De Pauluskerk
heeft je steun
nodig
@dePauluskerk

Dank
De Pauluskerk is een geschenk. Het is
een wonder dat we in het midden van
de stad deuren kunnen openen voor
wie ons nodig hebben. Dat deze
prachtige kerk bestaat en bestemd
is voor mensen van de straat is geen
vanzelfsprekendheid. Niet alleen de
gebouwen, ook de vierkantemeterprijzen in het centrum rijzen immers
sky high. Het huis van brood en liefde
voor de armen vormt een contrast
ten opzichte van al dat economische
geweld.
Onze huisbaas is de diaconie van
de protestantse kerk. Zij beheren
het geld dat door vorige generaties
bijeengebracht is voor zorg aan de
minsten. Dankzij de goedgeefsheid
van onze voorouders bestaat er dus
zoiets als de Pauluskerk. Ook in het
heden wordt veel gegeven. 250
vrijwilligers geven hun tijd aan het
werk in het diaconaal centrum.
Fondsen geven middelen voor
hulpprogramma’s. Gewone Rotterdammers dragen bij met kleine en
grote giften, variërend van geld tot
slaapzakken, tweedehands kleding of
supermarktartikelen. Wij bestaan van
die geschenken en ik wil iedereen
nog eens hartelijk dank zeggen voor
zijn/haar bijdrage.
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De Pauluskerk geeft ook terug.
Met kunst en cultuur, met humor
en nuchterheid, met moreel appèl
en vlammend protest helpt de
Pauluskerk Rotterdam humaan
te houden. Wie meeleeft met de
Pauluskerk leert bovendien zichzelf
en zijn/haar eigen positie wat meer
te relativeren. Dat kunnen we best
gebruiken, ik in ieder geval wel.
Ik zeg ook de Pauluskerk hartelijk
dank. Wat een geschenk.

Pauluskerk Rotterdam
#48kaarsjes
Op tafel staat gebak. Veel
gasten duiken er gretig op af.
Maar wat wordt hier eigenlijk
gevierd? Een vrouw zegt ‘kan
me niks schelen, er is taart!’
Iemand anders weet het wel.
‘Het is de Roemeen. Hij wordt
48 vandaag.’ ‘De Roemeen’
zelf zit boven. Stil in een hoekje.
Tevreden kijkt hij om zich heen.
Zichtbaar genietend van het
feestje, waaraan hij zelf niet
meedoet. Gevraagd naar de
taarten zegt hij: ‘ik kwam jaren
hier in de kerk, ik had niks.
Nu heb ik al een tijdje werk,
en een huis. Daarom wilde ik
hier mijn verjaardag vieren.
Ik ken verder toch niemand.’

www.pauluskerkrotterdam.nl
@dePauluskerk
youtube.com/c/PauluskerkRotterdam
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“ Werken aan je
droom”
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Kerstdiner
in de Pauluskerk

#48 kaarsjes
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Doneer
online
Help met opvang, hulp en zorg aan
mensen die dak- of thuisloos zijn:
Diaconaal Centrum Pauluskerk,
bankrekening:
NL36 TRIO 0338 7521 02
Steun ons werk voor mensen
zonder verblijfspapieren (Pauluskerk
Vluchtelingenwerk): Stichting omzo,
bankrekening:
NL59 TRIO 0391 2279 12
Ondersteun extra activiteiten in
de Pauluskerk: Stichting Vrienden
van de Pauluskerk, bankrekening:
NL11 TRIO 0379 4879 93
Geef voor kerkelijke en pastorale
activiteiten: Commissie van
bijstand, bankrekening:
NL30 INGB 0005 5661 16

Nalaten

Meer weten?

Colofon

De Pauluskerk is er voor mensen die
het zonder hulp niet redden: mensen
die dak- of thuisloos zijn, verslaafd,
of geen verblijfspapieren hebben.
Wij zijn afhankelijk van donaties,
en krijgen geen overheidsgeld.
Daarmee kunnen we pal staan voor
het belang van mensen in nood.

WINTER
2021

Misschien heeft u wel eens overwogen
om na te laten aan de Pauluskerk.
De stichtingen ‘Diaconaal Centrum
Pauluskerk’, ‘omzo’ en ‘Vrienden van
de Pauluskerk’ zijn vrijgesteld van
erfbelasting. Ze zijn aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). We kunnen daarmee alle
nalatenschappen voor de volle
honderd procent inzetten voor
mensen in nood.

www.pauluskerkrotterdam.nl
info@pauluskerkrotterdam.nl
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Arbeidsmigranten slapen in een parkje, met uitzicht op Katendrecht en de Kop van Zuid.

Sommige dingen die mensen mij
vertellen lijken zo weggelopen
uit een kerstverhaal, vertelt
Thea Noga, straatarts in de
Pauluskerk. Maar meestal is de
realiteit anders. “Het leven op
straat in de winter is keihard.”
“Het was een paar jaar geleden, kort
na Kerstmis”, vertelt Thea. “Een jonge
man kwam op mijn spreekuur. Ik vroeg
hem hoe hij de Kerstdagen had doorgebracht. Hij glunderde dat hij twee
dagen in het Hilton had geslapen.
Een voorbijganger had die nachten
voor hem betaald. Het was iemand
die hij nooit eerder had ontmoet.”
Zoiets had ze in de tien jaar dat ze in
de medische dienst werkt niet eerder
gehoord. “De meeste verhalen zijn een
stuk grimmiger. Het leven op straat in
de winter is keihard. Buiten slapen in
de kou is een enorme aanslag op je
lichaam. “Mensen krijgen luchtwegproblemen en verkleumde handen.
Winter 2021 Dakloosheid | Pauluskerk Rotterdam

Sommigen hebben verweekte voeten,
waarvan het vel los laat. We hebben
geen klimaat om buiten te leven.”

De straat

Zeker 150 mensen slapen op straat in
Rotterdam. Ze zijn weggestuurd bij een
opvanglocatie, bijvoorbeeld omdat ze
moeilijk gedrag vertonen. Sommige
mensen hebben geen geldige verblijfspapieren en hebben daarom geen
recht op opvang. “En de laatste jaren
zien we steeds meer mensen uit
Midden- of Oost-Europa,” vertelt Thea.
Deze laatste groep, de arbeidsmigranten, zijn hier gekomen om te
werken. Hun arbeidscontract is vaak
gekoppeld aan hun wooncontract.
Als het werk ophoudt staan ze soms
van de ene op de andere dag op straat.
Zonder werk en adres raken ze vaak
ook hun zorgverzekering kwijt.
Opvang of hulp is er meestal niet.
Maar op straat gaat het hard bergafwaarts. “Laatst nog iemand uit

Foto: Sanne Donders

Letland. Zijn benen lagen helemaal
open, door problemen met zijn
bloedvaten. We gaven hem steunkousen tegen spataderen, maar daar
kon hij niet lang mee blijven lopen.
En zéker niet buiten slapen.”
“Om de pijn en ellende te verdoven
grijpen mensen naar alcohol,”
vertelt Thea. “Ze raken betrokken
bij vechtpartijen. Ik behandel ze voor
gebroken ribben, waarmee ze soms
gewoon hebben doorgewerkt.
Deze herfst zag ik iemand met een
volledig gebroken kaak. Hij lag op
straat te slapen toen dronken jongeren
langs liepen, die hem vanuit het niets
zijn gaan schoppen. Mensen komen
’s morgens op slippers de Pauluskerk
binnen, terwijl we ze goede schoenen
meegeven. Die worden op straat
weggekaapt zodra je hoofd de grond
raakt. Op straat ben je vogelvrij.”

Lees verder op pagina 2
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Het Hilton

Ondanks de soms ernstige medische
problemen, stellen mensen die dakloos
zijn doktersbezoek vaak uit. “Ze hopen
dat hun klachten vanzelf overgaan en
komen pas als de problemen heel erg
zijn”, vertelt Thea. “Met soms onomkeerbare schade. Mensen die blind zijn
geworden door een verwaarloosde
ooginfectie. En laatst een jonge vrouw,
die op het eerste oog hoogzwanger
leek. Ze bleek al tijden rond te lopen
met een tumor in haar buik. Mensen
die dakloos zijn sterven gemiddeld 15
jaar eerder dan anderen.”
Gelukkig zijn er ook positieve verhalen,
zoals van de man die in het Hilton sliep.
Mensen slapen soms bij familie of

vrienden. Thea: “Een collega vertelde
hoe zij na haar werkdag met een tas vol
boodschappen naar een coronapatiënt
ging, die verder niemand had. Dat vind
ik zo inspirerend: om te zien dat er
altijd mensen zijn die zeggen ‘dit kán zo
niet’ en die inspringen.”

De wereld

Een ander lichtpunt is de samenwerking
met de specialisten in de ziekenhuizen,
vindt Thea. “Die is de afgelopen jaren
erg verbeterd. Vroeger konden we
patiënten alleen doorverwijzen als
er een medische noodzaak was.
Veel mensen waren uitgesloten van
zorg. Frans Sikkens, de straatarts die
ik hier ben opgevolgd, is daarop blíjven
hameren. Hij haalde de minister naar
de Pauluskerk, Ab Klink, en vertelde
hem hoe hopeloos het was.

Dat kwam binnen. De minister
regelde een potje bij de ziektekostenverzekeraars en dat is er vandaag
nog steeds. Het kan dus wél.
We kúnnen zorgen dat mensen
krijgen wat ze nodig hebben.
Als we maar willen.”

Abu’s droom
Abu werkt aan zijn droom: een eigen naaiatelier
in Rotterdam, waar hij jongeren op kan leiden tot
kleermaker. De afgelopen maanden maakte hij
prachtige kleding. Tijdens een live modeshow in de
Pauluskerk toonden bezoekers en vrijwilligers zijn
creaties. Later zal zijn werk te zien zijn in de Kunsthal,
als onderdeel van het project Kunst Blijft Slapen.

Luister naar Abu
via de QR-code.
Foto: Jan van der Ploeg
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Ineke Bergsma is veldwerker
bij stichting Ontmoeting en
helpt dakloze Europese arbeidsmigranten aan oplossingen.
Ze werkt daarbij regelmatig
samen met collega’s in de
Pauluskerk, van de kosterij
tot het maatschappelijk werk.

is bijvoorbeeld. Of al drie dagen binnen
zit en zichzelf verwaarloost. Wij krijgen
zo meer zicht op mensen en wij kunnen
ook kijken of ze ergens bekend zijn,
of vermist, en ze aan de juiste hulp
koppelen. Soms zijn wij zélf op zoek
naar mensen, dan gaan we kijken in
de Pauluskerk.”

Met haar collega’s gaat Ineke overdag
en ’s nachts de straat op. “Veel mensen
mijden zorg, het kost vaak tijd om
vertrouwen te winnen. En er zijn veel
mensen op straat. Wij kunnen niet
overal tegelijk zijn. We hebben oren
en ogen nodig, van mensen op andere
plekken, om te weten wat speelt.
De Pauluskerk helpt daarbij.”
“Medewerkers van de Pauluskerk
bellen ons, als ze zich zorgen maken
om mensen, als iemand psychotisch

De Pauluskerk is géén onderdeel
van de keten. “Die onafhankelijkheid
maakt het ﬂexibel”, zegt Ineke.
“Arbeidsmigranten krijgen in Rotterdam
opvang als ze vijf jaar zijn ingeschreven,
of als ze aangeven direct terug naar
huis te gaan. Maar als iemand oververmoeid is, of psychisch heel erg in de
knoop zit, kan ik geen uitstroomplan
maken. In zulke gevallen kan de
Pauluskerk helpen, en een bed beschikbaar stellen. Dat is heel waardevol.”
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Met ongelooﬂijk veel vrolijkheid en liefde maken
deze mooie mensen het kerstmaal, voor alle gasten
die op kerstavond naar de Pauluskerk komen. Rijen
tafels staan dan gedekt, met opgepoetst servies
en witte lakens. Hier serveren we een extra lekker
driegangendiner voor onze bezoekers, gemarineerd
in een bad van warmte en gezelligheid. Want niet
iedereen heeft de luxe van een liefdevol nest thuis.
Arbeidsmigranten ver van huis, uit Polen, Hongarije en
andere delen van Europa; mensen zonder geldige verblijfspapieren en mensen die dak- of thuisloos zijn, die worstelen
met psychiatrische problemen, verslaving of armoede;
iedereen die het gewoon ﬁjn vindt om zich te mengen
onder anderen, op een plek waar je mag zijn wie je bent.

Het gaat om meer dan eten

“Ik verheug me elk jaar op het kerstdiner”, zegt een vaste
bezoeker. “Het is bijzonder”, zegt een ander. “Zeker als je
niet veel hebt. We kunnen lekker eten en de tafels zijn
mooi versierd. Je kunt elkaar bedanken.
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Dat vind ik belangrijk, dat het om meer dan eten gaat.”
De passie waarmee de maaltijden zijn bereid dragen
ongetwijfeld bij aan de warme sfeer. Opperkok Marcel, die
de keuken in Rotterdam-Zuid bestiert, kan zijn trots op de
koks moeilijk verbergen. Jaren geleden verruilde hij een
prestigieus sterrenrestaurant voor deze kookclub van
stichting NAS. Hij wist het natuurlijk al lang. Dat de laatsten
de eersten zullen zijn. Dat de zachte krachten het zullen
winnen, ooit. Als we er maar met genoeg mensen voor
gaan staan. Een mooie kerstgedachte.

Geef een kerstmaaltijd
Met een online donatie
maakt u het kerstdiner
mee mogelijk.
Van deze maaltijd maken wij iets speciaals. Maar ook op
gewone dagen kunnen mensen terecht in het Eethuis voor
een voedzame, gezamenlijke maaltijd: vijf dagen per week.
Wij zijn blij met elke donatie.
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