRACHT
Om de enorme druk op het spreekuur te verlichten 
werd in november een parttime vluchtelingenwerker 
aangesteld. In een team van twee betaalde mede-



werkers is het bovendien beter mogelijk inhoudelijk 
te sparren. Hierdoor is een onderlinge taakverdeling 
mogelijk tussen meer eenvoudige, kortdurende situ-
aties en complexere en meer tijd vragende gevallen. 
Dit blijkt al met al een heel goede kwantitatieve en 
kwalitatieve impuls voor het vluchtelingenspreekuur. 
Het vluchtelingenspreekuur werd daarnaast versterkt 
met de inzet en hulp van vrijwilligers en stagiair(e)s. 
Zie voorts onder 5. Vluchtelingenspreekuur.  

MEDISCHE DIENST UITGEBREID MET TANDARTS
De Medische Dienst had in 2014 een goed en stabiel 
jaar. 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 6. Medische Dienst.

NAAR ZINVOLLE DAGBESTEDING
Voor veel ongedocumenteerden is de dag leeg. Daar-
om probeert de OMZO hen zoveel mogelijk te stimu-
leren tot een zinvolle dagbesteding door deel te  
nemen aan het vrijwilligerswerk van de Pauluskerk. 
Er is immers in en rond de Pauluskerk meer dan ge-
noeg zinvol werk te doen. Dit beleid is in 2014 aan-
zienlijk versterkt, onder meer door het creëren van 
leerwerkbedrijfplekken in de keuken en het restau-
rant van de kerk. Ook een tweedehands-kledingwinkel 
en een kledingatelier, onder leiding van de kunste-
naars van Studio ZI, scheppen daartoe ook mogelijk-
heden. Steeds meer vluchtelingen namen in 2014 
ook deel aan de kunstzinnige, literaire en culturele 
activiteiten van Pauluskerk Nieuwe Grond. Daarmee 
bouwen ongedocumenteerden tegelijk aan hun 
waardigheid als mens.

TIJDELIJKE HUISVESTING EN NACHTOPVANG
Er was in 2014 opnieuw een grote vraag naar tijde-
lijke huisvesting en nachtopvang. De capaciteit van 
de tijdelijke huisvesting werd licht uitgebreid. We 
slaagden erin enkele nieuwe panden te vinden, ge-
deeltelijk als vervanging voor oude die we moesten 
verlaten, gedeeltelijk als uitbreiding, in goed overleg 
met de woningbouwcorporaties. Helaas stellen de 
meeste woningbouwcorporaties deze woningen niet 
meer om niet aan de OMZO ter beschikking. We be-
talen echter niet het volle commerciële huurtarief. 
Daarmee was rekening gehouden in de begroting 
voor 2014. De nieuwe panden werden bovendien 
voor bewoning in orde gebracht door een team  
van (vluchtelingen)vrijwilligers van de Pauluskerk, 
onder de stimulerende leiding van het hoofd Kosterij, 



Ab Mantingh. Dat leverde veel onderling plezier op, 
prachtig opgeknapte panden en dat tegen heel lage 
kosten. Zo lukte het goed de kosten voor huisvesting 
binnen de gestelde financiële kaders te houden. Ook 
voor uitbreiding en verbetering van de nachtopvang 
werd in 2014 bij de woningbouwcorporaties aan de 
deur geklopt. Opnieuw zonder resultaat. Dankzij de in-
zet van een tiental vrijwilligers met het hart op de goe-
de plaats kon de Pauluskerk haar principe “Geen mens 
op straat” in 2014 toch waarmaken. Zij maakten de 
nachtopvang mogelijk. De Pauluskerk loste hier voor 
de stad ook in 2014 een maatschappelijk probleem op. 
En dat onder protest! Huisvesting voor mensen die op 
straat dreigen te komen – Bed-Bad-Brood, dus - is geen 
taak van de kerk, maar van de samenleving/overheid.

HULP – EN INFORMATIEPUNT 
In de Pauluskerk is sinds de opening van de nieuwe 
kerk in 2013 het regio-kantoor van IOM (de Interna-
tionale Organisatie voor Migratie) gevestigd. Daar 
worden de IOM-spreekuren gehouden met die vluch-
telingen die zijn uitgeprocedeerd en vrijwillig willen 
terugkeren naar het land van herkomst. Ook Vluch-
telingenwerk Maasdelta startte er in 2014 een deel 
van haar spreekuren. Vanaf medio 2014 houdt ook 
een vluchtelingenadvocaat er hulp- en adviespreek-
uren voor ongedocumenteerden. Ook de Stichting 
LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) 
heeft zich in 2014 in de Pauluskerk gevestigd. Met 
het LOS zijn gesprekken gaande over mogelijke vor-
men van samenwerking. Dit alles maakte de Paulus-
kerk in 2014 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 hulp-
verlenings- en belangenbehartigingsorganisaties in 
de stad en in het land werd in 2014 voortgezet. 
Namens het vluchtelingenspreekuur neemt De OMZO 
ook deel aan overleggen met andere organisaties en 
overheidsinstanties. Een voorbeeld hiervan het BRIO 
(Breed Rotterdams Illegalen Overleg). Het doel van 
dit overleg is om tot een oplossing te komen in de 
situatie van ongedocumenteerden. Deze oplossing 
wordt soms gezocht in het aansturen op terugkeer 
naar het land van herkomst, in 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 el-
kaar van gedachten te wisselen over actuele ontwik-
kelingen op het gebied van ongedocumenteerden, 
vreemdelingen en asiel en het verbreden van elkaars 
kennis.

PILOT ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGEN-
BEWARING AFGELOPEN
Per 1 januari 2014 liep de pilot voor alternatieven 
voor vreemdelingenbewaring, waaraan de OMZO 
sinds 1 mei 2013 deelnam, af. De administratieve af-
wikkeling van de pilot richting de rijksoverheid vroeg 
een meer dan redelijk deel van de bij het OMZO- 
bestuur en – medewerkers beschikbare hoeveelheid 
tijd en energie. 



FINANCIËN ONDER DRUK
Met het blijvend hoge beroep op de hulpverlening, 
opvang en medische zorg door de OMZO stonden 
onze beschikbare mogelijkheden en de financiën ook 
in 2014 fors onder druk. Door strengere afspraken 
over de budgetbewaking slaagden we er dit jaar 
goed in de kosten voor de bijdragen in levensonder-
houd binnen de raming voor 2014 te houden. Ook de 
kosten voor huisvesting bleven zo binnen het voor 
2014 verhoogde budget. Dankzij de steun van onze 
zeer trouwe donateurs en sympathisanten en een 
aantal fondsen lukte het zo om met een klein positief 
resultaat af te sluiten. 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 continu-
iteit van ons werk. Een groeiend aantal fondsen is 
bovendien bereid de OMZO meerjarig te steunen. 

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. Gelet op de toegenomen 
omvang en complexiteit van het werk van de OMZO 
en de daaruit voortvloeiende toegenomen verant-
woordelijkheid, inhoudelijk en financieel, heeft het 
OMZO bestuur besloten, dat stapsgewijze verster-
king van haar gelederen noodzakelijk is. Daaraan is 
in 2014 verder uitvoering gegeven.

Zo heeft de OMZO ook in 2014 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, nacht-
opvang en beïnvloeding van de lokale en landelijke 
politiek. Daar waar echt alle mogelijkheden tot 
rechtmatig verblijf volledig waren uitgeput, hielpen 
wij ook in 2014 mensen, op vrijwillige basis, met  
terugkeer naar het land van herkomst, maar dan alleen 
in die gevallen waarin dat kon op een verantwoorde 
en gezonde manier en wanneer het land van terug-
keer in de ogen van OMZO een veilig land was. 

ds. Dick Couvée
voorzitter Stichting OMZO



Vluchtelingen
spreekuur
In 2014 zijn de aantallen mensen die de spreekuren 
bezochten aanzienlijk afgenomen. Bezochten in januari 
gemiddeld driehonderd mensen het spreekuur, in  
december waren dat er honderd. De afname had aller-
lei oorzaken. Meer daarover hieronder. Gemiddeld 
kwamen er per maand 30 nieuwe mensen. Sommige 
mensen bezochten elke week het spreekuur, anderen 
kwamen een keer per maand. Afhankelijk van de  
situatie. Soms hebben mensen veel steun nodig en 
anderen kunnen wat meer op eigen kracht verder.

HET SPREEKUUR - LANDEN VAN HERKOMST
De mensen die de spreekuren bezoeken komen van 
“all over the world”. Van oost naar west en van noord 
naar zuid en alles wat daar tussen ligt. De meeste 
mensen kwamen, evenals vorig jaar, uit Burundi, So-
malië, Sierra Leone, Afghanistan en Irak. In januari 
bezochten drieënveertig mensen uit Burundi het 
spreekuur, dertig mensen uit Somalië, vijftien mensen 
uit Sierra Leone, vijftien mensen uit Afghanistan en 
eenenzestig mensen uit Irak. In december waren dat 
er aanmerkelijk minder. Toen waren er nog acht 
mensen uit Burundi, acht mensen uit Somalië, vier 
mensen uit Sierra Leone, vier mensen uit Afghanistan 
en vijf mensen uit Irak. Uit de andere kwamen landen 
hooguit drie mensen, maar vaak ook een of twee.

OORZAKEN VAN DE AFNAME 
a. Burundi
Een aantal Burundezen is teruggegaan met IOM  
(Internationale organisatie voor Migratie) naar land 
van herkomst, een aantal heeft opnieuw asiel aange-
vraagd en heeft rijksopvang, een aantal heeft rijks-
opvang vanwege medische situatie. Een aantal is ver-
trokken met onbekende bestemming.
b. Somalië
Een groot deel van de Somalische bezoekers van het 
spreekuur zijn naar Amsterdam gegaan, naar hun 
landgenoten. Er zat daar al een groep Somaliërs en 
daar hebben ze zich bijgevoegd.
c. Sierra Leone
Voor de mensen uit Sierra Leone geldt, dat een aantal 
een nieuwe procedure gestart is, een aantal opvang 
van rijkswege vanwege medische situatie en voor een 
aantal is de hulp gestopt. Zij hadden al lang geen pro-
cedure meer, er waren geen mogelijkheden meer 
om een nieuwe procedure te starten en mensen wil-
den ook niet terug. Dat is mensen hun goed recht, zij 
nemen uiteindelijk zelf de beslissing om wel of niet 
terug te gaan. Dit impliceert wel, dat de hulp in de 
vorm van eventuele opvang en financiële ondersteu-
ning stopt. Maar wij laten mensen nooit los. 
Zij mogen altijd gebruik maken van de faciliteiten van 



de Pauluskerk, zoals het Open Huis, de mogelijkheid 
van Nederlandse les, medische hulp en juridisch advies.
d. Afghanistan
Verreweg de meeste mensen uit Afghanistan hebben 
opvang van rijkswege. Zij zijn een nieuwe procedure 
gestart vanwege het feit, dat ze christen geworden 
zijn. Een aantal heeft direct verblijf gekregen voor vijf 
jaar. Een aantal zit in de verlengde asielprocedure. 
Dat betekent dat de IND (Immigratie en Naturalisatie 
Dienst) nog geen besluit genomen heeft. Het is geen 
ja en het is geen nee. De IND heeft tijd nodig om een 
en ander te onderzoeken. Zolang er geen uitspraak 
gedaan is hebben mensen recht op opvang.
e. Irak
Bijna alle mensen uit Irak hebben opvang van rijks-
wege. Dit vanwege het feit dat het ministerie van 
Buitenlandse Zaken een uitspraak gedaan heeft, dat 
mensen niet terug kunnen naar Irak vanwege de on-
veilige situatie daar. Daar kunnen Irakezen niets aan 
doen, het is niet hun schuld dat ze niet terug kunnen. 
En daarom krijgen ze opvang van rijkswege, zolang 
de situatie daar zo onrustig is.

DUUR VAN HET BEZOEK AAN HET SPREEKUUR.
Vijftig procent heeft het hele jaar het spreekuur  
bezocht, vanaf januari tot december. Achttien à twin-
tig procent waren nieuwe bezoekers. De andere  
dertig procent varieert van twee maanden tot tien of 
elf maanden. Sommige mensen komen niet meer, om-
dat ze het leefgeld dat ze krijgen te weinig vinden. 
Anderen willen hun dossier niet afgeven of de naam 
van de advocaat niet zeggen. Helaas kunnen we dan 
weinig en dan stopt de hulp. Soms verdwijnen mensen 
“zomaar”.



VERDELING MAN/VROUW
Gemiddeld vijfenzestig procent zijn mannen. Daar-
van is eenenzestig procent alleen staand, heeft twee 
procent een ongedocumenteerd kind, waar hij voor 
moet zorgen en twee procent heeft een vrouw en 
kind(eren). Vijfendertig procent is vrouw. Daarvan 
heeft vijftien procent een of meer kinderen en twin-
tig procent is alleenstaand.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING EN HUISVESTING
Het beroep op financiële ondersteuning blijft onver-
minderd groot. Toch moeten ook wij op de kleintjes 
letten. Daarom is ondersteuning in de kosten voor 
huisvesting geschrapt. Wij gaven een kleine vergoe-
ding aan mensen waardoor hun vriend, vriendin,  
familielid of landgenoot een kleine bijdrage konden 
geven als tegemoetkoming. Helaas zagen we ons ge-
noodzaakt om daar mee te stoppen. De grootste  
prioriteit is tenslotte leefgeld. Vijfennegentig procent 
verzoekt om financiële ondersteuning. Vijf procent 
komt om advies.
De huisvesting was tot eind december een groot pro-
bleem. De aanvragen overtreffen vaak verre het aan-
bod. Daarin proberen we zo goed en zo kwaad als 
het gaat te opereren. De mensen in de meest schrij-
nende situaties proberen we te huisvesten. Dan gaat 
het om vrouwen met kleine kinderen of oudere en/of 
zieke mensen, zowel mannen als vrouwen. Vanaf 
eind december heeft iedereen recht op opvang. 

JURIDISCHE ONDERSTEUNING
Vijfennegentig procent van de mensen die het 
spreekuur bezoeken heeft juridische ondersteuning 
nodig. Vijf procent van de mensen heeft uiteenlo-

pende vragen. Vaak gaat het om medisch zaken  
of een tandarts. Voor beide vragen kon gelukkig 
worden doorverwezen naar een van onze artsen. 

TENSLOTTE
a. Kinderpardon.
Een aantal kinderen, die in de eerste instantie afge-
wezen waren, hebben alsnog een pardon gekregen. 
Afgedwongen door de rechter. Helaas kwam een 
aantal kinderen niet aanmerking volgens de IND. Het 
kind was meer van drie maanden uit zicht van de 
overheid. Dat wil zeggen dat ze de laatste lopende 
procedure meer dan drie maanden geleden is. Men-
sen hebben meer dan drie maanden geen lopende 
en geldige procedures meer. Maar veel van deze kin-
deren hebben wel op school gezeten. Bij ons in de 
opvang zit een Chinese moeder met een zoon van 
veertien. Hij is in Nederland geboren nota bene, maar 
hij komt niet in aanmerking voor Kinderpardon. 
Want de laatste procedure is langer dan drie maan-
den geleden afgesloten en er is nieuwe opgestart. De 
advocaat heeft nog wel een rechtszaak aangespan-
nen maar de kans is klein. Dit kind kan onmogelijk 
terug naar China, want hij is nooit in China inge-
schreven. Hij is geboren in Nederland, dus China zegt: 
hij hoort in Nederland. Hij krijgt geen toestemming 
om het land in te komen. Maar hij mag ook niet blij-
ven. Dit zijn echt onbegrijpelijke zaken. Voor moeder 
en zoon. Je krijgt het niet aan hun verstand gebracht. 
Maar ook voor ons als hulpverlener. Veertien jaar in 
Nederland, in Nederland geborenen altijd de school 
bezocht. Wat moet er dan nog meer aangevoerd 
worden!?



vluchteling

IK MAAK SAMEN MET 5 ANDEREN MUZIEK MET  
COMEDY & DANS. HET HEET ORANJE IBODO NEW STYLE!
HET GAAT OVER LIEFDE, OVER INTEGRATIE, OVER VIVA AFRICA!
IK HEB EEN MOEILIJKE TIJD ACHTER DE RUG EN MUZIEK MAAKT 
MIJ BLIJ. HET GEEFT ME ‘NO STRESS’.

’’
’’



IK WERK ALS VRIJWILLIGER. 

ALS IK NIKS TE DOEN HEB, WIL IK BEZIG ZIJN. 

ZO MAAK IK MIJN HOOFD LEEG.’’
’’



Medische 
dienst
In 2014 bestond ons 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 ochtend per week door een tand-
arts, voornamelijk bestemd voor mensen zonder gel-
dige verblijfspapieren. 
Circa 1000 verschillende vreemdelingen bezochten het 
spreekuur. Dit is gelijk aan 2013. Het aantal patiënten 
was stabiel ten opzichte van 2013. Er zijn in het totaal 
1971 consulten geweest. Gemiddeld aantal consulten 
per patiënt per jaar bedroeg 2,1. Wij zagen mensen 
uit 75 verschillende landen, de meesten mensen  
kwamen uit China (225), daaropvolgend Marokko 
(119), Mongolië (69) en Kaapverdië (51).
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 gezond heids-
zorg redelijk toegankelijk gemaakt voor ongedocu-
menteerde 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 Benu Wester en 
Tandzorg verliep naar wens. Daar waar de Neder-
landse overheid enkele financiële beperkingen heeft 
aangebracht proberen wij zoveel mogelijk onder-
steuning te bieden uit eigen middelen. Te denken 
valt aan vergoeding van de tandheelkundige hulp, 
psychologische hulp, logopedie en fysiotherapie,  
medicatie die buiten het verstrekkingenpakket valt 
en hulpmiddelen.
De verwijzing naar de tweede lijn bij verslavings-
problemen verloopt nog steeds moeizaam. 
1 januari 2013 zijn wij van start gegaan met het elek-
tronisch patiënten dossier wat zeer naar wens is ver-
lopen en waar we nog steeds dankbaar gebruik van 
maken. Dat is mogelijk door de samenwerking met 
het straatdokter project van de GGD .
We hopen, dat wij de hulpverlening zoals wij die 
hebben kunnen aanbieden in 2014 ook in 2015 en de 
jaren daarna kunnen continueren.

dienst



De vrouwenavonden werden in 2014 goed bezocht. Er 
kwamen gemiddeld tussen de 20 en 30 vrouwen en tus-
sen de 10 en 15 kinderen per avond. We merken, dat de 
vrouwen graag komen. Helaas zijn ze door allerlei om-
standigheden soms niet in de gelegenheid om deel te 
nemen: zorgen om de verblijfsvergunning, zieke kinde-
ren, geen energie om te komen. Ervaringen van voor-
gaande jaren hebben geleerd, dat vrouwen met een 
verblijfsvergunning en vrouwen zonder verblijfsvergun-
ning een goede mix is. Vaak denken vrouwen zonder 
verblijfsvergunning: “als ik een verblijfsvergunning heb, 
breken er geweldige tijden aan”. In de praktijk pakt dat 
toch anders uit. Natuurlijk is een verblijfsvergunning  
geweldig, maar dat betekent niet het einde van alle 
problemen. Je moet leren je leven op te pakken in de 
Nederlandse samenleving. Er zijn dan weer andere 
moeilijk heden, allerlei regels en voorwaarden. Zelfstan-
digheid leren. Dat zijn ongedocumenteerde vrouwen 
niet gewend. Ze zijn zo lang afhankelijk geweest. Veel 
dingen gaan niet vanzelf, al denken vrouwen zonder 
papieren dat vaak wel. Zo leren ze van elkaar.
Dit jaar zijn vijf vrouwenavonden georganiseerd. Hart-
verwarmend 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 vrijwillig-
sters die de kinderen bezig houden. Het programma voor 
de avonden kent een min of meer vast stramien. Meestal 
is er een tijd van binnen lopen, kletsen met elkaar. De 
hele avond staat in het teken van ontmoeting. Er wordt 
gegeten en daarna is er een activiteit. 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 gebo-
den wordt aan activiteit, het is altijd een succes en we 
zien de vrouwen zichtbaar genieten. Even de narigheid 
van alle dag vergeten, even aan andere dingen denken. 
We zijn wel aan het nadenken over de vrouwenavonden. 
We zien de laatste paar keren, dat de vrouwen soms niet 
de mogelijkheid hebben of de energie om te komen. Ze 
zitten in de put over de toekomst, gedachten als: krijg ik 
een verblijfsvergunning of niet, spelen een grote rol in 
hun leven. Hoe ziet de toekomst eruit? Of er is iets met 
de kinderen. We laten hen niet los. We willen de levens-
kracht van de vrouwen versterken en we denken na over 
hoe dat vorm te geven. Want “onze” vrouwen zijn het 
waard om onze steun, in welke vorm dan ook, te krijgen.

Vrouwen-
avonden



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 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. 
In het jaarverslag over 2013 is uitvoerig verslag gedaan 
over de veranderingen die zich hebben voorgedaan bin-
nen het project. Vanaf 2013 is de nadruk veel meer ko-
men te liggen op “helpen-is-in-staat-stellen” in plaats 
van op de gift-hulp van de jaren daarvoor.

Het enige jaren succesvolle fietsenproject, waar 2 tot 3 
vluchtelingen werk vonden, moest helaas in de loop van 
2013 worden beëindigd. Daarvoor in de plaats kwam 
vanaf eind 2013 het koeienproject. Ook dit project was 
in 2014 succesvol. Met steun van de OMZO is een een-
voudige stal gebouwd en zijn Georgische koeien ge-
kocht. Een vijftal vluchtelingen heeft inmiddels betaald 
werk via het project. De afbetalingen van de OMZO-le-
ning voor het project lopen volgens plan. 
Ondanks aandringen van onze kant, is het in 2014 niet 
gelukt meer voorstellen te krijgen voor levensvatbare 
projecten, naar het voorbeeld van het fietsen- en het 
koeienproject.    

Project  
Georgië



Tot slot
In mei trad Annemarie Smith na vele jaren terug als bestuurslid. Wij zijn haar zeer dankbaar 
voor al hetgeen zij voor de OMZO heeft gedaan, voor haar grote, vaak ook persoonlijke be-
trokkenheid bij de mensen om wie het gaat en haar inzet voor en (vaak ook muzikale) bijdragen 

aan de vrouwenavonden en het vluchtelingenkerstfeest! In januari trad Hilde van Asperen 
toe tot het bestuur. Hilde brengt een grote kennis en ervaring met zich mee op het terrein van 
vreemdelingen en asiel. Wij zijn erg blij met haar komst binnen de OMZO-gelederen! 
Eind december 2013 liep de pilot “alternatieven voor vreemdelingenbewaring” af. Daarmee 

liep ook het tijdelijke pilotcontract af met de heer Peter van Loo. Op 1 november 2014 kwam 

mevrouw Ingemarije Sjoer in (parttime) dienst als tweede betaalde vluchtelingenwerker voor 
de OMZO.   

Het Lied aan het Licht van Huub Oosterhuis zegt:
 

 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

 of ergens al de wereld daagt

 waar mensen waardig leven mogen

 en elk zijn naam in vrede draagt

De OMZO zal zich ervoor blijven inzetten, dat menselijke waardigheid weer het centrale uit-
gangspunt wordt voor het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid. En niet het al of niet heb-
ben van een paspoort of een verblijfsvergunning. Met het feit, dat je er bent, is je waardigheid 
als mens gegeven, ook al heb je geen verblijfspapieren. Het feit, dat je er bent, betekent, dat je 
kunt rekenen op de zorg voor tenminste een minimum van bestaan door de mensen om je heen. 



Dank
Daarop is elke democratische rechtsstaat, elke zichzelf respecterende samenleving gebaseerd. 
Dat betekent niet, dat Nederland dus zomaar zijn grenzen moet openzetten voor elke vluchte-
ling en vreemdeling op aarde. Dat kan niet en dat hoeft ook niet. Maar wie mensen behandelt 
op grond van wie zij zijn en niet op grond van wat zij al of niet voor jou kunnen betekenen, kan 
zichzelf recht in de ogen kijken. Wie dat niet doet, kan dat niet. OMZO wil zicht houden op de 
wereld van het Lied aan het Licht, daarvoor zet zij zich in, in 2014, in 2015 en daarna. 

Het werk van de OMZO was ook in 2014 onmogelijk zonder de morele, spirituele en financi-
ele steun van mensen die op de een of andere manier net als wij zicht willen houden op die 
wereld van Licht: 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 2014 mogelijk 
hebben gemaakt. En hoe! De mensen met het hart op de goede plaats, die zich in 2014 hebben 

ingezet voor de mensen zonder verblijfspapieren: Sjany Middelkoop en Ingemarij Sjoer 

(vluchtelingenspreekuur), Marie Kok, Thea Noga, Huub de Weerd, Lina Bezhanova,  

Siawas Montazeri en Henk Molenaar (allen Medische Dienst), Kees Knol en Hunter Smith 

(onze huismeesters) en Elisabeth de Jong (secretaris), Hanny de Kruijf (penningmeester), 

Hilde van Asperen, Annemarie Smith (ook Vrouwenavonden), Ineke Palm, Jacques Willemse 

en Sjany Middelkoop en Huub de Weerd (allen leden en adviseurs bestuur), de betrokken 

medewerkers van Samen010. Ook aan jullie allemaal veel dank! Zonder jullie grote betrok-
kenheid 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 2014
Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 

Baten

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

Bijdrage kerken @  20.000,00 @  15.336,00 @ 31.289,00

Eigen bijdragen @ @ @ 13.192,00

Particuliere donateurs @ 50.000,00 @  35.749,00 @ 36.172,00

Fondsen @  237.400,00 @  231.577,00 @ 175.342,00

Giften overige @  8.750,00 @  13.663,00 @ 214.883,00

Overige baten @  250,00 @  3.223,00 @ 1.742,00

Totaal @  326.400,00 @  309.548,00 @ 482.620,00

Lasten

Levensonderhoud @  150.000,00 @  137.541,00 @ 150.840,00

Huisvesting vluchtelingen @  56.000,00 @  45.206,00 @ 58.615,00

Juridische ondersteuning @  5.000,00 @ @ 7.771,60

Medische hulp @  33.000,00 @  13.380,00 @ 36.499,00

Tandheelkundige hulp @  14.000,00 @  11.124,00 @ 14.761,00

Nachtopvang 10.500,00  14.125,00 @ 2.616,74

Kosten vrijwilligers @  3.000,00 @ @ 865,00

Georgië @ @ @ 2.674,00

Activiteiten voor vluchtelingen @  5.500,00 @  2.034,00 @ 11.127,00

Salariskosten @  34.000,00 @  40.870,00 @ 90.636,00

Organisatiekosten @  13.700,00 @  12.646,00 @ 16.125,00

Overige kosten @  200,00 @  30.262,00 @ 63.147,66

BBB campagne  2.500,00  1.575,00 @ 25.793,00

Totaal @  327.400,00 @  308.763,00 @ 481.471,00

Resultaat @  785,00 @ 1.149,00



Bestuur OMZO

Het bestuur was in 2014 als 

volgt samengesteld: 

Dick Couvée (voorzitter)
Elisabeth de Jong (secretaris)
Hanny de Kruijf (penningmeester)
Annemarie Smith (tot mei 2014)
Ineke Palm
Jacques Willemse 
Hilde van Asperen (v.a. feb 2014)
Sjany Middelkoop (adviseur)
Huub de Weerd (adviseur) 

Fondsen/bijdragen 2014

Sint Laurensfonds

Projecten in Nederland (PIN) 

Stichting Physico Therapeutisch Instituut 

Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam

Stichting Rotterdam 

FondsDBL

Dr. Hofsteestichting

Haëlla Stichting

Kerk in Actie

Particuliere giften

Aantallen

n  Vluchtelingenspreekuur helpt gemiddeld tussen 

de 80 en 120 mensen per week;

n  Medische Dienst helpt circa 1000 mensen,  

ongeveer 2000 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 gemiddeld 25 - 30 personen;

n  Vrouwenavonden: 5 avonden per jaar;  

gemiddeld 40 deelnemers per avond;

n  Vrijwilligerswerk in en voor de Pauluskerk;  

tussen 10 en 15 mensen. 



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

ondersteunende fondsen

COLOFON

Stichting Ondersteuning Mensen 

Zonder Verblijfstitel Pauluskerk

KvK: 804362580

Samen 010

Hang 7, 3011 GG Rotterdam

Tel. 010 – 4666722  

info@samen010.nl

KvK: 51507986


