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interview

Ze zei: ‘Je bent al vergeven,
al voordat je het vroeg.’

“Sluit je ogen niet”

Daar kreeg ik onderdak, eten, kleding. Ineens

“Het begon met kleine dingen. Ik was zes. Mensen

Soms vraag ik me af of mijn moeder menselijk was. Ik

werden met insecten vergeleken. Ze zeiden rare dingen.

heb geen afscheid van haar kunnen nemen, toen ik zes

‘Dit is wat we met je gaan doen’ en ze hakten een stuk

jaar geleden vluchtte. Ik kan het nu zeggen zonder

hout in tweeën. Ik vertelde het aan mijn moeder.

tranen. Maar van binnen huil ik.

deed.

In Nederland ging mijn aanvraag mis. In hoger beroep

Nu speel ik wekelijks mee in het Theateratelier.

We geloofden het niet.

had ik mensen om me heen. Ik heb geen
woorden om te beschrijven wat dat met me

Dat geeft me een goed gevoel. Ik maak er

Toen de oorlog in Rwanda begon, was ik twaalf. Ons

werd een beslissing genomen, zonder dat ik erbij was.

gezin sloeg op de vlucht. Mijn vader, moeder, broers en

Ik stond op straat, probeerde het in België, deed

zussen. We gingen allemaal een andere kant op, Noord-,

opnieuw aanvraag, maar werd vastgezet. Uiteindelijk

-Zuid-, West- en Oostwaarts, om onze overlevingskans

belandde ik in het detentiecentrum. Na tien dagen werd

te vergroten. Dolend, van plek naar plek. Maanden

ik ook daar op straat gezet, met een ticket naar Ter

gingen voorbij. Onderweg gaf iemand van artsen

Apel. De volgende dag stond ik weer op straat.

hun ogen niet sluiten voor de waarheid.

Zo doolde ik door Nederland, van plek naar plek. Ik liet

Een gezonde plant, die groeit op vruchtbare

zonder grenzen me water, zout en suiker. En een
koekje. ‘Niet direct opeten’, zei hij. ‘Dat is gevaarlijk.’

me leiden door tips van mensen op straat. Emmen, het
Jaren later was het gezin herenigd, als door een wonder.

Leger des Heils, Nieuw Amsterdam. Ik eindigde in een

Een buurvrouw kwam vergiffenis vragen. “Je bént al

parkje bij het Schouwburgplein, waar ik sliep.

vergeven’ zei mijn moeder, ‘al voordat je het vroeg.’

Uiteindelijk vond ik de Pauluskerk.
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vrienden. Ik kan anderen helpen hun verhaal
te delen. Dat helpt om uit je depressie te
komen, traumatische gebeurtenissen te
verwerken. Wat mijn droom is? Dat mensen
De waarheid is als een brandnetel.
grond. Maar in eerste instantie is ze vaak
onaangenaam.”

Joseph, deelnemer
Theateratelier Pauluskerk
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Stichting OMZO
helpt mensen zonder
verblijfspapieren.
Zij hebben recht op
een bejegening die
wij zelf onderdergelijke
omstandigheden ook
zouden willen
ontvangen.

Wie helpen wij?
Wat doen wij?

 mensen voor wie een aanvraag voor een reguliere
verblijfsvergunning in Nederland loopt. Zij verblijven
rechtmatig en soms ook onrechtmatig in

 Financiële ondersteuning voor levensonderhoud.

Nederland, maar zijn niet rechthebbend en leven dus

 Adviseren en ondersteunen bij juridische bijstand.

vaak jarenlang zonder middelen van bestaan.

 Adviseren en bemiddelen omtrent terugkeer.
 Medische, tandheelkundige en mondhygiënistische
zorg.
 Zorgen voor tijdelijk onderdak en tijdelijke huisvesting.
 Behartigen van belangen en beïnvloeden van lokale
en landelijke politiek.
 Taallessen (Nederlands, Engels, Spaans), op verschillende niveaus.
 Zinvolle dagbesteding en bouwen aan persoonlijke
waardigheid.
 Bevorderen van onderling contact tussen vluchtelingen
- en daarmee hun geestelijke gezondheid en de
weerbaarheid en integratie in hun groep en in het land.

Bezoeker van de Pauluskerk

 mensen die zijn uitgeprocedeerd en Nederland
moeten verlaten, maar langdurig niet kunnen
terugkeren naar het land van herkomst. Dit zijn de
zogenaamd ‘technisch onuitzetbaren’.
 mensen die zijn uitgeprocedeerd en Nederland

 mensen met ernstige psychiatrische klachten, al of
niet verslaafd.
 mensen die geen aanspraak kunnen maken op

moeten verlaten, maar voor een periode niet kunnen

rechtmatig verblijf, maar kunnen worden bewogen

terugkeren naar hun land van herkomst en tegelijk

tot vrijwillige terugkeer (waarna overdracht plaats-

geen buitenschuldverklaring krijgen.
 een groeiende groep mensen met min of meer
ernstige medische problemen, lichamelijk of geestelijk en dan vooral:
 verslaafden, vaak ernstig ziek of met ernstige gebitsproblemen, zeker naarmate ze ouder worden.
 de ouderen boven de 50 jaar, ook vaak en zeker met
het klimmen der jaren ernstig ziek.

4

“Het vrijwilligerswerk in de Pauluskerk
geeft me zin in mijn leven. Ik sta op met
een doel. Ik hoor ergens bij. Dat maakt
mijn situatie draaglijker.”

vindt aan IOM).
 Mensen die in het kader van de LVV bij de Pauluskerk
geplaatst zijn, in het bijzonder bij de procedures.
 mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen in de
overgangsfase naar rechtmatig verblijf (waarna wordt
overgedragen aan gemeentelijke instanties en/of
Vluchtelingenwerk).
 mensen zonder verblijfspapieren in 2020.
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Stem versterken

barmhartigheid of komen daadwerkelijk op straat terecht.

de Pauluskerk ondersteunt

We zien ook een groeiende groep ouder wordende

mensen zonder verblijfs

ongedocumenteerden; vaak al tientallen jaren in

papieren. De meest gehoorde

Rotterdam en om allerlei redenen nooit meegenomen

vraag is of wij kunnen helpen

in pardonregelingen of andere oplossingen. Hun

met het krijgen van een

gezondheid hapert en ze kunnen zichzelf niet meer

verblijfsvergunning. Helaas

redden. De overheidsmantra “je moet terug” heeft

kunnen we dat meestal niet.

geen relatie met de werkelijkheid. Hoe kan je terug als

Want hoewel iemand mis-

je daar geen enkel verband of aansluiting hebt?

schien wel 20 of 30 jaar in Nederland heeft gewoond,

perspectief

Levenskracht versterken 

Het vluchtelingenwerk van
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dialoog

gewerkt, en wellicht hier kinderen heeft, is het vaak

Vluchtelingenwerk Pauluskerk staat mensen bij en

onmogelijk om papieren te krijgen en dat is de laatste

probeert hun kracht te versterken. We hebben een

decennia alleen maar moeilijker geworden.

medische dienst, we kunnen leefgeld verstrekken,

De afschaffing van de discretionaire bevoegdheid en

mensen te eten geven, op verhaal laten komen met

de ‘burgemeesterbrief’ maakt dat er zelfs in hele

kunst en cultuur, met activering. We denken met

Zomerexpositie: Theateratelier Pauluskerk 

20

schrijnende gevallen geen uitzondering op de regels

mensen mee over terugkeer of doormigratie.
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meer mogelijk is.

Ondertussen blijven we ons hard maken voor een ander
beleid. Voor een systeem waarin plaats is voor mensen
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Het coronajaar heeft de positie van mensen zonder

Bestuurssamenstelling22

papieren verder verzwakt. Veel informeel werk is
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die nu vermorzeld worden. Some day.

weggevallen en er is natuurlijk geen noodsteun voor

Ranfar Kouwijzer

wie officieel niet bestaat. Velen zijn aangewezen op

predikant directeur Pauluskerk
7

hulp en begeleiding

Het vluchtelingenwerk

“Ik hielp in een kapperszaak,
maar die moest sluiten. Toen kon
ik de huur niet meer betalen.”
Bezoeker van het vluchtelingenspreekuur

Voor mensen zonder geldige papieren is 2020 een bijzonder zwaar jaar. Door corona verliezen velen hun werk,
en daarmee vaak een groot deel van het inkomen. Onze vluchtelingenwerkers blijven het hele jaar ondersteuning
geven. Ze helpen onder meer met opvang, bijdragen in het levensonderhoud en huisvesting en met praktische en
juridische begeleiding.
Onderdak en noodsteun

Pauluskerk. Na de zomer komen steeds méér mensen

Net als de rest van Nederland blijven mensen zonder

naar het de spreekuren, dit blijft het hele jaar zo.

papieren tijdens de eerste lockdown zoveel mogelijk
thuis. Waar er anders maandelijks zeker 100 gesprekken

Professionele begeleiding

zijn, is het nu het hele voorjaar rustig. Mensen blijven

In 2020 blijven we uiteraard begeleiding geven aan

thuis uit angst, en proberen hun problemen zoveel

mensen, om nieuw perspectief te vinden, of om beter

mogelijk in eigen kring op te lossen. In de zomer wordt

overeind te blijven in de moeilijke omstandigheden

het drukker en klopt een nieuwe groep aan voor hulp.

waarin zij verkeren. We helpen op alle levensgebieden:

Na zoveel maanden corona is hun netwerk uitgeput. Ze

met gezondheid, juridische zaken, dagbesteding,

komen naar ons voor financiële bijdragen voor de huur,

veiligheid, huisvesting, zingeving, sociaal netwerk en

of eten. We helpen waar mogelijk, delen voedselpakket-

financiën. We trainen ons verder in procesmatig en

ten uit en spreken zo nodig noodfondsen aan. Een

methodisch hulp verlenen. Ook wordt beter gerappor-

aantal mensen dat op straat is beland, helpen we aan

teerd, onder meer dankzij een nieuw cliënt volg- en

onderdak, sommigen eten mee in het eethuis van de

registratiesysteem.
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ruimte maken

Ont-hamsteren
Corona legt verschillen tussen mensen

LVV: Eérst de mens, dan de regels

op een pijnlijke manier bloot. Waar de
lucky ones in maart de winkelschappen
leeg kopen en hun voorraadkasten

Veel mensen zitten muurvast. Sommigen zijn al decennia hier en hebben niets meer waar ze vandaan komen.

vullen, staan mensen zonder papieren

Ze hebben hier altijd zwart gewerkt, in restaurants, of de bouw, en zijn nu oud, versleten, soms ziek. Terugkeer

letterlijk met lege handen. Om aandacht

is geen optie, blijven mag niet, opvang is er niet. Onbestaanbaar. Niet het systeem of de regels, maar de méns zou

te vragen voor hun kwetsbare positie

voorop moeten staan. Daarvoor hebben we in 2020 hard ons best gedaan. Onder meer met ons werk binnen de

én Rotterdammers de gelegenheid te

Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).
Landelijke Vreemdelingen Voorziening
Ook in 2020 participeren we in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), een landelijke pilot, met vijf
regio’s, waaronder de regio Rotterdam. De gemeente is
verantwoordelijk voor de uitvoering. Stichting omzo
zorgt voor opvang en begeleiding voor 25 mensen die
binnen deze pilot vallen. Dat doen we op eigen kosten,
en naar eigen inzicht, altijd vanuit het perspectief van

geven iets te doen, roepen we de stad

“Ik woon al veertig jaar niet meer in
Algerije en ken daar niemand meer. Ik
heb hier altijd gewerkt. Maar mijn rug
doet pijn. Werken gaat niet meer.
Heeft u een slaapplek voor mij?”
Een oudere bezoeker van de Pauluskerk

de vluchteling. Dat geeft ons een unieke, onafhankelijke

in juni op om te ‘ont-hamsteren’. Met
succes. Kratten en tassen vol houdbare
etenswaren komen binnen en veel
mensen doen donaties. Daarmee

We zijn zeer kritisch over de pilot, omdat deze tot nu
toe niet werkt zoals bedoeld: als een ‘experimenteer-

kunnen we nieuwe voedselpakketten
aanschaffen, waar we maanden mee
vooruit kunnen.

ruimte’, waar alle partijen die een rol hebben – landelijk en lokaal – proberen om samen tot een duurzame

benut, zal de pilot niet slagen. Met onze kritische

positie binnen de LVV.

een invoering van discretionaire bevoegdheid bij de

oplossing te komen voor iemand: een vorm van verblijf

opstelling binnen de LVV proberen wij voor ieder mens

Binnen de LVV merken we steeds weer dat de Vreemde-

bewindspersoon. Als er in zaken al tientallen jaren geen

lingenwet vaak niet de mogelijkheden biedt om tot een

oplossing kan worden gevonden, moet een doorbraak

of vrijwillige terugkeer. In de praktijk blijkt dit buiten-

maximale mogelijkheden op een goede uitkomst te

duurzame oplossing te komen. We pleiten daarom voor

geforceerd kunnen worden.

gewoon lastig. Zo lang bestaande regels leidend blijven,

creëren, wát die uitkomst ook is, status of terugkeer

en bestaande ruimte om te experimenteren niet wordt

naar land van herkomst.
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Medische dienst in 2020:

zorg

• 5 artsen en 1 praktijkverpleegkundige.
• 5 dagen per week spreekuur en speciaal

Medische dienst

diabetes spreekuur.
• 160 consulten bij de tandarts. Hij trekt

Mensen zonder geldige verblijfspapieren of zonder zorgverzekering kunnen vaak niet bij een gewone huisarts terecht, en ook niet bij de tandarts. De medische dienst van de Pauluskerk helpt, met eerstelijns medische zorg.

verschillende landen.
kosten, als medicijnen of fysiotherapie.

In maart, tijdens de eerste coronagolf was het relatief

zorg uit. Dat geldt ook voor mensen zonder papieren.

“Wekenlang liep ik rond met een
ontstoken kies, ik werd gek van de pijn.”

Desondanks hebben de artsen het druk. Ze werken mee

Bezoeker medische dienst.

de rest van Nederland. Veel mensen zijn bang en stellen

• 1900 consulten, patiënten uit 94
• We vergoeden noodzakelijke medische

Coronateam
rustig op de spreekuren, net als in de ziekenhuizen in

gratis tanden en kiezen.

• Ook in 2020 goede samenwerking met
o.a. Erasmus en Maasstad Ziekenhuis,
Antes, STAR en apotheken.

in het coronateam van Rotterdam, speciaal voor de
mensen zonder papieren en mensen zonder zorgverzekering. Ook bezoeken zij mensen in quarantaine en
organiseren ze extra nachtopvang.

psychische klachten, veroorzaakt door hun harde,
onzekere bestaan. De straatdokters helpen met medi-

Volle wachtkamer

sche zorg en verwijzen zo nodig door naar ziekenhui-

Al voor de zomer wordt het weer drukker en zit de

zen, of instellingen op het gebied van verslaving of

wachtkamer dagelijks weer vol. Die drukte houdt aan.

psychiatrie.

Ook tijdens de tweede golf blijven mensen komen met
allerlei medische problemen. Vaak hebben zij stress en
12
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interview

“Deze vrouw liet mij niet los.”
“Een Marokkaanse vrouw van in de dertig zat in de

We hebben goede relaties met ziekenhuizen en andere

wachtkamer. Ik zag meteen dat het niet goed was. Ze

zorgverleners. Toch is het soms trekken en sleuren om

was broodmager, lijkbleek en benauwd. Ze kwam voor

de juiste medische zorg voor mensen zonder papieren

‘even’ een pil, en dan gauw weer weg. Maar ze merkte

te organiseren. Bureaucratie staat in de weg. Zonder

aan ons dat we ons zorgen maakten, dat we een

bsn-nummer ben je voor de overheid minder mens lijkt

coronatest wilden en controle in het ziekenhuis.

het wel. Ook daarom vind ik het iedere keer weer

Dat maakte haar doodsbang. Bang om vanuit haar

ontzettend fijn als ik echt iets kan doen voor mensen.

schaduwwereld in het volle licht te moeten treden.

Deze vrouw liet mij niet los. Ik belde het ziekenhuis en

Ik stelde haar gerust, zei dat het goed zou komen.

hoorde dat ze TBC had. Ze lag in quarantaine. Ze had te

Ik vroeg haar wie mee zou kunnen. ‘Ik ben alleen’ zei

lang gewacht met haar doktersbezoek. Een zorgmede-

ze, en uit haar woorden maakte ik op dat ze ooit door

werker bracht mijn hartelijke groeten aan haar over.

haar familie was verstoten. Als een klein, angstig

Ik hoorde terug dat ze haar hand naar haar hart had

vogeltje lag ze daar, op het bed in onze medische

gebracht toen ze dat hoorde. Kort daarna is ze

dienst. Volledig overgeleverd aan de zorg van vreem-

gestorven. Dat gebaar op het laatst is me ontzettend

den. Ik hield haar hand vast, dat maakte haar rustig.

bijgebleven.”

De ambulance arriveerde.
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Zonder bsn-nummer ben je voor de
overheid minder mens lijkt het wel.
Cora Strack, praktijkverpleegkundige medische dienst Pauluskerk
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perspectief

Levenskracht versterken
Eindeloos wachten, zonder dat nog duidelijk is waaróp. Dag na dag zien door te komen, met helemaal niets
omhanden. Zonder uitzicht op verandering, want zonder papieren mag je niet werken en niet naar school.
Niets doen maakt mensen depressief en ontneemt ze het gevoel nog iemand te zijn. Ondanks corona proberen
we met allerlei activiteiten ruimte te maken voor nieuwe levenskracht. Voor waardigheid en perspectief.
Kunst en cultuur
Mensen zonder papieren doen ook in 2020 mee in het
culturele programma van de Pauluskerk. Door corona
liggen in het voorjaar de activiteiten in de Pauluskerk
tijdelijk stil. We zoeken alternatieve oplossingen.
Sommige activiteiten gaan online verder, zoals de
gitaarlessen.

“Sinds de zomer volg ik een online
mediaopleiding. Ik ontmoet mensen
op mijn stageplek. Eindelijk iets positiefs
waarop ik me kan richten.”

Werk, opleiding en dagbesteding

zwemmen kan ook niet meer. Voor de mensen met

Op het gebied van werk, opleiding en dagbesteding is er

lichamelijke klachten, of stress is dit een groot gemis.

door corona veel minder mogelijk. Alle opleidingen

Ook de lunchroom in de Pauluskerk is een groot deel

Je stem vinden

gaan gelukkig online gewoon door, zoals de ict- en

van het jaar gesloten. Veel mensen vervelen zich. Onze

Na de zomer is er elke dag in elk geval één activiteit in

mediaopleidingen. We regelen wat nodig is om het

coördinator, Ayca Bilic, houdt contact met iedereen. We

de kerk zelf. Een open atelier, schrijverscafé, een

online onderwijs te laten slagen, zoals een ipad, of een

maken wandelingen en spreken over vanalles. Ook over

Een ongedocumenteerde bezoeker van de Pauluskerk.

theateratelier of een muziekles. Ook maken we wekelijkse

plekken, waar we elkaar onze verhalen vertellen.

laptop. Ongeveer tien mensen halen hun diploma

de toekomst, hoe stel je je die voor? Wat is realistisch?

wandelingen, samen met andere bezoekers van de

Er zijn twee Paulus Podia, waaraan ook mensen zonder

‘basisvaardigheden schoonmaken’. De werkervarings-

Welke weg wil je gaan?

Pauluskerk, twee aan twee door de stad, langs bijzondere

papieren meedoen.

plaats in Rotterdam-Zuid gaat helaas dicht. Sporten en
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Wereldvluchtelingendag

Leven in de schaduw. Nooit mee mogen doen. Jezelf elke dag onzichtbaar maken. Dat dóet iets met een mens.

Ook onder coronaomstandigheden vroegen we op

Mensen zonder papieren zeggen soms dat zij het gevoel hebben ‘niemand meer te zijn’. Dat maakt ze depressief,

Wereldvluchtelingendag - 20 juni - aandacht voor het

murw, passief. Je verhaal vertellen, gehoord worden, helpt. Alleen dan kan er ook daadwerkelijk iets veranderen

lot van mensen zonder papieren in Rotterdam, samen

aan de uiterst kwetsbare positie van deze groep.

met Theater Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam.
Anna en Daniël vertellen in een podcast aangrijpend

Serenade: Stef Bos zingt voor Abraham

over hoe hun leven eruit ziet. ‘Soms zit ik op de bank

Abraham uit Eritrea (over)leefde 25 jaar zonder geldige

en krijg ik geen adem meer’ vertelt Anna. Ook vertelt ze

verblijfspapieren in Rotterdam. Hij vertelt zijn verhaal

over de kiespijn die ze vaak heeft, ‘omdat ik geen geld

waar je kippenvel van krijgt. Een ‘louterend lied’

“Omdat ik na mijn vlucht eerst in Italië
aankwam, kan ik hier pas over een jaar
asiel aanvragen. In Italië ben ik ontsnapt
aan de mensensmokkelaars, van wie ik
slechte dingen moest doen. Ik kán niet
terug naar daar.”

podcast van zijn voorstelling ‘Dagboek van een leeg bed’,

volgens Abraham. Maar ook een liefdesbetuiging aan

Een jonge bezoeker van de Pauluskerk

speciaal voor wereldvluchtelingendag. En de hele dag

aan singer-songwriter Stef Bos, en dit wordt uitgezonden in het programma ‘de Serenade’ van KRO-NCRV.
Abraham vertelt over zijn verblijf op de detentieboot in
Rotterdam, zijn overlevingsstrijd, en over de vervulling
die het vrijwilligerswerk in de Pauluskerk hem al die
jaren heeft gegeven. Stef maakt hiervan een serenade

iedereen die zoekt naar een beter bestaan elders.
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heb voor de tandarts’, iets waar veel mensen zonder
papieren mee te maken hebben.
Ook studenten van de Hogeschool maken een podcast,
waarin ze verhalen verwerken van mensen zonder
papieren. Theatermaker Mokhallad Rasem maakt een

door hadden we een ont-hamsteractie (zie pagina 10).
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Theateratelier
Pauluskerk
De hele zomer lang presenteren ongedocumenteerde
makers van Theateratelier Pauluskerk een levende
expositie, in de werkruimte van Theater Formaat.
In interactie met het Rotterdams publiek vertellen
zij hun levensverhalen, aan de hand van videoprojecties, muziek, lichtinstallaties en allerlei teksten
en schilderijen. Het publiek wandelt langs flarden
van verhalen. Dat brengt de leefwereld van de
makers, die voor velen onbekend en onvoorstelbaar
is, een klein beetje dichterbij. Elke voorstelling
eindigt met een gesprek tussen de bezoekers van
de tentoonstelling en mensen zonder papieren.
De expositie is bijna de hele zomer lang volgeboekt.

In het Theateratelier vergeet ik soms mijn
problemen. We lachen veel samen. We lunchen
voordat we gaan spelen. Het is gezellig.”
Een bezoeker van de Pauluskerk

Het Georgiëproject
Al zo’n twintig jaar is OMZO betrokken bij het
lot van vluchtelingen in Georgië. Na de burgeroorlogen van 1992 en 1993 werden veel Georgiërs
in Abchazië en Zuid-Ossetië verjaagd van huis en
haard. Zij verblijven sindsdien elders in Georgië
als IDP’s (internally deplaced persons), vluchtelingen in eigen land dus. Ze worden vaak behandeld als tweederangs burgers en leven in moeilijke
omstandigheden. Vooral ouderen zijn er slecht
aan toe.
OMZO is betrokken bij kleinschalige projecten
rond medische hulp en hulp bij levensonderhoud.
Daarnaast is er steun in de vorm van microkrediet,
kleine leningen voor projecten. Sinds 2015
bestaat het koeienproject als basis voor de opzet
van een levensvatbaar boerenbedrijf in de nabije
omgeving van het meer van Tbilisi. Het gaat om
betaalde arbeid voor een aantal vluchtelingen.
Ook bij de renovatie van een klein appartementen
complex is OMZO verstrekker van een micro
krediet.
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Bestuurssamenstelling
in 2020

Financieel overzicht 2020
BATEN

Begroting
2020

Realistie
2020

Realisatie
2019

Bijdrage Kerk in Actie

€

2.500 €

2.500 €

2.500

Giften Kerkelijke instellingen

€

25.000 €

18.943 €

BBB bijdrage

€

75.000 €

Giften particuliere donateurs

€

Fondsen

LASTEN

Begroting
2020

Realistie
2020

Realisatie
2019

Levensonderhoud

€

80.000 €

62.999

€

79.312

23.723

Huisvesting vluchtelingen

€

40.000 €

30.657

€

30.387

30.535 €

56.430

Juridische ondersteuning

€

20.000 €

€

14.280

40.000 €

34.683 €

33.553

Medische hulp

€

40.000 €

34.208

€

33.119

€

265.500 €

190.000 €

170.684

Activiteiten voor vluchtelingen

€

40.500 €

8.803

€

14.719

Eigen bijdrage stichting OMZO

€

25.000 €

21.097 €

11.194

BBB leefgeld

€

75.000 €

30.535

€

56.430

Overige

€

1.750 €

4.911 €

30.409

Algemene projectkosten

€

2.000 €

3.566

€

0

Totaal

€

434.750 €

302.669 €

328.493

Totaal projectkosten

€

297.500 €

170.768

€

228.247

Salariskosten

€

115.550 €

100.460

€

71.227

Organisatiekosten

€

20.700 €

15.501

€

13.137

Publiciteit

€

1.000 €

5.839

€

993

Overige kosten

€

0 €

10.100

€

14.889

Totaal

€

434.750 €

302.668

€

328.493
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Hilde van Asperen
Johan Breukels
Dick Couvée (directeur/adviseur, tot 1-11-2020)
Dennis de Jong (penningmeester, vanaf 1-11-2020)
Elisabeth de Jong (secretaris)
Ranfar Kouwijzer (directeur/adviseur, vanaf 1-11-2020)
Hanny de Kruijf (penningmeester, tot 1-11-2020)
Ineke Palm (voorzitter)
Josine Strörmann
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colofon
Tekst: Pauluskerk.
Met dank aan Jan van der Ploeg en
Theater Formaat voor de foto’s.
Stichting omzo
Bezoekadres:
Mauritsweg 20, 3012 JR, Rotterdam
Tel: 010 411 81 32
info@pauluskerkrotterdam.nl
www.pauluskerkrotterdam.nl
Facebook: @PauluskerkRotterdam
Twitter: @dePauluskerk

fondsen

