
“  Eérst luisteren  
naar mensen.”  
Warm Rotterdam  
pakt armoede aan. 

“  Op vakantie in  
je eigen stad”  
Wandelen door de 
stad.

 Wereld vluchtelingen dag.  
Een dag vol verhalen van  
mensen op de vlucht. 
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Joseph leeft sinds acht jaar  
zonder geldige verblijfspapieren  
in Nederland. “Ik zwierf van stad 
naar stad, op zoek naar eten en 
onderdak. Ik had niets, liet me 
leiden door tips en hulp van 
mensen op straat.” We vroegen 
Joseph naar zijn kijk op armoede 
en rijkdom. “Ik heb weinig,  
maar ik voel me rijk.”
 
Zonder verblijfspapieren kun je in 
Nederland niks. Je hebt geen recht op 
een woning, of opvang, geen recht op 
sociale voorzieningen en je mag niet 
werken of studeren. “Maar papieren 
heb ik helaas nog steeds niet”, vertelt 
Joseph. “Ondanks een lange weg  
langs loketten en instanties.” Acht  
jaar geleden vroeg hij asiel aan in  
Nederland, maar zonder succes.  
“In België probeerde ik het opnieuw, 
maar ook daar ging het mis.”  
Uit ein delijk werd Joseph op  
straat gezet.

Onderdak, eten en kleding
Terugkeren naar waar hij vandaan 
kwam wilde Joseph niet. Zijn leven 
stond er op het spel. Zonder uitzicht op 
papieren of een eigen plek doolde hij 
door Nederland. “Ik liet me leiden door 
tips van mensen op straat. Ik kwam bij 
het Leger des Heils in Emmen en in 
NieuwAmsterdam, een dorpje in 
Drenthe. Daar werd ik tijdelijk  
geholpen. Niet lang daarna belandde  
ik via omzwervingen in een 

parkje in Rotterdam, vlakbij het 
Schouw burgplein, en vond ik de 
Pauluskerk. Plots had ik mensen om 
me heen. Kreeg ik onderdak, eten en 
kleding. Wat dat met me deed, en nog 
steeds doet, is niet te beschrijven.  

Dat anderen je zien, naar je luisteren, 
en dat je ook zélf iets kunt geven, dat  
je mag bijdragen, dat is grote rijkdom.”

Kracht
“Vooral toen ik net in Nederland was 
vond ik het ontzettend moeilijk dat ik 
niet mocht werken. Ik kon me niet 
nuttig maken en dat gaf me een 
nutteloos gevoel. Iedereen heeft een 
doel nodig en wil iets betekenen voor 
de samenleving. Ik belandde in een 
diepe depressie. Door therapie en 
dankzij de kracht van de Heilige Geest 
ben ik hier stap voor stap uitgekrab
beld. Ook kreeg ik hulp van broeders 
en zusters om mij heen. Vrienden die  
ik in Nederland heb ontmoet, ook 
vrijwilligers van de Pauluskerk. Ik noem 
ze broeders en zusters, want ze zijn als 
familie voor mij. De wetenschap dat zij 
om mij heen staan, geeft mij kracht.”

ZOMER
2021
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Warm Rotterdam zegt ‘nee’ tegen 
armoede in de stad en pakt dit 
aan. “Door kennis en kunde van 
mensen die in armoede leven te 
laten gelden”, vertelt program
madirecteur Annemarieke van 
Egeraat. Warm Rotterdam is een 
paar jaar geleden opgericht door 
de Pauluskerk, maar is inmiddels 
zelfstandig. 

Annemarieke: “Nog steeds wordt te 
vaak over de hoofden van mensen  
die kwetsbaar zijn heen besloten.  
Maar armoede verminderen kan  
alleen als we écht luisteren.

Mensen in armoede en schulden 
heb ben zoveel meegemaakt, ze kennen 
het systeem vaak beter dan professio

nals. Een ervaringsdeskundige hielp 
een Rotterdammer, die drie brieven 
van de gemeente had gekregen, met 
tegenstrijdige informatieverzoeken.  
Bij de gemeentelijke helpdesk waren  
ze onder de indruk van haar kennis  
en helderheid. ‘Kom ons een training 
geven’, zeiden ze. Dát is luisteren naar 
anderen, fantastisch.

Slimme Armoede Deals  
uit de stad
Op 4 oktober geven we de kennis en 
ervaring van Rotterdammers een groot 
podium, tijdens het armoedecongres  
in de Doelen. Daarvoor zijn we op  
zoek naar ‘Slimme Armoede Deals’: 
initiatieven van inwoners, vrijwilligers
organisaties, en (sociaal) ondernemers 
die armoede tegengaan. Ook werken 
we aan een Armoede Agenda, met de 
stad. Een agenda ‘van onderop’. Voor 
een duurzame meerjarige armoede 
aanpak. Waaraan inwoners uit  
Rotterdam echt hebben bijgedragen.

v

Heb of ken je een mooi  
armoede initiatief?  
Ga naar de website  
warmrotterdam.nl  
en meld je aan.

 
Vers brood
“Rijkdom zit in kleine dingen die je voor 
een ander kunt doen. Iemand verras
sen bijvoorbeeld. Laatst kreeg ik 
zomaar een prachtige gitaar. Het 
overhemd dat ik nu aan heb, kreeg ik 
van een echtpaar dat ik ken. Laatst 
hielp ik een van mijn broeders in zijn 
tuin. Dat gaf me een goed gevoel, om 
dat voor hem te doen. Na een tijdje 
werken zette hij warme koffie en vers 
brood op tafel. Het zijn kleine gebaren, 
maar ze zijn groot door wat je er mee 
geeft.”

Ongrijpbaar
“Soms word ik ’s nachts wakker door  
de spanning die ik in mijn lichaam voel. 
Dan voel ik verdriet om alle oorlogen 

en conflicten die er zijn. Zelf ben ik 
gevlucht voor de oorlog. Ik heb veel 
gezien en meegemaakt. Dat gun ik 
niemand. Altijd koesterde ik de hoop 
dat wij mensen in vrede en in vrijheid 
naast elkaar kunnen leven, dat is  
ware rijkdom.”
 
“Rijkdom is iets dat je voelt, iets  
on grijp baars. Het zit niet in geld of 
spullen. Sommige mensen hebben  
veel, maar beseffen dat niet. Zij willen  
steeds meer: meer auto’s, meer  
kleren. Dat maakt ze in mijn ogen  
juist arm. Ik heb weinig geld,  
maar ik voel me rijk.”
 
Op Wereldvluchtelingendag (20 juni)  
presenteert Theateratelier Pauluskerk  
een audiotour door de stad. Gefluisterde 
verhalen van onzichtbare Rotter dam

mers, mensen zonder verblijfspapieren. 
Download de izi.travel app.  
Zoek naar Rotterdam. Kies de 
‘shadows united audiotour’ uit 
de lijst. Vergeet je oortjes niet. 

Wereld  vluchte
lingen dag
Op zondag 20 juni laten we de  
verhalen horen van (arbeids)migranten 
en mensen op de vlucht, samen met 
Theater Rotterdam. Met een manifes
tatie, theater en muziek. Schreeuw je 
dromen uit op het Schouwburgplein. 
Dompel je onder in de interactieve 

voorstelling over arbeidsmigratie,  
van Dries Verhoeven, in Theater  
Rotterdam. Maak een stadswandeling 
en beluister audiofragmenten  
van mensen zonder papieren.  
Je kunt onthamsteren, er is spoken 
word, een fototentoon stelling,  
kinderprogramma en nog veel meer. 
Van 12.30 tot 21.00 uur. 
Meer info, kaartjes en aanmelden via  
de website: pauluskerkrotterdam.nl/
wereldvluchtelingendag2021

Vluchtelingen
werk Pauluskerk
Het vluchtelingenwerk van de  
Paulus kerk helpt mensen zonder 
geldige verblijfspapieren aan nieuw 
perspectief, hier of in het land van 
herkomst. We helpen onder meer  
met opvang, bijdragen in het levens
onderhoud en huisvesting, met  
praktische en juridische begeleiding  
en hulp bij terugkeer.

De Pauluskerk & Warm Rotterdam

Vervolg van pagina 1

Zomer 2021 Arm of Rijk | Pauluskerk Rotterdam

O
VERW

IN
 H

ET KW
AD

E D
O

O
R H

ET G
O

ED
E



3

Elke vrijdag maken bezoekers van de Pauluskerk een 
gezamenlijke stadswandeling. We luchten ons hart 
en delen verhalen, over onszelf, over Rotterdam. 
Vandaag praten we over de arme en de rijke plekken 
van de stad. Waar zien we die? 

Over de Erasmusbrug lopen we via de Kop van Zuid naar 
Katendrecht. We zien de Zalmhaventoren met de week 
groeien. Ongelooflijk hoe Rotterdam vernieuwt, mooier 
wordt. Al die nieuwbouw aan het water is prachtig. Maar  
het baart ons ook zorgen. Deze woningen zijn onbetaalbaar. 
Soms krijgen we het gevoel hier niet te mogen zijn. Is er  
wel plek voor ons in het Rotterdam van de toekomst?

Op de Kop van Zuid staan we stil voor Hotel New York.  
We kijken naar het beeld van alle koffers. Dit was altijd een 
plek waar mensen op weg gingen, op zoek naar een beter 
bestaan. Gelukszoekers. Zo voelen wij ons ook. Wij blijven 
steeds in beweging. Hup de brug over, naar de SS Rotterdam. 
Hier op de Kaap is de stadsvernieuwing overduidelijk.  
Een dubbel gevoel. Hier wil je zijn. Maar voor wie is dit  
nog weggelegd? 

En waar is het buurtgevoel? Waar is het collectief?  
We zien sloten. Hekken. Muren. Deuren zijn dicht.  
“Wat een armoede,” zegt iemand. Verhalen van vroeger 
komen langs. Samen in de tuin. De buurt kennen als je 
broekzak. En de mensen. Altijd kunnen aankloppen.  
Maar toch, uiteindelijk moet je het zelf doen. We varen  
terug. “Ik voel me rijk vandaag”, zegt iemand. “Verbonden.  
Een rijke middag zo. Samen op vakantie in je eigen stad.”

Het bruist 
en borrelt weer
De stad gaat weer open. Ook in de Pauluskerk begint  
het weer te borrelen, met allerlei culturele activiteiten.  
Deze zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Er zijn open 
ateliers, waar mensen tekenen en schilderen. 
Er is een schrijverscafé en lessen percussie en gitaar. 
Regelmatig organiseren we Paulus Podia, met allerlei 
optredens. Zo willen we ruimte maken voor nieuwe 
levenskracht. Een podium geven aan wat mensen te 
vertellen hebben. 

Interesse, of wil je meedoen?
Mail naar Thamar Kemperman,  
coördinator programma kunst & cultuur,  
thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl.

Het Park, tijdens een vrijdagwandeling. 
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Een mooiere, eerlijke samenleving, 
waar recht wordt gedaan aan élk 
mens. Daar geloven we in en daar 
werken we aan. Dus hier zijn we dan, 
midden in de stad, open voor ieder
een. Wie het nodig heeft krijgt opvang, 
hulp of medische zorg. Er zijn allerlei 
mogelijkheden om mee te doen,  
ook zelf iets te geven, je verhaal  
te vertellen. 

Wij zijn afhankelijk van donaties, en 
krijgen geen overheidsgeld. Daarmee 
kunnen we pal staan voor het belang 
van mensen in nood. Met jouw 
donatie kunnen wij onder meer:

Het open huis 7 dagen per week 
open houden, van 9.00 tot 21.00 uur. 

5 dagen per week een warme  
maaltijd serveren aan mensen  
die zelf niet kunnen koken.

Mensen die door de vangnetten 
heen zijn gevallen op weg helpen, 
met maatschappelijk werk, vluchte
lingenwerk en noodbedden.

Medische zorg bieden aan mensen 
zonder geldige verblijfspapieren of 
zorgverzekering.

Met creatieve en andere activiteiten 
levenskracht helpen versterken.

Doneer nu!
Diaconaal Centrum Pauluskerk 
Bankrekening:  
IBAN: NL 36 TRIO 0338752102

De Pauluskerk 
heeft je steun 
nodig

Meer weten? 
www.pauluskerkrotterdam.nl

@dePauluskerk
youtube.com/c/PauluskerkRotterdam

Colofon
Tekst:  Merel de Bruijn, Ester Segers. 
Foto’s: Pauluskerk
Opmaak: Erik Richters

Pauluskerk  
Rotterdam

@dePauluskerk

Column

Summer  
in the city
Zomer nodigt uit om het leven wat 
losser te nemen: lekker naar buiten  
en ergens neerstrijken op een terrasje. 
Ook leuk: wat reizen of gewoon maar 
eens een paar nachtjes ergens anders 
slapen. Zeker na dit lockdown jaar  
zijn we er harder aan toe dan ooit.  
Wie weet zelfs weer een keer naar  
het buitenland?!

Het is wel fijn als je wat te makken 
hebt. Al dat vertier is duur. Dat je  
nog geen tas met boodschappen mag 
aannemen als je in de bijstand of in de 
schuldsanering zit, weten we inmiddels 
allemaal. Op een houtje zal je bijten! 
Triest is het. Vooral voor mensen  
met kinderen.

En ja, natuurlijk, als je een beetje  
een levenskunstenaar bent, kan je  
er ook zonder geld wat van maken.  
Wandelen, fietsen, zwemmen in de  
plas en boterhammen mee, dat kost 
niks. Maar als je iedere dag van het  
jaar al moet nadenken bij wat je doet, 
moet opletten wat je uitgeeft, moet 
tellen hoeveel dagen er nog in de 
maand zitten, dan put dat je uit.  
Ook van armoede zou je af en toe  
vrij moeten krijgen.

Lang leve de zomerkampen en 
vakantie weken waar mensen zonder 
geld zich ook voor kunnen inschrijven. 
Lang leve de mimi(ma)campings.  
En hoog tijd dat de Pauluskerk de uitjes 
voor bezoekers weer kan oppakken!

Pauluskerk Rotterdam
14 maart
#Straatpost 

Een Brabantse man zit in het 
open huis. “Nu ben ik alles 
kwijt.” In horten en stoten vertelt 
hij. “Door corona zat ik vast in 
Azië. Plots kon ik tóch terug. 
Het vliegtuig ging tot Parijs.  
Ik had geen geld, moest op 
straat slapen. Maar ik had geen 
jas. Ik was zó moe, deed mijn 
ogen dicht. Al mijn spullen weg. 
De volgende dag kwam ik hier. 
Ik ben gescheiden. Er is geen 
opvang voor me. Net is mijn 
telefoon gejat. Ik kan niemand 
bereiken. Ik ben zelfredzaam 
zeggen ze.” 

Mauritsweg 20, 
3012 JR  Rotterdam

www.pauluskerkrotterdam.nl 
info@pauluskerkrotterdam.nl
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