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Wat doet de OMZO?
• het geven van financiële ondersteuning voor levensonderhoud

• het zorgen voor tijdelijk onderdak

• het geven van medische en tandheelkundige zorg

• het adviseren en ondersteunen bij juridische bijstand

• het bemiddelen bij terugkeer

• het behartigen van belangen van deze groep kwetsbare mensen 

• het beïnvloeden van lokale en landelijke politiek

• het geven van taallessen (Nederlands, Engels, Spaans)  

op verschillende niveaus

• het bieden van mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding en 

bouwen aan persoonlijke waardigheid

• het bevorderen van onderling contact tussen vluchtelingen  

en daarmee hun geestelijke gezondheid, weerbaarheid en 

integratie in hun groep en het land
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Dit is het jaarverslag 2017 van de Stichting Onder-

steuning Mensen Zonder Verblijfstitel (OMZO) Pau-

luskerk. Het is van groot belang, dat u als donateurs, 

sympathisanten, stichtingen en fondsen en andere 

geïnteresseerden in ons werk, goed wordt geïnfor-

meerd. Over de situatie van de mensen om wie het 

de OMZO gaat: de mensen zonder verblijfspapieren 

in Nederland, en in het bijzonder in Rotterdam en 

omgeving. Het is goed, dat u weet hebt van hun 

moeizame en veelal rechteloze situatie in de rechts-

staat Nederland en hoe OMZO deze mensen probeert 

bij te staan langs de weg van die twee oude woorden 

uit de christelijke traditie: barmhartigheid èn gerech-

tigheid. Dat wil zeggen: het lenigen van de nood van 

mensen in individuele gevallen èn proberen structu-

reel verandering brengen in hun situatie, zodat 

wordt voorkomen, dat zij in nood raken. Ook dat 

laatste is in de Nederlandse situatie maar al te nodig. 

Waar gaat het 
OMZO om?
De Stichting OMZO verleent hulp in de vorm van bij-

dragen in het levensonderhoud, tijdelijke huisvesting 

voor de meest kwetsbare mensen, bemiddeling in de 

richting van de juridische instanties, medische hulp, 

zinvolle dagbesteding en bouwen aan waardigheid, 

versterking van de weerbaarheid en onderlinge be-

trokkenheid van vluchtelingenvrouwen en –kinderen 

en belangenbehartiging richting de lokale en lande-

lijke overheid. 

Waarom doet de OMZO wat zij doet ? Heel eenvou-

dig: de OMZO gelooft in de gulden regel. Zij spant 

zich in eenvoudigweg, omdat wij ook zo zouden wil-

len worden behandeld, als wij zelf in de omstandig-

heden van veel mensen zonder verblijfspapieren 

zouden verkeren. 

Het gaat erom de volgende mensen zonder verblijfs-

papieren een zoveel mogelijk 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 Ne-

derland 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-

Het jaar 2017
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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 verslaafden, vaak en zeker met de jaren ernstig 

ziek of met ernstige gebitsproblemen;

o de ouderen boven de 50 jaar, ook vaak en zeker 

met het klimmen der jaren ernstig ziek;

o mensen met ernstige psychiatrische klachten, al 

of niet verslaafd.

De positie van  
mensen zonder 
verblijfspapieren  
in 2017 
(GEEN) LEVEN ALS ONGEDOCUMENTEERDE IN 

NEDERLAND

Er leven in Nederland naar schatting tussen de 

100.000 en 140.000 mensen zonder verblijfspapieren. 

In Rotterdam tussen de 10.000 en 15.000. De meesten 

van deze mensen overleven in Nederland. Zo’n 90% 

van hen woont bij familie of vrienden en vindt werk 

of een baantje ergens aan de onderkant van arbeids-

markt, waar zij vaak vuil en smerig werk verrichten. 

Velen van hen bevinden zich in een zeer kwetsbare 

positie die hen vatbaar maakt voor vormen van mis-

bruik. Reden voor dit alles is, dat het deze mensen 

verboden is te werken voor kost en inwoning. Daar-

mee zijn gebrek aan perspectief, hopeloosheid en 

sociaal isolement eigenlijk al op voorhand inge-

bouwd en met het Nederlandse beleid gegeven. Ve-

len kiezen er toch voor in Nederland te blijven, ook 

onder de geschetste omstandigheden, omdat overle-

ven onder deplorabele omstandigheden hier in hun 

afweging nog altijd beter is dan de situatie in het 

land van herkomst. Een landelijk beleid dat uitgaat 

van het samen maken van perspectief voor elke per-

soon in kwestie, in Nederland of in het land van her-

komst, zou veel meer de aangewezen weg zijn om 

het probleem van de mensen zonder verblijfspapie-

ren aan te pakken, na jaren van vruchteloosheid, 
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vindt de OMZO. Ongeveer 10% van deze mensen valt 

zelfs uit dit onzekere en onstabiele bestaan, voor kor-

tere of langere tijd. Het is die groep, die hulp zoekt 

bij of terecht komt in de Pauluskerk.                

GEEN ZICHT OP ANDER, HUMAAN BELEID IN 2017 

Het landelijke asiel- en vreemdelingenbeleid is ook in 

2017 ten principale niet veranderd. Het bleef eigenlijk 

onverminderd hard en sluit systematisch een groep 

van mensen uit, zelfs van een minimum onder hun be-

staan. Vooral rechteloosheid, dat typeert hun situatie 

in Nederland. Het betreft hun positie in het algemeen: 

geen algemene zorgplicht vanwege de samenleving, 

het ontbreken van een landelijke BBB(B)-regeling, 

een zeer willekeurig detentiebeleid met een straf-

rechtelijke regime en een terugkeerbeleid, dat al ja-

ren niet op orde is en eigenlijk vastgelopen. Als ge-

volg daarvan worden met name de grote steden in 

Nederland geconfronteerd met groepen mensen in 

een zeer kwetsbare situatie en zonder perspectief op 

verandering of beter. Dit leidt tot uitzichtloos heid, 

gevoelens van machteloosheid, afbreuk van hun 

waardigheid en aanzienlijke verslechtering van hun 

toch al wankele gezondheid. Het wordt voor deze 

mensen bovendien elk jaar moeilijker een vergun-

ning voor verblijf in Nederland te krijgen, zelfs als 

daar om medische of juridische redenen en vanwege 

de situatie in het land van herkomst alle reden toe is. 

Ook het afgelopen jaar waren daar in de Pauluskerk 

weer een aantal zeer trieste voorbeelden. De wette-

lijke mogelijkheid van een buitenschuldverklaring en 

mogelijk daaruit voortvloeiend tijdelijk verblijf wordt 

bewust nauwelijks meer toegepast. Daarnaast is er 

fors bezuinigd op de juridische bijstand. Dat alles 

trekt een zware wissel op de mensen zelf, maar ook 

op de betrokken medewerkers van de OMZO, zowel 

bij het Maatschappelijk Werk als bij de Medische 

Dienst. Samen met IOM bevordert de OMZO, waar 

dat niet anders kan, terugkeer naar het land van her-

komst op vrijwillige basis en met opgeheven hoofd. 

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid roept niet al-

leen bij OMZO en andere hulporganisaties nog steeds 

ernstige vragen op naar menswaardigheid, effectivi-

teit en kosten, ook nationaal en internationaal staat 

het onder kritiek, zoals van Amnesty International en 

van de Raad van Europa. Als gevolg van dit alles wor-

den vooral de grote(re) gemeenten in Nederland ge-

confronteerd met relatief grote groepen mensen in 

een kwetsbare, hopeloze positie, vaak ziek en vat-

baar voor isolement. Dat gemeenten daarop reage-

ren en in een aantal gevallen hun eigen verantwoor-

delijkheid nemen en iets doen is nodig en hoopgevend.     

BESTAANDE WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN  

VOOR HUMANITEIT WORDEN NIET OF  

NAUWELIJKS GEBRUIKT

Het huidige, landelijke vreemdelingenbeleid is vast-

gelopen. Het leidt niet tot de gewenste effecten: ver-

mindering van het aantal mensen zonder verblijfspa-

pieren in ons land en terugkeer naar het land van 

herkomst van vooral niet-westerse vreemdelingen. 

Het is bovendien zeer kostbaar, met name vanwege 

de kosten verbonden aan gedwongen detentie en 

gedwongen terugkeer. Het leidt wel tot ongewenste 

effecten: mensen worden in hun kracht gebroken, ra-

ken hopeloos, gefrustreerd en geïsoleerd met het ri-

sico op (grotere) psychische problemen, suicide en 

criminaliteit. De mogelijkheden tot verblijf in Neder-
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land worden steeds geringer. Zelfs bijvoorbeeld in al 

die gevallen waarin mensen ernstig ziek zijn en me-

dische mogelijkheden in het land van herkomst niet 

of beperkt aanwezig zijn. De toepassing van artikel 

64, die in zulke situaties geëigend zou zijn, vindt 

steeds moeizamer plaats. De wettelijke mogelijkheid 

van buitenschuldverklaring en dus van een tijdelijke 

verblijfsvergunning, wanneer mensen aantoonbaar 

niet kunnen terugkeren, wordt jaarlijks maar in en-

kele tientallen gevallen toegepast, terwijl het naar 

schatting enkele duizenden mensen betreft. De te-

rugkeer naar het land van herkomst wordt vaak niet 

geëffectueerd, zelfs na meerdere perioden van de-

tentie. De reëele drempels voor mensen om terug te 

keren worden in het huidige beleid worden niet 

weggenomen of verlaagd.

NIEUWE KANSEN VOOR BBBB

Eind november 2016 mislukten de onderhandelingen 

tussen het Rijk en de VNG over een definitieve, lan-

delijke BBBB-regeling (Bed-Bad-Brood en Begelei-

ding). Dat gaf de gemeenten de ruimte als lokale 

overheden zelf de verantwoordelijkheid te nemen 

en zelf vorm en inhoud te geven aan lokale BBBB-

regelingen. Eigenlijk een soort “blessing in disguise”. 

Een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, pakte 

die verantwoordelijkheid ook op. De zo ontstane 

ruimte gaf mogelijkheden en creativiteit voor anders 

en beter. Vanuit de lokale kennis en ervaring van ge-

meenten en hulporganisaties en een direct contact 

met de mensen zelf. Het maken van perspectief voor 

de betrokkene is daarbij leidend. De beste basis om 

met elkaar verder te komen en het compleet vastge-

lopen vreemdelingenbeleid nieuw vorm en inhoud te 

geven. Het regeerakkoord van eind 2017 leek aan-

vankelijk de klok weer terug te zetten. In de praktijk 

bleek ook vanuit Den Haag de bereidheid te ontstaan 

naar praktische oplossingen die werken. Dat bete-

kent: uitgaan van het perspectief van de vreemde-

ling (verblijf of terugkeer en alles wat daartussen 

zit), ruimte en meer verantwoordelijkheid voor ge-

meenten en veel meer vertrouwen op de kennis en 

ervaring van de locale hulporganisaties. Toen staats-

secretaris Harbers half januari 2018 de Pauluskerk be-

zocht, bleek, dat hij openstond voor een dergelijke 

aanpak en bereid was samen met gemeenten en 
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hulporganisaties op zoek te gaan naar “best practi-

ces” door het organiseren van een aantal lokale “pi-

lots” ter voorbereiding op de inrichting van LVV’s 

(Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen). Ook Rot-

terdam komt daarvoor in aanmerking. De Pauluskerk 

verzorgde in 2017 ongeveer een kwart van de in to-

taal 110 BBB-opvangplaatsen in Rotterdam. 

Overzicht in vogelvlucht 
van de activiteiten  
en het werk van de 
OMZO in 2017 
Het jaar 2017 was voor de OMZO opnieuw een druk 

bezet en intensief jaar. Het aantal mensen, dat een be-

roep deed op het vluchtelingenspreekuur bleef fors. 

Het beroep op onze artsen, op de tandarts en op de 

andere vormen van hulpverlening en opvang groeide. 

Ondanks alles kijken we als OMZO positief op het jaar 

2017 terug. We slaagden er opnieuw in een groot aan-

tal mensen zonder verblijfspapieren bij te staan en te 

helpen. We zetten ook druk op de lokale en landelijke 

overheid om een einde te maken aan het menson-

waardige vreemdelingenbeleid van de laatste 15 jaar, 

met name voor een basis voor de meest kwetsbaren: 

het continueren en verbeteren van een – liefst lande-

lijke – BBB(B)-regeling (Bed-Bad-Brood en Begelei-

ding). Ook bij de ontwikkeling van de nieuwe lokale 

BBBB-regeling en de gedachtenvorming voor het nieu-

we landelijke kader voor de LVV’s (Landelijke Vreem-

delingen Voorzieningen) was de OMZO betrokken.

ACTIVITEITEN IN 2017 

De OMZO geeft hulp, zorg, opvang en bijstand aan 

mensen zonder verblijfsgunning door de volgende 

activiteiten:

n  het geven van financiële ondersteuning voor levens-

onderhoud

n  het zorgen voor tijdelijk onderdak

n  het geven van medische en tandheelkundige zorg

n  het adviseren en ondersteunen bij juridische bijstand

n  het bemiddelen bij terugkeer

n  het behartigen van de belangen van deze groep 

kwetsbare mensen en beïnvloeden van lokale en 

landelijke politiek

n  het geven van taallessen (Nederlands, Engels, 

Spaans), op verschillende niveaus

n  het bieden van mogelijkheden voor zinvolle dagbe-

steding en bouwen aan persoonlijke waardigheid

n  het bevorderen van onderling contact tussen 

vluchtelingen en daarmee hun geestelijke gezond-

heid en weerbaarheid en integratie in hun groep 

en in het  land

Ter toelichting op deze activiteiten in 2017 zij het vol-

gende opgemerkt:

n  Spreekuren van het maatschappelijk werk voor 

vluchtelingen/vreemdelingen, tweemaal per week, 

door twee vluchtelingenwerkers (ondersteund 

door een team van vrijwilligers). Gemiddeld 120 

mensen per maand bezochten het spreekuur, on-

geveerd 10 nieuw per maand. Het aantal contac-

ten per maand bedroeg gemiddeld 200. De men-

sen die het spreekuur bezochten kwamen van “all 

over the world”. De meesten daarvan uit: Marok-

ko (vooral oudere mannen), Armenië (vooral ge-
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Ik droom  
van een eigen 
kledingwinkel 
in Rotterdam

“Sinds het najaar van 2017 slaap ik in de Pauluskerk. 

Ik deel mijn kamer met nog een gast. Daarvoor ver-

bleef ik in een woning van House of Hope, in Rotter-

dam-Zuid. Helaas kon ik de huur niet opbrengen. Be-

taald werken mag ik niet, want ik heb geen 

verblijfsvergunning. 

In 2011 kwam ik naar Nederland, via Libië, met een 

groot schip de Rotterdamse haven in. Op de vlucht 

voor het geweld in Darfur, in noord-Soedan. Mijn 

dorp werd platgebrand door het regeringsleger. 

Meer dan eens. Mijn zus is ook gevlucht. Het Rode 

Kruis heeft haar gezocht, maar nog niet gevonden. Ik 

kan niet terug naar Darfur. 

In Soedan was ik kleermaker. Mooie kleding ontwer-

pen en maken, dat is mijn doel. Ik maak Afrikaanse 

jurken en pakken, met geraffineerde patronen, bor-

duursels en stiksels. Mensen kennen me inmiddels 

en vragen me om iets te maken. Dat vind ik heerlijk. 

Toen ik net in Nederland was kocht ik mijn eerste 

naaimachine, voor 25 euro. Inmiddels heb ik een an-

dere. Die staat bij een vriend thuis. Daar kan ik rustig 

werken. Ik droom van een eigen kledingwinkel, in 

Rotterdam. Ontwerpen, stikken, borduren, dat kan ik 

ook anderen leren. Zoals ik het zelf ooit leerde, van 

een kleermaker in Darfur.” 

Mohammed

’’
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zinnen, 8,5%), Congo (7,5%) en Nigeria (6%). Om 

allerlei redenen een heel ander beeld dan in 2015. 

In het spreekuur is speciale aandacht voor (alleen-

staande) moeders met kinderen. Zij hebben het 

vaak niet gemakkelijk en staan voor flinke kosten. 

Zij krijgen daarom vanuit het spreekuur extra leef-

geld. Mogelijk gemaakt door een speciale gift van 

een van de fondsen;    

n  ruim 1000 verschillende mensen bezochten het 

medische spreekuur. Er zijn in totaal bijna 2200 

consulten geweest, ruim 100 meer dan in 2016. 

Daarnaast verrichtte de tandarts (om niet) zo’n 

250 behandelingen. Dat is min of meer gelijk aan 

2015. De medische dienst zag mensen uit 88 ver-

schillende landen. De meesten mensen kwamen 

uit China (188), daaropvolgend Marokko (172), 

Kaapverdië (45), Mongolië (34), Algerije (33) en Ni-

geria (31). Meer vrouwen dan mannen, verdeeld 

over de verschillende  leeftijdscategorieën. Er is 

een lichte toename van mensen boven de 70 jaar. 

Het medisch team bestond in 2017 uit drie artsen, 

twee doktersassistenten, een tandarts en een 

mondhygiëniste;

n  tijdelijk onderdak en tijdelijke huisvesting in 

het kader van de BBB-regeling. De OMZO huisvestte 

tussen de 40 en 60 mensen tijdelijk, doorgaans de 

meest kwetsbare groepen, daaronder moeders 

met kinderen en ouderen. In het kader van de  

lokale BBB-regeling huisvestte de Pauluskerk 24 

mensen, vooral jongere mannen uit verschillende 

landen; 

n  continue lobby- en belangenbehartigingsactivi-

teiten richting politiek (lokaal en landelijk) gericht 

op de verbetering van de positie van mensen zonder 

papieren. Veel energie is besteed aan het verbete-

ren van de positie van de mensen van wie de situatie 

schrijnend is, omdat zij al jarenlang in Nederland 

verkeren zonder enig uitzicht op anders of beter. 

Die inzet leverde helaas bar weinig positieve resul-

taten op bij gebrek aan medewerking van IND en 

DTenV. Voor beide diensten is de politieke speel-

ruimte minimaal. De grote vraag is hoe dit nu verder 

moet. Veel aandacht was er voor het lobby-werk en 

het mee-ontwikkelen van een nieuwe BBBB-rege-

ling in Rotterdam. Bewust is er ook veel aandacht 

geweest voor het daarin gezamenlijk optrekken 

met een aantal andere Rotterdamse hulporganisa-

ties, waaronder ROS, NAS en Leger des Heils:

n  taallessen werden gegeven in het Nederlands, 

Engels en Spaans. Gemiddeld zo’n 60 – 70 bezoe-

kers namen deel, verdeeld over 9 lessen per week, 

gegeven door zo’n 8 vrijwilligers. Er is zeer veel 

belangstelling voor en plezier in de lessen; 

n  de activiteiten voor zinvolle dagbesteding en 

het bouwen aan eigen, persoonlijke waardigheid 

werden verstrekt en uitgebouwd. Aan de sociaal-

culturele activiteiten namen gemiddeld zo’ n 60 – 

75 bezoekers per week deel in het Open Atelier, 

het Schrijverscafé, muzieklessen, film- en muziek-

avonden, de theaterworkshops met Formaat met 

verhalen van mensen die ongedocumenteerd zijn 

en het Open Podium. Aan de andere, meer prakti-

sche activiteiten, zoals de fietsenwerkplaats, het ’’ 9



 

kledingatelier, de lunchroom en het doen van acti-

viteiten ten dienste van de kerk, zoals de schoon-

maak- en herstel- en onderhoudswerk in de Paulus-

kerk, namen zo’n 25 tot 30 mensen gemiddeld deel;

FINANCIËLE STEUN VOOR DE KINDEREN 

Een speciaal fonds biedt ons een zeer welkome  

financiële aanvulling op het budget van de Pauluskerk 

dat voor de moeders is bestemd. Het geld van de 

Pauluskerk voorziet in hun eerste levensbehoeften. 

Dankzij de bijdrage van het fonds kunnen we ook in 

de behoeften van de kinderen voorzien. De bijdragen 

van het Arie Pieter van der Kooijfonds zijn voor de 

kinderen bestemd. Van het geld voor hun kinderen 

doen de moeders verschillende dingen. Zij kopen er 

pampers van bijvoorbeeld, een hele uitgave, die ze 

onmogelijk uit het leefgeld van de Pauluskerk kun-

nen betalen. Het gaat om vijf tot tien kleine kinderen 

per jaar. Ook de bijdrage voor de peuterspeelzaal 

wordt betaald uit het fonds: voor vijf tot tien kinderen 

per jaar. Voor oudere kinderen wordt soms de zwem-

les betaald, een schoolreisje, de ouderbijdrage voor 

school. Het gaat jaarlijks om tien oudere kinderen. 

Tijdens de schoolvakanties worden uitjes met de kin-

deren en hun moeders gepland. We gaan naar de die-

rentuin, naar Plaswijck, naar Madurodam en in de zo-

mervakantie naar Drievliet. Het is altijd weer een 

genot om dat te organiseren. De moeders genieten 

even veel als de kinderen. Het gaat gemiddeld om vijf-

tien tot twintig kinderen en zeven tot tien moeders.

Zo kunnen we moeders en kinderen belangrijke din-

gen bieden. Kleine extra’s die voor hen van zeer grote 
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waarde zijn. Dan zie je ze genieten en hoor je ont-

roerende uitspraken. “Ik ben zo blij dat we naar de 

dierentuin gaan. Ik heb zo vaak gekeken naar de prij-

zen. Maar de entree kunnen we onmogelijk opbren-

gen. En nu lopen we zomaar in de dierentuin! Dank 

u wel.” Of die van een van de kinderen, een jongetje: 

“Nu kan ik op school zeggen dat ik in dieren tuin ge-

weest ben.”

HET ONGEDOCUMENTEERDEN SPREEKUUR

Het verhaal van Sjany Middelkoop, in het kader op 

deze pagina, is helaas niet exemplarisch voor wat we 

tegenkomen tijdens ons spreekuur. Integendeel. Zo’n 

goede afloop zien we niet vaak. Meestal is het an-

dersom. Bezoekers komen gedesillusioneerd naar 

ons spreekuur. Weer een negatieve beslissing ontvan-

gen. Weer geen verblijfsvergunning.

Het grootste deel van onze bezoekers zijn alleen-

staande mannen. Een enkeling heeft een relatie, of 

een relatie gehad, maar woont niet samen. Een part-

ner met een Nederlandse verblijfsvergunning krijgt 

problemen met de uitkering, geen huurtoeslag en 

geen zorgtoeslag mee, zodra er iemand intrekt. Dan 

komen er financiële problemen en dat zet de relatie 

onder druk. Vaak belandt de ongedocumenteerde 

partner dan op straat.

Naast ongedocumenteerden bezoeken ook kwets-

bare mannen en vrouwen, al dan niet met kinderen, 

ons spreekuur. Van alle bezoekers is ongeveer vijfen-

tachtig procent alleenstaande man en vijftien pro-

cent vrouw, al of niet met kinderen.

Ons spreekuur vertoont een stabiele trend. Er komen 

maandelijks gemiddeld 120 bezoekers. Daarvan zijn 

gemiddeld tien bezoekers voor de eerste keer. Er 

stromen maandelijks gemiddeld ook tien bezoekers 

uit. Sommigen gaan een nieuwe asielaanvraag doen 

en krijgen rijksopvang. Anderen vertrekken naar el-

ders. Weer anderen worden overgeplaatst naar een 

opvang die geschikter voor ze is. 

Na zeventien jaar 
wachten gebeurt 
het dan tóch
“Ik heb een verblijfsvergunning’. Opgewekt en 

trots komt hij ons kantoor binnen. Ik ken hem niet 

terug. Is dit dezelfde man als die ik de afgelopen 

zes jaar op het spreekuur zag? Een maand geleden 

nog, en zie hem nu eens. Zeventien jaar heeft hij 

moeten wachten. Toen hij begon te wanhopen, 

kreeg hij dan toch, eindelijk, een verblijfsvergun-

ning. Nu kan hij zich richten op de toekomst.  

Genieten, van zijn vrouw en kind.”

Sjany Middelkoop, 

vluchtelingenwerkster

’’

’’
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In gesprek over de toekomst of praktische hulp  

bieden 

Mensen komen naar ons toe met uiteenlopende vra-

gen. Sommige bezoekers komen eenmalig. Zij heb-

ben vragen over een dokter, hebben kiespijn, of heb-

ben reisgeld nodig om naar de advocaat te gaan. Of 

ze zoeken ondersteuning bij de betaling van leges. 

Anderen vragen om opvang of leefgeld. 

Bij opvang wordt gekeken of bezoekers “regiobin-

ding” hebben. Regiobinding betekent dat ze uit de 

omgeving van Rotterdam komen. Bezoekers uit de 

omgeving van Groningen of Limburg bijvoorbeeld, 

worden teruggeleid naar waar ze vandaan komen. Er 

is een “stilzwijgende afspraak” tussen de steden, dat 

bezoekers uit de verschillende asielzoekerscentra in 

het land opvang moeten vinden in de buurt van het 

asielzoekerscentrum waar ze vandaan komen. 

Bij het uitbetalen van leefgeld kijken we of bezoe-

kers in een procedure zitten. Als dat niet het geval is 

geven we hen drie maanden leefgeld. In die tijd kij-

ken we of er nog mogelijkheden zijn voor een proce-

dure, of dat er andere mogelijkheden zijn. Als er 

niets mogelijkheid is, gaan we met de bezoeker in 

gesprek. Hoe ziet hij zijn toekomst? Dat zijn geen ge-

makkelijke gesprekken. Bezoekers zijn vaak heel 

moedeloos. Zij denken niet aan een toekomst. Laat 

staan dat ze weten hoe ze die vorm moeten geven. 

Toch dagen we hen uit om daarover na te denken.

Vluchtelingenspreekuur beter toerusten

Samen met leden van het bestuur van de OMZO be-

zochten we het afgelopen jaar enkele collega-hulpin-

stellingen in het land. Doel was kritisch te kijken naar 

onszelf en te leren van de praktijk van anderen. Dit 

resulteerde in een opdracht aan een van de bestuurs-

leden om samen met de vluchtelingenwerkers voor-

stellen te doen voor een andere inrichting van en 

aanpak door het vluchtelingenspreekuur, vooral 

meer methodisch en systematisch. De voorstellen zul-

len in 2018 hun beslag krijgen.     

B(ed)B(ad)B(rood)-plus

Sinds half 2017 heeft de gemeente Rotterdam beslo-

ten dat de mensen in de verschillende BBB-opvangen 

meer begeleid moeten worden. Bij de BBB komt een 

vierde B (van begeleiding). Vandaar BBB-plus. Eigen-

lijk deden we dat al in de Pauluskerk. Voor ons is 

deze werkwijze dus niet nieuw. Nu maar hopen dat 

het leidt tot meer welzijn van onze bezoekers.

12



’’Dit jaar ben ik 25 jaar in Nederland. Papieren heb 
ik niet. Misschien kan ik binnenkort naar Canada. 
Daar wonen mijn ouders en mijn zus.

Ik kom al tien jaar in de Pauluskerk. Sinds ongeveer 
vier jaar verblijf ik er ook ‘s nachts. Ik ben vrijwillig 
koster, een soort manusje van alles. Ik doe alles 
wat nodig is. Ik help in het Open Huis, waar bezoe-
kers koffie, thee en brood kunnen krijgen en spel-
letjes doen. Als het nodig is sta ik in de tweede-
hands kledingwinkel, doe ik een boodschap, of 
haal ik de post.  

Maar mijn grootste passie is koken. Mijn jaren in  
Nederland heb ik voornamelijk als kok gewerkt.  
Chinees, Aziatisch, Marokkaans, ik ben in alle  
keukens thuis. Het leukste vind ik het om smaken 
te mixen. Stoofvlees in rode wijn met Aziatische 
kruiden bijvoorbeeld. Je weet niet wat je proeft.

Ook in de Pauluskerk ben ik vaak aan het koken. 
Grote maaltijden en buffetten, voor groepen  
bezoekers en vrijwilligers. Als het met smaak 
wordt opgegeten is mijn dag goed.

Lou

Mijn naam 
is Lou

’’ 13



MEDISCHE DIENST: VAN ESSENTIEEL BELANG

De medische dienst van de OMZO blijkt de grootste 

praktijk voor de mensen van de “straat” en medisch 

onverzekerden in Nederland. Het gaat vaak om zeer 

kwetsbare groepen, als alleenstaande moeders met 

jonge kinderen en om (vaak zieke) ouderen: mannen 

en in mindere mate vrouwen. 

De medische dienst verleent in eerste instantie medi-

sche zorg aan mensen zonder geldige verblijfspapie-

ren, die onverzekerbaar zijn. Indien noodzakelijk 

helpen we ook verzekerbare mensen, die geen huis-

arts of geen zorgverzekering hebben. Deze groep 

groeide in 2017.

2017: 2198 medische consulten 

Het medisch team bestond in 2017 uit drie artsen, 

een tandarts, een mondhygiëniste en twee dokters-

assistentes. Vier dagen per week is er huisartsspreek-

uur, een ochtend per week is er een spreekuur van de 

tandarts. In 2017 waren er 2198 medische consulten: 

100 meer dan het jaar ervoor.

Bezoekers van het spreekuur hebben problemen die 

vergelijkbaar zijn met die van een gewone huisartsen-

praktijk. Wel hebben mensen relatief vaak complexe 

psycho-sociale problemen. En blijven zij lang rond-

lopen met klachten, waardoor deze vaak in een ge-

vorderd stadium zijn als ze bij de medische dienst 

aankloppen. In 2017 waren er consulten voor men-

sen uit 82 verschillende landen.

Filmpje in acht talen: ‘recht op zorg.’

Mensen zonder geldige verblijfspapieren kunnen 

zich niet verzekeren. De Nederlandse overheid ver-

goedt een deel van de medische zorg voor deze 
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groep. Alleen de medische zorg die in het basispak-

ket wordt verstrekt, wordt vergoed. Elke huisarts in 

Nederland kan de kosten voor deze groep mensen 

declareren. Met Dokters van de Wereld maakten we 

een filmpje dat in acht talen vertelt wat de rechten 

zijn op medische zorg voor deze groep. Het filmpje is 

te vinden op onze website. 

Is er zorg nodig die buiten het basispakket valt, dan 

probeert de Pauluskerk voor deze groep mensen zo-

veel mogelijk ondersteuning te bieden uit eigen mid-

delen. Bijvoorbeeld met vergoeding van tandheel-

kundige hulp, psychologische hulp, logopedie en 

fysiotherapie, medicatie die buiten het verstrekkin-

genpakket valt en hulpmiddelen.

Samenwerking 

In 2017 hebben we de goede samenwerking met 

partners in de zorg goed onderhouden. Zoals met 

ziekenhuizen, met name het Erasmus Medisch Cen-

trum, het huisartsenlaboratorium  Star, de apotheek 

Benu Wester, het Vangnet en Advies team van de 

GGD. 

Ook bouwden we verder aan de samenwerking met 

de geestelijke gezondheidszorg. Meerdere zorgin-

stellingen zijn bereid gevonden om psychische en 

psychiatrische hulp te verlenen aan ongedocumen-

teerden. In 2017 realiseerden we daarnaast samen 

met Dokters van de Wereld een wekelijks psycholo-

gisch spreekuur in de Pauluskerk.

Noodzakelijke medische zorg aan verzekerbare 

Nederlanders en Europeanen    

De Pauluskerk verleende in 2017 meer zorg aan (ver-

zekerbare) Nederlanders en Europeanen zonder 

zorgverzekering, of zonder huisarts. Waar mensen 

de zorg die zij nodig hebben echt niet kunnen beta-

len, omdat zij onverzekerd zijn of de eigen bijdrage 

echt niet kunnen betalen, probeert de Pauluskerk zo-

veel mogelijk bij te springen, bijvoorbeeld met finan-

ciële ondersteuning voor medicijnen die mensen niet 

zelf kunnen betalen.

LEVENSKRACHT VERSTERKEN WERKT!

Voor de mensen zonder verblijfspapieren zijn de da-

gen doorgaans leeg. Dat is niet goed. Niet voor hen-

zelf, niet voor ons allemaal. De OMZO bevordert 

daarom zoveel mogelijk een zinvolle dagbesteding 

voor de mensen en de opbouw van hun waardigheid 

en versterking van hun levenskracht door middel van 

sociaal-culturele en andere activiteiten in het deel-

project Pauluskerk Kunst en Cultuur en het deelpro-

ject “Zinvolle Dagbesteding en Bouwen aan Waar-

digheid”. Het gaat daarbij om kunstzinnige en 

culturele activiteiten als Open Atelier, Schrijfatelier, 

muziekateliers, Open Podium en toneelactiviteiten. 

Daarnaast om praktische en vaardighedenverster-

kenden activiteiten in de fietsenwerkplaats, lunch-

room en keuken, in kledingwinkel en -atelier. Voorts 

om vrijwilligersactiviteiten in en voor de Pauluskerk. 

De deelname aan deze projecten groeide de afgelo-

pen periode nog verder. Essentieel is, dat de OMZO 

vluchtelingen niet allereerst ziet als een probleem, 

maar als mens met mogelijkheden om bij te dragen 

aan het geheel van de Pauluskerk en van de Rotter-

damse samenleving. Naar de mening van OMZO zou 

die positieve inzet ook de basis moeten vormen voor 

een nieuw vreemdelingenbeleid in Nederland.
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TIJDELIJKE HUISVESTING EN OPVANG  IN KADER 

VAN BBB-REGELING

Voor de OMZO blijft het uitgangspunt: geen mens op 

straat. Helaas stellen woningbouwcorporaties woon-

ruimte niet meer om niet aan de OMZO ter beschik-

king. Dat betekent, dat de post huisvesting de laatste 

jaren flink is gegroeid. De OMZO huisvest onder pro-

test. Bed-Bad-Brood is geen taak van de kerk, maar 

van de overheid/samenleving. In 2017 huisvestten we 

tussen de 30 en 40 mensen, vooral de meest kwetsba-

ren. De Pauluskerk ving daarnaast in 2017 ook men-

sen op in het kader van de (tijdelijke) BBB-regeling. 

Het ging om circa 24 mensen.    

VEEL BELANGSTELLING VOOR MOEDER- EN 

KINDACTIVITEITEN

Veel vluchtelingenmoeders en -kinderen verkeren in 

een sociaal isolement. Dat draagt niet bij aan hun 

zelfvertrouwen, hun mogelijkheden om zelf iets aan 

hun situatie te doen, integratie in Rotterdam en om-

geving en opbouw van een netwerk. De verschillen-

de activiteiten en uitstappen voor met name de moe-

ders en de kinderen genoten in 2017 een flinke 

belangstelling. Zij worden er andere mensen van, in 

ieder geval voor even. En wij dus ook.

HULP – EN INFORMATIEPUNT PAULUSKERK

In de Pauluskerk is tevens het regio-kantoor van IOM 

(de Internationale Organisatie voor Migratie) geves-

tigd. Daar worden de IOM-spreekuren gehouden 

met die vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd  

en vrijwillig willen terugkeren naar het land van  

herkomst. Ook hield een vluchtelingenadvocaat  

wekelijks hulp- en adviespreekuren voor ongedocu-

menteerden. 
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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 het verslagjaar graag 

voortgezet. 

Namens het vluchtelingenspreekuur nam de OMZO 

ook deel aan overleggen met andere organisaties en 

overheidsinstanties. Een voorbeeld hiervan is het 

BRIO, het Breed Rotterdams Illegalen Overleg. Het 

doel van dit overleg is om tot een oplossing te komen 

in de situatie van ongedocumenteerden. Dat kan ver-

blijf betekenen, maar soms, samen met de mensen in 

kwestie, ook in (vrijwillige) terugkeer naar het land 

van herkomst, in werken aan tijdelijk verblijf op basis 

van de medische situatie, maar ook naar mogelijkhe-

den 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.

FINANCIEEL OVERSCHOT TOEGEVOEGD AAN 

RESERVE 

Het lukte de OMZO ook in 2017 goed de balans tus-

sen inkomsten en uitgaven te bewaren. We konden 

het jaar afronden met een overschot, dat is toege-

voegd aan onze reserve. Daarmee is het werk op de 

langere termijn gediend. De OMZO heeft de afgelo-

pen jaren veel geïnvesteerd in een goede relatie over 

en weer met donateurs en sympathisanten, met de 

fondsen, met kerken en diaconieën. Dat draagvlak is 

en blijft van groot belang voor de continuïteit van 

ons werk. 
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BESTUUR

In het bestuur hebben in 2017 geen personele wijzi-

gingen plaatsgehad. Er is net als in de voorgaande 

jaren eendrachtig en zeer gemotiveerd voor de goe-

de zaak samengewerkt. Het bestuur kwam het afge-

lopen jaar 6 maal in vergadering bijeen. Ter verster-

king van de beleidskracht en – creativiteit van de 

OMZO en een goede begeleiding van en klankbord 

voor de vluchtelingenwerkers is er het Cluster Vluch-

telingen, dat 5 maal bijeen kwam. 

PROJECT GEORGIË

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 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 IDP-ers. Een 

aantal mensen in en rond Tbilisi ontving jaren medi-

sche hulp en hulp bij levensonderhoud. Vanaf eind 

2012 geven we steun in de vorm van kleine leningen 

voor projecten, onder meer het fietsenproject dat in 

2014 werd beëindigd. Sinds die tijd ontstond het 

koeienproject als basis voor de opzet van een levens-

vatbaar boerenbedrijf in de nabije omgeving van het 

meer van Tbilisi. Ook hier met als doel met name be-

taalde arbeid voor vluchtelingen. Het kwam aanvan-

kelijk goed van de grond en was succesvol. Na enkele 

moeizame jaren gaat het de boerderij gelukkig weer 

goed. Wij wensen onze vluchtelingenvrienden in Ge-

orgië alle goeds bij de verdere opbouw van dat 

mooie project.  
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Slot en dank 
Zo heeft de Stichting OMZO ook in 2017 geprobeerd de groep mensen zonder verblijfspapieren zo goed mogelijk 

bij te staan en te helpen. In goede samenwerking probeerden we gezicht en stem te zijn van mensen die geen 

gezicht en stem hebben en waar nodig en mogelijk mensen te helpen en te versterken. Uitgangspunt voor al ons 

werk is en blijft een constructieve insteek: het bouwen aan perspectief samen met en voor de mensen zonder 

verblijfspapieren. Ondanks alle moeite en uitzichtloosheid waren er ook dit jaar gelukkige en mooie momenten, 

die we konden vieren. De momenten bijvoorbeeld waarop mensen een verblijfsvergunning kregen en daarmee 

vaste grond onder voeten om dat perspectief vorm en inhoud te geven. Momenten die we samen vieren.

De Pauluskerk is niet de hemel op aarde. Er gebeurt zo’n beetje alles wat God verboden heeft. En dat is niet 

altijd leuk. Maar er gebeurt ook meer. Op de een of manier lukt het daar vaak om mensen, die zijn uitgesloten 

en er in de ogen van de meeste anderen niet toe doen, die zogenaamd loser zijn of onrendabel, om die mensen 

weer iets terug te geven van hun oorspronkelijke menselijkheid en waardigheid. Al die momenten waarop er 

in eerst doffe, totaal uitgebluste ogen weer iets van licht begint te schijnen, dat zijn de mooiste momenten die 

er zijn. Dat zijn de momenten waarop je voelt en denkt, hier gaat het om. Daar leven wij mensen van. Volgens 

de OMZO gaat het er bij de bouw van een nieuw, warm Nederland om, dat we dat laten gebeuren bij zoveel 

mogelijk mensen in de stad, die nu daarvan zijn uitgesloten, juist ook bij de mensen zonder verblijfspapieren. 

Het werk van de OMZO was in 2017 niet mogelijk zonder de morele, spirituele en financiële steun van mensen 

die op de een of andere manier net als wij zicht willen houden op dat andere, zachte Nederland: onze donateurs 

en sympathisanten, stichtingen en fondsen, kerken en diaconieën. Dank voor uw gulle giften en trouwe inzet, 

ook dit jaar weer! 

Een woord van dank tot slot is meer dan op zijn plaats aan al die harde en gemotiveerde werkers die het werk 

van de OMZO ook in 2017 mogelijk hebben gemaakt: Sjany Middelkoop en Ingemarij Sjoer, de medewerkers van 

het vluchtelingenspreekuur. Marie Kok, Thea Noga, Huub de Weerd, Lina Bezhanova, Bea Kruse, Ton Molenaar 

en Marleen de Puijdt, de medewerkers van de Medische Dienst. Kees Knol en Henk Wuister, onze trouwe huis-

meesters in 2017. Dank ook aan Elisabeth de Jong (secretaris), Hanny de Kruijf (penningmeester), Hilde van 

Asperen, Ineke Palm en Jacques Willemse, de leden van ons bestuur en alle betrokken medewerkers van Samen 

010. Zonder jullie grote inzet voor de zaak van de mensen zonder verblijfspapieren was het werk van de OMZO 

niet mogelijk ! 

Namens de Stichting OMZO,

ds. Dick Couvée predikant/directeur
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Financieel overzicht 2017

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

Baten 

Kerk in Actie @  2.500,00 @  5.000,00 @  5.000,00 

Bijdrage kerken @  19.041,00 @  27.000,00 @  24.204,00 

BBB bijdrage @  73.120,00 @  70.000,00 @  69.790,00 

Particuliere donateurs @  44.387,00 @  50.000,00  35.325,00 

Fondsen @  161.601,00 @  211.950,00 @  198.631,00 

Giften overige @  16.437,00 @  2.500,00 @  13.269,00 

Overige baten @  82,00 @  250,00 @  298,00 

Totaal @  317.168,00 @  366.700,00 @  346.517,00 

Lasten 

Levensonderhoud @  72.111,00 @  105.000,00 @  165.875,00 

Huisvesting vluchtelingen @  26.078,00 @  50.000,00 @  23.540,00 

Juridische ondersteuning @  4.650,00 @  2.500,00 @  16.609,00 

Medische hulp @  20.890,00 @  33.000,00 @  17.571,00 

Tandheelkundige hulp @  13.765,00 @  18.000,00 @  15.006,00 

Nachtopvang @ @  205,00 

Kosten vrijwilligers @ @  3.000,00 @

Activiteiten voor vluchtelingen @  8.691,00 @  5.500,00 @  1.990,00 

Zinvolle dagbesteding @ @  10.000,00 @

Salariskosten @  40.178,00 @  52.000,00 @  38.055,00 

Organisatiekosten @  9.463,00 @  15.000,00 @  16.393,00 

Publiciteit @  1.444,00 @  2.500,00 @

Overige kosten @ @  200,00 @  622,00 

BBB uitgaven @ 74.120,00 @ 70.000.00

Totaal @ 271.390,00 @ 366.700,00 @ 295.866,00

Resultaat @ 45.778,00 @ 50.651,00
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Samenstelling  
Bestuur OMZO 2017

Het bestuur was in 2017 als volgt samengesteld: 

Hilde van Asperen 

Dick Couvée (adviseur)

Elisabeth de Jong (secretaris)

Hanny de Kruijf (penningmeester)

Ineke Palm (voorzitter)

Jacques Willemse 

Fondsen/bijdragen 2017

Kansfonds

Sint Laurensfonds

Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds

Stichting Physico

Particuliere giften

Aantallen in 2017

n Gemiddeld 120 mensen per maand bezochten  

het vluchtelingenspreekuur.

n Er waren gemiddeld 200 contacten per maand.

n Elke maand kwamen er gemiddeld tien nieuwe 

bezoekers.

n De Medische Dienst hielp ruim 1000 mensen.

n Er waren 2200 consulten.

n In het kader van de BBB-regeling huisvestte  

OMZO tussen de 40 en 60 mensen tijdelijk.

n In het kader van de lokale BBB-regeling huisvestte 

de Pauluskerk 24 mensen.

n Gemiddeld zo’n 60 tot 70 bezoekers namen  

deel aan de taallessen.

n Aan de sociaal-culturele activiteiten namen 60 tot 

75 bezoekers per week deel: in het Open Atelier, 

het Schrijverscafé, muzieklessen, film- en muziek-

avonden, de theaterworkshops en Open Podium.

n Aan de meer praktische activiteiten, zoals de 

fietsenwerkplaats, het kledingatelier, de lunch-

room en andere activiteiten namen 25 tot 30 

mensen deel. 
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Vraag: een gift  

ter ondersteuning  

van het werk van 

stichting OMZO

ondersteunende fondsenCOLOFON

OMZO

Stichting Ondersteuning Mensen 

Zonder Verblijfstitel Pauluskerk

KvK: 804362580

Bezoekadres:

Pauluskerk Rotterdam

Mauritsweg 20

3012 JR Rotterdam

Telefoon: 010 – 411 81 32

E: info@pauluskerkrotterdam.nl

www.pauluskerkrotterdam.nl

Fotografie:

Roelof Rump

FotoEd fotografie

Edita Gukasyan

Andreia Bessa

en anderen

Lay-out:

Joost Radstake

Kansfonds

Sint Laurensfonds

Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds

Stichting Physico

Particuliere giften
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