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Interview

Over Stichting OMZO/ 
Pauluskerk Vluchtelingenwerk

Niemand weet precies hoeveel mensen zonder verblijfsvergunning in en rond Rotterdam wonen. 
Schattingen lopen van 10.000 tot 20.000. Deze mensen bevinden zich in een uiterst kwetsbare 
situatie. Zij kunnen zich niet inschrijven bij de gemeente, kunnen geen bankrekening openen, 
geen ziektekostenverzekering afsluiten en niet legaal een huis huren. Ze mogen niet werken, 
maken geen aanspraak op sociale zekerheid en kunnen elk moment langdurig worden opgesloten 
in vreemdelingendetentie, of gedwongen worden uitgezet. Ze zijn daarmee zeer afhankelijk  
van hun netwerk en extreem vatbaar voor uitbuiting en misbruik. Stichting OMZO/Pauluskerk 
Vluchtelingenwerk ziet dit als onrecht - en wil de positie van mensen zonder papieren verbeteren: 
zowel individueel als collectief.

  vaste vrijwilliger van het Open Huis  

Stichting OMZO/Pauluskerk Vluchtelingenwerk wil de nood en de lotgevallen 
van haar bezoekers horen en doorvertellen. We hopen dat mensen zonder 
papieren opleven als ze zich gehoord weten en ervaren dat er mensen zijn 
die met hen meeleven. We denken dat deze verhalen nodig zijn om een 
ander, milder, politiek klimaat te bewerkstelligen. We staan daarin voor 
stevige dilemma’s. We werken met mensen die meestal getraumatiseerd 
zijn. Niet alleen de geschiedenissen in landen van herkomst, maar ook de 
onleefbare omstandigheden in Nederland zorgen voor psychische schade. 
Als we iemand vragen zijn of haar levensverhaal te vertellen, merken we 
dat dat soms ernstige herbelevingen en terugval oproept. Dat gegeven 
noopt medewerkers van de Pauluskerk tot grote omzichtigheid.

We realiseren ons ook hóe afhankelijk ongedocumenteerde bezoekers  
zijn van de hulp van de Pauluskerk. Er is voor velen van hen werkelijk geen 
enkel ander adres waar ze voor hulp terecht kunnen. Voelen bezoekers 
ook de ruimte om ‘nee’ te zeggen als de Pauluskerk hen wat vraagt?  
Hoe voorkomen we dat we bezoekers overvragen in bijvoorbeeld 
interview verzoeken of vrijwilligerswerk?

In het kunst- en cultuurprogramma blijven we zoeken naar gelijkwaardige 
uitwisseling. Hoe bar iemands leefomstandigheden ook zijn, hij of zij is 
altijd méér dan zijn of haar problemen. Iedereen is mensenkind en 
begiftigd met talenten, met creativiteit, met veerkracht. Gelukkig kunnen 
we die levensenergie af en toe ook vieren – met muziek en dans bijvoor-
beeld. Wonderlijk om te beleven hoe swingend de Pauluskerk kan zijn. 

predikant directeur Pauluskerk

Voorwoord
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We horen verhalen van mensen die hun kamer of plek 
op de bank zijn kwijt geraakt en geen geld meer hebben. 
Sommige mensen leven op straat en hebben niets meer 
om zich aan vast te houden: geen geld, geen opvang, 
geen werk, niemand die kan helpen. Onzekerheid over 
of er morgen nog eten is, en hoe het nu allemaal verder 
moet, zorgt voor een groot gevoel van ontreddering en 
angst.   

Opvang
Het Open Huis van de Pauluskerk is open voor alle 
bezoekers van OMZO/Pauluskerk Vluchtelingenwerk  
en is het hele jaar geopend, zeven dagen per week.  
Hier krijgen mensen koffie, thee, gratis brood, en elke 
werkdag een voedzame maaltijd en warme douche. 
Medewerkers verlichten de ergste noden en nemen 
mensen mee naar de kledingwinkel, waar zij gratis 
tweedehands kleding kunnen uitzoeken. 

Kortdurende ondersteuning
De vluchtelingenwerkers luisteren naar ieders  
verhaal en doen wat mogelijk is. Sommige mensen zijn 
geholpen met kortdurende hulp, zoals steun in het 

levensonderhoud, een bijdrage voor de huur, een 
treinticket om naar een ambassade te gaan, of een 
warme slaapzak voor de nacht. In de Paulus Markt,  
een winkeltje dat wordt gerund door vrijwilligers, 
kunnen mensen gratis houdbaar voedsel halen. 

Structurele ondersteuning
Andere mensen hebben langduriger steun nodig.  
We helpen hen methodisch (acht-fasen-model) op alle 
belangrijke levensgebieden: gezondheid, juridische 
zaken, dagbesteding, veiligheid, huisvesting, zingeving, 
sociaal netwerk en financiën. Op al die vlakken proberen 
we de positie van mensen te verbeteren, door binnen 
de zware omstandigheden waar mogelijk te werken  
aan zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door voorlichting  
te geven, maar ook met praktische hulp, zoals met 
juridische zaken, het opsporen van documenten, 
contact met een ambassade of advocaat, bemiddeling 
naar zorg, of begeleiding en advies over de procedure. 
Als het noodzakelijk is bieden we mensen tijdelijk 
onderdak, voor korte of langere tijd. Meestal gaat het 
om mensen zonder netwerk, met medische, psychische 
of psychiatrische problemen. 

2021 is voor mensen zonder papieren opnieuw een bijzonder zwaar jaar. In coro-
natijd is werk schaars. Veel mensen zijn volledig door hun reserves heen. Ze ver-
tellen dat hun netwerk steeds verder uitgeput raakt en dat zij niet langer op steun 
kunnen rekenen. Ze kloppen ten einde raad bij ons aan en vragen om leefgeld of 
onderdak. 

Opvang  “Mijn vrienden nemen de telefoon niet 

meer op als ik bel. Ze willen niet weer 

‘nee‘ zeggen als ik om geld  vraag.”

Bezoeker van Stichting OMZO/Pauluskerk Vluchtelingenwerk

Het vluchtelingenwerk

Vier dagen per week 
spreekuren, geen  
toegangseisen vooraf.

257 unieke bezoekers 
in het spreekuur.
170 mensen in het 
inloopspreekuur. 

87 langdurige  
contacten.
1987 consults  
(ca. 38 per week)

Structurele of  
incidentele financiële 
ondersteuning voor 
113 mensen. 

 
653 bijdragen uitgekeerd. 
T.w.v. 51.000 euro (73% 
leefgeld, verder o.a. reis -
geld, leges, kindergeld). 

Leefgeld: gemiddeld  
40 tot 60 euro  
per maand. 
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Strijden voor maatwerk 
Ook in 2021 worden oplossingen binnen de LVV veel te 
weinig gevonden. De regels worden star toegepast, 
maatwerk onmogelijk gemaakt, mogelijkheden voor een 
ambtelijke schrijnendheidstoets niet of nauwelijks 
benut. Veel ‘zaken’ worden niet eens meer inhoudelijk 
behandeld, omdat mensen niet aan de administratieve 
eisen vooraf kunnen voldoen. Daar eindigt dan het 
verhaal. Het gevolg is dat mensen zonder enig perspec-
tief weer op straat belanden, zonder hulp, zonder 
opvang, zonder middelen van bestaan. In de regio 
Rotterdam geldt dit voor 70% van alle LVV-deelnemers.

Aandringen op menselijk beleid
Binnen de LVV stellen we ons het hele jaar zeer kritisch 
op en proberen we onvermoeibaar aan te tonen dat 
beschikbare ruimte in de uitvoering onvoldoende wordt 
gebruikt om oplossingen te vinden. We proberen 
beweging te krijgen in casussen in het BRIO - een breed 
overleg met onder andere hulporganisaties - en nemen 
daarnaast deel in de regionale stuurgroep LVV. Daar 
dringen we steeds opnieuw aan op menselijk en 
realistisch beleid. Zo mag gedwongen uitzetting nooit 
onderdeel uitmaken van het LVV-instrumentarium. 

LVV

Hulp

Je kunt niet terug naar land van herkomst, maar hier mag je ook niet 
zijn. Een Kafkaëske situatie die voor veel mensen dagelijkse realiteit 
is. De Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) moet oplossingen 
forceren. In 2021 hebben we opnieuw aan deze pilot deelgenomen en 
geprobeerd beweging te creëren.  

Wat is de LVV?
De Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) is  
een landelijke pilot, waarbinnen NGO’s (private hulp organisaties) 
en rijkspartijen (Vreemdelingenpolitie, IND, Dienst Terugkeer 
& Vertrek) onder regie van de gemeente samenwerken om te 
onderzoeken of in vastgelopen dossiers toch een duurzame 
oplossing te vinden is. Duurzaam betekent: legalisering of 
vrijwillige terugkeer. Rotterdam is een van de vijf LVV-regio’s in 
Nederland. 

Stichting OMZO/Pauluskerk Vluchtelingenwerk heeft (als enige 
ngo) geen financieringsovereenkomst met de gemeente. Voor 
het ter beschikking stellen van bedden voor de LVV krijgt de 
Pauluskerk een vergoeding. Voor de overige werkzaamheden 
in de LVV vraagt en krijgt Stichting OMZO/Pauluskerk Vluchte-
lingenwerk geen subsidie van de gemeente. Onze fondsen en 
donateurs maken deze inzet mogelijk en maken zo een  
onafhankelijke opstelling mogelijk.

“Ik zat in detentie, maanden lang.  

Je gaat geloven dat je slecht bent, 

een crimineel. Ik dacht: ‘hoe kan het 

anders dat ik hier al zo lang vast zit?” 

    Bezoeker van het vluchtelingenwerk 
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Vasthouden aan onvoorwaardelijke opvang 
De LVV is in de plaats gekomen van de eerdere bed-, 
bad-, en broodvoorzieningen, die onvoorwaardelijk 
waren. Door daar ‘begeleiding’ aan toe te voegen en te 
kiezen voor een andere, experimentele opzet, moesten 
structurele oplossingen worden gevonden. De huidige 
LVV is echter tijdelijk en onder voorwaarden (zie kader). 
Veel mensen vallen buiten de boot. Een andere,  
onvoorwaardelijke voorziening is er niet meer, waar-
door mensen zoveel mogelijk in de LVV worden onder-
gebracht, waarna de meerderheid na de afgesproken 
termijn weer op straat belandt. Zolang er geen voor-
ziening is waarvan mensen onvoorwaardelijk gebruik 
kunnen maken, zal de LVV niet functioneren zoals deze 
is bedoeld. 

  Actie voor opvang tijdens lockdown  
In coronajaar 2021 zijn er veel lock-downs en is er tijdelijk een 
avondklok. Tijdens de strengste lock-downs is er voor iedereen 
nachtopvang, ook voor de mensen zonder papieren. Maar 
overdag staan deze mensen op straat. Ze zwerven door de stad 
en kunnen nergens naar binnen. De Pauluskerk blijft het hele jaar 
open voor iedereen en voert actie voor voorzieningen overdag. 
Met succes: de gemeente opent een opvang waar mensen 
overdag terecht kunnen. 

  Wakes   
Iedere eerste zondag van de maand is er een wake bij de  
vreemdelingengevangenis op vliegveld Zestienhoven. De wakes 
zijn een protest tegen het opsluiten van mensen die geen misdrijf 
hebben begaan. Medewerkers van Stichting OMZO/Pauluskerk 
Vluchtelingenwerk treden op als spreker.

  Lopend Vuur   
Zeker honderd mensen hielden in april een wake voor vluchtelingen. 
De wake, die werd georganiseerd door Rotterdam Verwelkomt 
Vluchtelingen, in samenwerking met Stichting OMZO/Pauluskerk 
Vluchtelingenwerk, was onderdeel van de landelijke actie Lopend 
Vuur, van MiGreat, waarbij een fakkel als een lopend vuur door 
Nederland ging. Abraham, oud-bezoeker van het vluchtelingenwerk 
van Stichting OMZO/Pauluskerk Vluchtelingenwerk vertelde zijn 
verhaal, verschillende mensen liepen mee om het vuur naar ‘Den 
Haag’ te brengen, en daar te pleiten voor een humaner vluchtelingen-
beleid. 

Hulp

Huidige LVV in strijd 
met mensenrechten
De pilot LVV is tijdelijk en onder voorwaarden. Mensen 
voor wie na zes maanden geen oplossing is gevonden 
- of die niet voldoen aan de criteria vooraf - staan 
gewoon weer op straat. De LVV sluit daarmee een grote 
groep mensen uit. Dat is in strijd met de mensenrech-
ten en met uitspraken van de Raad van Europa. Mensen 
zonder verblijfspapieren hebben recht op onderdak en 
drie maaltijden per dag. De overheid mag geen voor-
waarden stellen aan de toegang tot zo’n basale bed-, 
bad-, en broodvoorziening. 

Tijdens de spreekuren horen onze vluchte lingen

werkers veel verhalen van mensen zonder papieren 

die ongelooflijk klem zitten. Deze verhalen delen we 

op social media, om de wereld steeds weer te vertellen 

dat de regels nóóit belangrijker mogen zijn dan de 

mens voor wie ze zijn gemaakt.

Vijf jaar geleden kwam hij naar Nederland. 

Als alleenstaande minderjarige asielzoeker 

kreeg hij een verblijfsvergunning. Maar het 

gaat vreselijk mis. Om dichter bij school  

te zijn gaat hij inwonen bij een vriendin, en 

doet hij zijn kamer in onderhuur. De ver-

huurder treft er maanden later een kleine 

wietplantage aan. Híj is verantwoordelijk.  

Er volgt een strafrechtelijke veroordeling.  

De IND trekt daarom zijn verblijfsvergunning 

in. Hij ligt ‘uit’ het systeem. Ook in Rotterdam, 

waar de jongen ooit ‘in’ het systeem kwam, 

is hij niet meer welkom. We geven hem 

juridische begeleiding en helpen hem aan 

een goede advocaat. Die doet een nieuwe 

verblijfsaanvraag, want waar deze jongen 

vandaan komt is hij zijn leven niet zeker.  

We helpen hem met het verzamelen van 

bewijzen en invullen van formulieren. We 

verzamelen verklaringen, van zijn vroegere 

school en van hulporganisaties. En gaan 

met hem op zoek naar een tijdelijke plek 

waar hij veilig is. 
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Ook in 2021 heeft de medische dienst (een gezamenlijk project van stichting  
Diaconaal Centrum Pauluskerk en stichting OMZO/Pauluskerk Vluchtelingenwerk) 
de handen vol aan alle mensen die buiten het reguliere zorgsysteem vallen, omdat 
ze geen verblijfspapieren en daarmee geen zorgverzekering hebben. 

Medische dienst

Hulp
 In 2021 ondersteunde de Pauluskerk 

 de GGD bij de vaccinatiecampagne voor 

 ‘moeilijk bereikbare groepen’.  

  330 mensen kregen een coronavaccinatie.  

 We zagen vooral mensen zonder  

 verblijfspapieren. 

“Ik zag iemand met een  

gebroken kaak. Voorbijgangers 

hadden hem keihard in zijn  

gezicht geschopt. Op straat 

ben je vogelvrij.”

Thea Noga, straatarts Pauluskerk

5 dagen p/wk 
spreekuur. 

1 keer p/wk  
psychologische hulp 
door Dokters van de 
Wereld.  

198 consulten bij de 
tandarts. Hij trekt gratis 
tanden en kiezen. 
(voornamelijk mensen 
zonder verblijfspapieren)

882 patiënten.  
(enkel mensen zonder 
verblijspapieren)

6 artsen en  
2 POH-ondersteuners. 

1.560 consulten.
(enkel mensen zonder 
verblijspapieren)

Eerstelijns zorg voor mensen zonder papieren
Mensen komen met allerlei medische problemen. Vaak 
hebben zij stress en psychische klachten, veroorzaakt 
door hun harde, onzekere bestaan. De straatdokters 
helpen met eerstelijns medische zorg. We vergoeden 
noodzakelijke medische kosten, als medicijnen of 
fysiotherapie. We verwijzen zo nodig door naar zieken-
huizen, of instellingen op het gebied van verslaving of 
psychiatrie. De afgelopen jaren bouwden we aan een 
netwerk van zulke instellingen, zoals met het Erasmus 
Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis, Antes, STAR en 
verschillende apotheken. 

 

Deuren openen
Door goede samenwerking kunnen we veel mensen 
helpen. Maar het gaat niet vanzelf. Vaak is het trekken 
en sleuren om mensen in zorg te krijgen. Deuren blijven 
gesloten, bijvoorbeeld omdat zorgverleners de vergoe-
dingsregelingen niet kennen. Zorg wordt dan geweigerd. 
Of mensen krijgen peperdure ziekenhuisrekeningen, 
die zij van hun leven niet meer kunnen aflossen.  
Voor mensen zonder verblijfspapieren en zonder 
zorgverzekering is nog een wereld te winnen. 

De medische dienst is een samenwerking van Stichting 
OMZO/Pauluskerk Vluchtelingenwerk en Stichting 
Diaconaal Centrum Pauluskerk (DCPK). De hier gepre-
senteerde cijfers met betrekking tot aantal patiënten en 
consulten betreffen 80 procent van het totale aantal 
van de dienst, namelijk die van de mensen zonder 
verblijfsstatus. De mensen mét papieren vallen onder 
verantwoordelijkheid van Stichting DCPK, en vallen 
buiten de cijfers in dit verslag.
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Interview

Van talendocent naar assistent in een weerbarstige 
huisartsenpost. Dat was vast een hele verandering!
Lina: ‘Dat was het zeker wel, ja. Soms tolkte ik voor 
mensen bij de medische dienst, en zo is het gekomen 
dat ik er uit eindelijk in gerold ben. Het voelde goed. 
Inmiddels ben ik alweer heel wat jaren verder, en heb ik 
meerdere opleidingen en cursussen gedaan. Die talen 
komen nu in de medische dienst heel goed van pas. 

Je moet veel verschillende ontwikkelingen voorbij 
hebben zien komen?
‘Ja, dat is zeker zo. Ik wil vooral eerst wel even zeggen 
dat de situatie wat mij betreft ontzettend verbeterd is 
ten opzichte van toen ik begon. We kunnen mensen 
echt helpen, doorverwijzen naar specialisten.  
We hoeven geen ‘nee’ te verkopen. Daar is hard voor 
gevochten.’

Kun je de mensen zonder status en met minimale 
rechten ook volledig helpen?
(denkt even na) ‘Ja, zeker wel. Maar het is niet eenvoudig. 
Het is hard werken en doorduwen soms, om mensen in 
zorg te krijgen. De rode loper ligt niet uit zal ik maar 
zeggen. Daarnaast zien we ook de cijfers toenemen.  
Dat kan overigens veel redenen hebben – zo heeft de 
medische dienst in de Pauluskerk inmiddels landelijke 
bekendheid op dat vlak, dus dat zal misschien voor 
extra bezoek zorgen. Maar ik lees wel eens cijfers die 

stellen dat het aantal mensen zonder papieren niet zou 
toenemen, en die indruk heb ik toch niet.’

Is dat een groep met angst?
‘Ja, die is er wel. Maar anderzijds krijgen wij ook te 
horen dat we laagdrempelig zijn. Mensen zonder 
papieren vertrouwen ons, we vragen ook niet zo veel, 
stellen weinig vragen. Dat werkt. Wat mij zorgen baart 
is dat de groep ouder wordt, ze krijgen meer kwaaltjes.’

Is er een voorbeeld dat je raakt?
‘Nou, het leven van mensen zonder papieren is heel 
complex. Bij zowat alle problematiek wordt in principe 
gezegd ‘kan ook in je land van herkomst behandeld 
worden’. Maar het is een beetje vreemd om voor te 
stellen dat iemand met het trauma van kindsoldaat in 
Sierra Leone te zijn geweest, dat bij een psychiater in 
Sierra Leone gaat ‘verwerken’, voor zo ver dat al 
praktisch mogelijk is.’

Welke groepen zie je veel?
‘Mensen met een Marokkaanse achtergrond en met  
een Chinese achtergrond, die springen er toch wel uit. 
Marokkaanse mensen kunnen vaak nog lang binnen 
hun familie hulp krijgen, maar dat houdt een keer op, 
het is niet meer vol te houden. En bij de Aziatische 
mensen, vooral van Chinese afkomst zie je veel licha-
melijke problemen. En dat is schrijnend. Mensen die al 

Lina Bezhanova (46) kwam ruim 20 jaar geleden naar Nederland: 
als vluchteling. Oorspronkelijk opgeleid als talendocent, schoolde 
ze zich binnen de Pauluskerk om tot doktersassistent. 

“Het blijft me raken.”

heel lang hier zijn. En vreselijke problemen aan hun lijf 
krijgen, aan hun spieren of rug, omdat ze zwaar lichamelijk 
werk doen in de horeca: de vloeren boenen of in de 
spoelkeuken. Hoe moeten zij oud worden? Ze zijn nu 
overgeleverd aan wat eigenlijk ‘uitbuiting’ is. En na 20 jaar 
voor een baas werken worden ze op straat gezet. Die zien 
wij geregeld. En dan kan het te laat zijn: dan hebben ze een 
ziekte in een vergevorderd stadium, een kanker bijvoor-
beeld. Maar ook rugklachten die in eerder stadium beter te 
verhelpen waren geweest.  

We bieden ze dan nog wel fysiotherapie, maar het is geen 
echte oplossing.’

Dat lijkt me niet altijd makkelijk om mee om te gaan.
‘Zeker in het begin nam ik het wel mee naar huis, hoor.  
Je begint het je aan te trekken. Dat leer je uiteindelijk toch 
wel parkeren. Het blijft me raken, maar ik weet dat wij ons 
best doen en dat mensen hier terecht kunnen We helpen ze. 
Daar gaat het om.’
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In de Paulus Markt kunnen mensen houdbaar eten 
halen. Mensen zonder verblijfspapieren kunnen niet 
terecht bij de Voedselbank, dus maken ze dankbaar 
gebruik van de winkel. Als tijdens de spreekuren blijkt 
dat mensen geen eten meer hebben, nemen de vluchte-
lingenwerkers ze mee naar de markt, om daar een tas te 
vullen. 

Steun uit de stad
We komen aan de etenswaren dankzij donaties in 
natura, giften en via wervingsacties, waarbij vrijwilligers 
bij supermarkten staan om daar etenswaren te verza-
melen. Op wereldvluchtelingendag organiseren we weer 
een grote ‘onthamsteractie’ en brengen Rotterdammers 
ons een flinke voorraad. Wat we nog missen vullen we 
in de loop van het jaar aan met eigen middelen. 

Waardigheid
Om bezoekers van de markt keuzevrijheid te geven, 
kiezen we ervoor geen pakketten samen te stellen, 

maar kan iedereen zelf zijn of haar spullen uitzoeken. 
We vragen voor elk artikel een minimaal bedrag, van 
zo’n tien cent, zodat mensen niet volledig afhankelijk 
hoeven zijn van liefdadigheid en ook zelf een verant-
woordelijkheid voor de aankoop kunnen nemen.  
Wie echt niets kan betalen, krijgt spullen gratis mee.

 

Na een succesvolle ‘onthamsteractie’ in 2020 bouwen we in 2021 
verder aan een Paulus Markt: een winkeltje op de begane grond 
in de Pauluskerk, gerund door vrijwilligers. Veel mensen zonder 
papieren maken hiervan gebruik. 

Paulusmarkt

Opvang “‘s nachts ging ik naar 
een volkstuin in Zuid. 
Daar haalde ik wortels 
uit de grond. Ik had 
niks anders. Dat hoeft 
nu gelukkig niet meer.”
               bezoeker Pauluskerk

Vlak voor de scholensluiting in de winter houdt 

het Wolfert College een inzameling voor de Paulus 

Markt. Leerlingen halen 2200 euro op en bezorgen 

22 verhuisdozen vol houdbare etenswaren.
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Vaak kampen mensen met stress en depressie. Het 
uitzichtloze wachten, jaar in jaar uit; het gevoel naast de 
samenleving te staan – “als een schaduw in de stad” – 
waar alles gewoon doorgaat, terwijl jouw leven maar niet 
kan beginnen en door je vingers wegglipt: het maakt 
mensen machteloos en vaak heel passief. Gebeurtenis-
sen in landen van herkomst of ervaringen met vreemde-
lingendetentie hebben bij veel mensen trauma veroor-
zaakt. Dat gaat vaak gepaard met herbelevingen: zware 
beelden en gedachtes die zich steeds weer opdringen. 

Meedoen en meewerken
Afleiding is noodzakelijk om de vicieuze cirkel van 
ellende te doorbreken, evenals het gevoel dat je mee-
doet; dat je onderdeel uitmaakt van een groep mensen 
die zich betrokken bij je voelt. We stimuleren mensen 
zonder papieren mee te werken in het Open Huis. Ze 
doen kleine klusjes als de was opvouwen, schoonmaken, 
koffie schenken. Zo kunnen ze bijdragen en energie 
opdoen. Sommigen werken iets meer gestructureerd als 
vrijwilliger mee en draaien diensten in het Open Huis en 
Eethuis, of ruimen het afval op de stoep op. 

In beweging komen 
Ook creatieve activiteiten kunnen goed helpen om 
trauma te helen en in beweging te komen. Je ontdekt je 
talent en ervaart dat je iets te geven hebt. Veel ongedo-
cumenteerde bezoekers doen mee aan activiteiten die in 
de Pauluskerk plaatsvinden, zoals de wekelijkse stads-
wandelingen, het schrijverscafé, de muzieklessen en 
uitjes. Sommigen treden op met eigen muziek of poëzie. 

In een theatergroep speciaal voor mensen zonder 
papieren - Theateratelier Pauluskerk, een samenwerking 
van de Pauluskerk en Formaat werkplaats - delen 
mensen hun ervaringen. De medewerkers brengen 
ongedocumenteerde mensen met de theatergroep in 
contact. Samen verhalen maken, zingen, opgaan in een 
gezamenlijk ritme: voor veel mensen zijn het helende 
ervaringen. Creatieve bezigheden helpen om beter 
opgewassen te zijn tegen moeilijke omstandigheden van 
het leven in illegaliteit en om meer open en realistisch na 
te denken over de toekomst. 

Zonder papieren mag je niet legaal werken en zelfs geen vrijwilligers-
werk doen. Maar voor mensen die kampen met trauma of depressie 
is niets doen funest. Eindeloos piekeren over de eigen situatie maakt 
mensen moedeloos en passief. We stimuleren mensen mee te doen 
allerlei activiteiten die plaatsvinden in de Pauluskerk, zowel op cultureel 
als praktisch vlak. 

Opvang en actie

Waardigheid

“Als ik zing  
vergeet ik alles. 
Dan ben ik vrij.”
Bezoeker van het Stichting OMZO/ 
Pauluskerk Vluchtelingenwerk
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Interview

Hoe ben jij bij de Pauluskerk gekomen?
‘In 2008 ben ik vrijwilliger geworden. De Pauluskerk was 
een plek waar ik zelf kwam, omdat ik er koffie kon 
drinken, mensen kon leren kennen. Ik wilde me graag 
nuttig maken, dus ben ik zelf de handen uit de mouwen 
gaan steken!’

Schets je leven van toen eens, als je wilt?
‘Dat was niet makkelijk. Ik was toen al meer dan 15 jaar 
in Nederland, en had geprobeerd een verblijfsstatus te 
krijgen. Dat was niet gelukt. In 2005 zeiden ze tegen mij: 
je bent uitgeprocedeerd. Dan kun je geen kant meer op! 
Ik ben zelfs in detentie geplaatst. Dat was een heel 
moeilijke tijd. Twee jaar heb ik vastgezeten, op een 
gevangenisboot, vlak bij het Marconiplein in Rotterdam. 
In 2007 ben ik weer vrijgelaten, en toen had ik eigenlijk 
niks meer. Zo heb ik de weg naar de Pauluskerk 
gevonden.’

Je bent een erg vrolijke man, heel open. Hoe breng 
je dat op met zo veel tegenslag in je leven?
‘Dat gaat vanzelf voor mij. Ik lach elke dag! En ik pro-
beer mensen te helpen. Het werk bij de Pauluskerk 

heeft mij ook geholpen. In het Open Huis kom je veel 
soorten mensen tegen. Ik schonk koffie, of smeerde 
boterhammen. Hielp mee met opruimen en ik praatte 
met en luisterde naar de mensen. Zo help je elkaar er 
ook doorheen. Ik woon nog steeds de diensten bij in de 
kerk, luister naar de dominee. Door actief te zijn komen 
er mooie dingen op je pad. 

En nu heb je een normale baan!
‘Ja, ik werk sinds een paar maanden in de catering, op 
een grote school in Breda. Ik vind het leuk werk, ik doe 
eigenlijk hetzelfde als bij de Pauluskerk. Alleen krijg ik 
er nu een salaris voor (lacht). Het is fijn om ook daar 
onder de mensen te zijn. Ik ben van plan om nog heel 
lang te werken, tot mijn zeventigste als het moet! 
Werken, nuttig zijn, geeft een goed gevoel als mens.  
Ik kom nu wel minder in de kerk, maar als het lukt kom 
ik nog langs. De Pauluskerk is en blijft belangrijk voor mij.’

En kennen ze je al net zo goed in Breda als hier in 
Rotterdam
‘Ja joh! Ik probeer de mensen aan het lachen te maken, 
en dat lukt ook in Breda. Vrolijk zijn is het beste.’

“Ik lach elke dag”

Abraham Segid (54) is sinds 32 jaar in Nederland. In 1990 kwam hij uit Eritrea 
naar Rotterdam. Zijn bestaan was lange tijd onzeker: hij had geen werk, geen 
status en soms geen dak boven zijn hoofd. Jarenlang was hij vrijwilliger in 
het open huis van de Pauluskerk. Sinds een jaar heeft Abraham een verblijfs-
vergunning en sinds kort ook een baan.
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Wereldvluchtelingendag
Op Wereldvluchtelingendag brengen we met Theater 
Rotterdam een mooi programma op en rondom het 
Schouwburgplein, om in Rotterdam aandacht te vragen 
voor de positie van vluchtelingen en migranten.  

Open Rotterdam is mediapartner en brengt de middag in 
beeld met een reportage die wordt uitgezonden op 
lokale tv, ook online. In Theater Rotterdam toont maker 
Dries Verhoeven een levende installatie met arbeids-
migranten, die met hun optreden onder meer de vraag 
oproepen binnen welk economisch systeem zij functio-
neren. 

Tijdens een Manifestatie op het plein dragen verschillende 
mensen uit hoe hun ideale stad er uit ziet voor mensen 
zonder papieren: een Rotterdam waar het voor iedereen 
veilig is, waar iedereen mee mag doen en onderdak 
heeft. In een workshop kun je ‘leren demonstreren’ en  
er zijn optredens van onder meer het Hip Hop Huis,  

het Meldpunt Vreemdelingendetentie (LOS), met B. Carrot, 
de schrijfster van de graphic novel ‘Alle dagen ui’, met de 
dichters van de vrede en muzikanten van de Pauluskerk. 
Zo’n 150 mensen komen kijken. 

Belangen behartigen

Levenskracht versterken

Wie geen verblijfspapieren heeft verkiest vaak een plek uit het publieke 
zicht. Opkomen voor jezelf kan gevaarlijk zijn. Je loopt het risico te worden 
opgepakt, of je bent bang dat je zaak wordt geschaad. Veel onrecht blijft 
zo verborgen. Ook in 2021 kwamen we samen met onze partners op voor 
mensen die niet openlijk voor zichzelf kunnen spreken.  

“Theater Rotterdam was  een groot deel van het jaar door corona dicht. Bijzonder dat we met de Pauluskerk toch een mooi programma konden organiseren.”
Walther van den Heuvel, Theater Rotterdam
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Fotoserie: Present 
Een mens is zoveel meer dan zijn problemen. De levenswijsheid en 

veerkracht van veel ongedocumenteerde bezoekers is indrukwekkend. 

Om dat te laten zien maakt fotograaf Peter van Beek in 2021 vijf 

portretten van ongedocumenteerde bezoekers. 

Zij vertellen over hun passie en hun dromen. Studenten Social Work van de 

Hogeschool Rotterdam maken er korte audioverhalen bij. Zoals het verhaal 

van Glenn, die tijdens de burgeroorlog in Suriname met zijn kinderen naar 

Nederland vluchtte en zich hier sindsdien zonder papieren moet zien te 

redden. Glenn is nog steeds strijdbaar en is vaak verontwaardigd als hij ziet 

dat mensen onrecht laten gebeuren - zoals jongeren, die niet meer aan een 

woning kunnen komen. ‘Sta op’, spreekt hij de studenten toe die hem 

interviewen. ‘Jaag je dromen na!’ Op Wereldvluchtelingendag exposeren we 

de foto’s op het schouwburgplein en in de Pauluskerk. In 2022 gaan ze 

onderdeel uitmaken van een reizende expositie door de stad.  

Abu x Fleur: logeerkunst
Een aantal weken logeerde het schilderij “Marche aux puces”  dat nor

maal gesproken in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed is opgeslagen  op de kamer van Abu, een van onze ongedocumen

teerde gasten. Hij koos het werk zelf uit. “Vanwege de markt. Daar kun je 

goedkoop groenten kopen, en ander eten.” 

Studenten van de Willem de Kooning Academie komen op bezoek en laten 

zich inspireren door het schilderij en de gesprekken met Abu en met andere 

bewoners. Zo ontstaan spontaan nieuwe inzichten en nieuwe werken.  

Abu gaat aan de slag in een naaiatelier en ontwerpt een Afrikaans-Europese 

kledinglijn, die wordt getoond in de Kunsthal en met een modeshow in de 

Pauluskerk. De studenten lopen mee als model. Het wordt een groot feest.

Mini-docu: I hope to dream 
In 2021 leren we een harde les. Veel tijd en energie investeren we in een minidocumentaire, met drie portretten van mensen zonder papieren, die indringend vertellen hoe hun levensomstandigheden hen weghouden van hun 
dromen. Als de documentaire af is, trekken twee van de drie geportretteerden 
zich terug uit het project. 

De documentaire is een samenwerking van Stichting OMZO/Pauluskerk Vluchtelingen-
werk, een documentairemaker en een omroep. De documentairemaker trekt bijna 
een jaar lang intensief op met de deelnemers. Het leidt tot drie krachtige verhalen, 
die onlosmakelijk zijn verbonden en de kijker achterlaten met het urgente gevoel  
dat er iets moet gebeuren voor mensen in deze positie. Groot is de telleurstelling als twee kandidaten uitzending niet ondersteunen. Het leidt intern tot grondige beschouwingen: wat is hier gebeurd? Wat hebben we gemist 
en wat moeten we voortaan anders doen? Terugkijkend concluderen we dat we toch 
te weinig rekening hebben gehouden met de onzekere omstandigheden waarin de 
deelnemers verkeren en hoe bepalend die omstandigheden zijn. Als bijvoorbeeld 
een asielaanvraag wordt afgewezen, dan ligt alles in het leven overhoop. Ook realiseren we ons opnieuw dat culturele verschillen de communicatie bemoeilijken. 
Hoe vrij hebben de deelnemers zich gevoeld om in een vroeger stadium ‘nee’ te zeggen tegen de organisatie waarvan ze zo afhankelijk zijn? Hoewel we vooraf alles 
goed geregeld hebben met toestemmingsverklaringen en dergelijke, stellen we de 
voortgaande relatie met de deelnemers voorop. We nemen ons verlies en besluiten 
de docu op de plank te laten liggen en niet uit te zenden. 

“Hoop is de 

fundering 

van dromen. 

Zonder hoop 

kun je niet 

leven.”
Deelnemer aan de mini-docu  

‘I hope to dream’.

“Sta op. Kom 

in verzet.”

Bezoeker van het  

vluchtelingenwerk
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Interview

Hoe kwam je zo terecht hier, Fleur?
‘Ik werd gevraagd! En vervolgens werden we als  
studenten gekoppeld aan een bewoner of bezoeker  
van de Pauluskerk. In mijn geval was dat Abu.’
Een kleurrijk figuur!
‘Zeg dat wel! Al ging het in het begin niet makkelijk, 
hoor. Ik was te vroeg op mijn eerste afspraak, en Abu 
was net wakker, dus hij was helemaal chagrijnig, haha. 
En hij vond mijn schilderij dat ik hem aanbood ook al 
niet mooi. Dat vond ik overigens wel vet, zo’n eerlijke 
reactie. Dat kom je niet veel tegen.’

Je hebt meegedaan aan de modeshow die hij organi
seerde, en het werk kwam terecht in de Kunsthal.
‘Ja, dat was gewoon heel gaaf. Ik heb ook echt veel met 
Abu samengewerkt, uiteindelijk, zeker voor de mode-
show. Die verliep op zichzelf lekker chaotisch. Er 
kwamen steeds allerlei mensen ongevraagd binnen, 
één ervan probeerde de microfoon te bemachtigen!  
Ik hou daar wel van.’

Kende je deze plek eigenlijk?
‘Ik kende de Pauluskerk van naam, zeker. Ik vond het 
een mysterieuze plek, ik vroeg me altijd af wat daar nu 
precies gebeurde. Ik kende ook wel de verhalen: dat er 
‘rare’ mensen komen. Dat mysterieuze viel uiteindelijk 
goed mee. Er lopen heel aardige mensen rond.  
De koffiemeneer uit Oezbekistan bijvoorbeeld. Die is zo 
aardig. Hij groet me nog steeds als ik toevallig langskom 
en hij voor de deur een sigaretje staat te roken.’

Wat neem je als kunstenaar mee uit je samen
werking met Abu?
‘Dat sociaal betrokken kunst en projecten misschien  
wel mijn ding zijn. Ik moet een afstudeerrichting gaan 
kiezen, en een daarvan is Sociaal. Ik had dat vroeger 
eigenlijk nooit overwogen als optie, maar ik merk nu  
dat ik het steeds interessanter vind. Daar heeft mijn 
ontmoeting met Abu zeker aan bijgedragen!’

“Hij groet me nog steeds.”

Fleur Flipse (21) is kunstenaar en derdejaarsstudent aan de Willem de 
Kooning Academie in Rotterdam. Voor het project All You Can Art werkte 
ze samen met Abu, die al langere tijd in een van de gastenverblijven 
woont. Ze ontwierp onder meer een vloerkleed. 
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Ze worden vaak behandeld als tweederangsburgers en 
leven in moeilijke omstandigheden. Vooral ouderen zijn 
er slecht aan toe. Stichting OMZO/Pauluskerk Vluch-
telingenwerk 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 levens-
vatbaar 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 Stichting OMZO/Pauluskerk 
Vluchtelingenwerk verstrekker van een microkrediet.

Al zo’n twintig jaar is stichting OMZO/Pauluskerk Vluchtelingenwerk be-
trokken 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.  

Hulp

Project Georgië

Hilde van Asperen
Johan Breukels
Elisabeth de Jong (secretaris)
Dennis de Jong (penningmeester)
Ineke Palm (voorzitter)
Josine Strörmann

Ranfar Kouwijzer is adviseur van het bestuur.
Drie part-time vluchtelingenwerkers zijn in dienst,  
in 2021 samen 1,6 fte. 

Stichting OMZO/Pauluskerk Vluchtelingenwerk had 
in 2021 een onbezoldigd bestuur, dat bestond uit: 

Organisatie, bestuur en 
partners

s t i c h t i n g
ROTTERDAM
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De OMZO steunen?
Scan de qr-code 
Doneer via de website  
of op rekeningnummer  
 
NL59 TRIO 0391 2279 12 

t.n.v.  Stichting OMZO

colofon
Tekst: Pauluskerk
Fotografie: Pauluskerk,  
Jan van der Ploeg en  
Peter van Beek, De Kunsthal
Ontwerp: Erik Richters 

Meer weten? 
www.pauluskerkrotterdam.nl

Pauluskerk 
Rotterdam

Mauritsweg 20, 3012 JR  Rotterdam
(010) 4118132

www.pauluskerkrotterdam.nl 
info@pauluskerkrotterdam.nl

 Op 10 december 2021, Dag van 

 de Menserechten, hullen we 

 het gebouw in groen licht: 

 ‘groen licht’ voor vluchtelingen. 
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