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Pauluskerk Vluchtelingenwerk (Stichting OMZO) helpt mensen zonder verblijfspapieren.
Zij hebben recht op een bejegening die wij zelf onder dergelijke omstandigheden ook
zouden willen ontvangen.
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De befaamde uitspraak van het Europees
Comité voor Sociale Rechten van de Raad
van Europa uit 2014 (bekend als de bedbad-brood uitspraak) wordt door Nederland
onvoldoende opgevolgd. Kern van die
uitspraak was: Nederland schendt de
basisrechten van ongedocumenteerde
migranten door hen uit te sluiten van een
minimum van bestaan. Nederland heeft de
verantwoordelijkheid voor het realiseren van
een zorgplicht voor deze mensen, ongeacht
hun status en zonder voorwaarden. Stichting
OMZO ziet dat de Nederlandse staat hier
nauwelijks gehoor aan geeft. Met name
volwassen mannen ontvangen deze zorg
nagenoeg niet. In publicaties, interviews en
rapportages en door medewerking aan
onderzoek en debat probeert stichting
OMZO het draagvlak voor een deugdelijk
beleid te vergroten. Waar mogelijk wordt
getracht de betrokken mensen zélf een stem
te geven.

In het Open Huis van de Pauluskerk zit een
man. Hij is eind vijftig en tobt met
suikerziekte en een versleten heup. Hij is
geboren in Parijs uit Algerijnse ouders. Zij
hebben helaas geen Franse nationaliteit voor
hem aangevraagd. Begin jaren tachtig is hij
op de bonnefooi naar Rotterdam gekomen.
Veertig jaar lang heeft hij zichzelf in leven
gehouden met klusjes: kramen opbouwen op
de dagmarkt, aanpakken in de haven. Soms
was hij een tijdje dakloos en hing hij rond bij
de Pauluskerk. Vaak kon hij een kamer
huren. Nu is hij oud en hulpbehoevend
geworden. Sinds de coronacrisis is hij niet
meer welkom bij een vriend, waar hij een
tijdlang op de bank mocht bivakkeren. Fysiek
werk lukt niet meer. Het officiële beleid is dat
hij terug moet naar Algerije. Terug in dit
geval tussen aanhalingstekens. Migratie
naar Algerije is onmogelijk. Hij heeft daar
geen familie, vrienden of kennissen. Er is
geen systeem van sociale zekerheid dat hem
op zou nemen. Maar hij is ook te kwetsbaar
om in Nederland als dakloze te overleven. Er
zou een humane oplossing gecreëerd
moeten worden. In de tussentijd is hij
aangewezen op particuliere
hulpverleningsinitiatieven.

OMZO is een onafhankelijke stichting. Zij
maakt gebruik van de infrastructuur van de
Pauluskerk (locatie, personele
ondersteuning) en uiteraard kunnen mensen
zonder verblijfspapieren gebruik maken van
alle voorzieningen die de Pauluskerk biedt
aan bezoekers (opvang, zinvolle
dagbesteding, maaltijden)
Ranfar Kouwijzer
Directeur Pauluskerk Rotterdam

Niemand weet precies hoeveel mensen
zonder papieren er in Nederland of in de
regio Rijnmond zijn. Stichting OMZO gaat
voorzichtig uit van tien- tot twintigduizend in
Rotterdam en omgeving. Velen redden
zichzelf. Tot er iets gebeurt waardoor dat niet
meer gaat: vaak is dat een ongeluk of een
ziekte, waardoor het niet meer gaat om te
blijven werken. Op wie kunnen ze dan
terugvallen? De pandemie van 2020 en 2021
maakte mensen zonder verblijfspapieren
extra kwetsbaar. Het werd veel moeilijker om
wat te verdienen. Ook de hulp die mensen
vaak ontvingen van gewone burgers (een
logeerplaats bijvoorbeeld) liep terug in tijden
van lockdowns. Stichting OMZO blijft zich
inzetten voor mensen zonder
verblijfspapieren. Ze biedt praktische hulp:
medische zorg, voorlichting & advies, contact
met advocaten en terugkeerorganisaties,
financiële ondersteuning en tijdelijk
onderdak. OMZO lobbyt voor een ander
migratiebeleid dat meer zekerheid biedt aan
mensen die hier nu eenmaal zijn.
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groep, en die in het eigen land geen
bescherming krijgt. Deze definitie is bepaald
in het Vluchtelingenverdrag van de
Verenigde Naties.

1. Stichting OMZO
1.1 Missie en visie
Pauluskerk Vluchtelingenwerk
Pauluskerk Vluchtelingenwerk
(ondergebracht in Stichting OMZO) is een
zelfstandige stichting verbonden aan de
Pauluskerk en zet zich in voor mensen in
Rotterdam en omgeving die niet over een
officieel verblijfsdocument beschikken.

Definitie van een vluchteling
Wie vluchteling is staat dus beschreven in
het internationale Vluchtelingenverdrag van
de Verenigde Naties. Dit verdrag werd
opgesteld in 1951, vlak na de Tweede
Wereldoorlog. Staten die het verdrag hebben
erkend, zijn gebonden aan de
verdragsregels. Kern van het verdrag is dat
vluchtelingen en asielzoekers niet mogen
worden teruggestuurd naar een land waar
hun leven gevaar loopt.

Pauluskerk Vluchtelingenwerk ondersteunt
migranten met advies en informatie. Waar
nodig wordt geholpen bij de meest primaire
levensbehoeften: medische zorg, voedsel,
kleding, sanitaire voorzieningen, in sommige
gevallen tijdelijk onderdak.
In enkele situaties bemiddelt Pauluskerk
Vluchtelingenwerk naar juridische bijstand en
overheidsinstanties om een
verblijfsvergunning te verkrijgen. De
mogelijkheden daartoe zijn in de afgelopen
jaren fors verkleind.

Het Vluchtelingenverdrag: 150 landen
aangesloten
Het Vluchtelingenverdrag was oorspronkelijk
bedoeld voor mensen die waren gevlucht
door gebeurtenissen tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog. In het eerste jaar
ondertekenden ruim 100 landen het
Vluchtelingenverdrag. Inmiddels zijn er meer
dan 150 landen aangesloten, waaronder ook
Nederland dat zich in 1956 aansloot. Het
Vluchtelingenverdrag is nog altijd essentieel
voor de bescherming van vluchtelingen
wereldwijd die moeten vrezen voor
individuele vervolging.

Als een duurzame legale toekomst in
Nederland geen reële optie is adviseert
Pauluskerk Vluchtelingenwerk over andere
stappen. Dat kunnen gesprekken over
terugkeer naar een land van herkomst zijn
als dat op een veilige en waardige manier
mogelijk is. Er is daartoe een nauwe
samenwerking met IOM (Internationale
Organisatie voor Migratie). In veel gevallen is
noch de ene (legalisering) noch de andere
(remigratie) optie een mogelijkheid. Dan rest
een zo goed en leefbaar mogelijk bestaan in
de marge. Pauluskerk Vluchtelingenwerk
helpt dan bij time-outs, vergroten van het
persoonlijke netwerk, zinvolle dagbesteding,
en meer.

Ook zijn verdragen als het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en andere
Europese wetgeving van belang voor
vluchtelingen als het gaat om meer
algemeen gericht (oorlogs)geweld of mensen
die naar Nederland komen in het kader van
gezinshereniging. Ook is er nog een groep
die misschien niet direct recht op verblijf
heeft, maar waarvan uitzetting naar het land
van herkomst neer zou komen op een
onmenselijke of vernederende behandeling.
Stichting OMZO is er voor al deze mensen.

1.2 De positie van Vluchtelingen
en Ongedocumenteerden in
Nederland

Het verschil tussen een asielzoeker en
vluchteling
Niet iedere asielzoeker in Nederland is een
vluchteling. Een asielzoeker is iemand die
een ander land om bescherming vraagt door
een asielverzoek in te dienen. Het land waar
asiel wordt gevraagd, gaat dan na of de
asielzoeker valt onder het
Vluchtelingenverdrag van de Verenigde
Naties en dus bescherming nodig heeft. Dit
onderzoek gebeurt in de asielprocedure. De
meeste vluchtelingen in Nederland
begonnen dus als asielzoekers.
Bron: Vluchtelingenwerk Nederland

Om goed te begrijpen waarom het belangrijk
is om specifiek aandacht te hebben voor
mensen zonder verblijfspapieren is het
belangrijk om te schetsen over welke
mensen we het hebben en hoe Nederland
daarmee omgaat.
Vluchtelingen
Een vluchteling is iemand die in zijn
thuisland 'gegronde vrees' heeft voor
vervolging op grond van ras, godsdienst,
nationaliteit, politieke overtuiging of het
behoren tot een bepaalde etnische of sociale
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De status van vluchteling moet erkend
worden door de overheid in de
asielprocedure. Deze status geeft de
vluchteling in Nederland veel rechten, zoals
het recht op huisvesting, op een uitkering, op
werk, op opleiding, het recht op een
gezinsleven, kortom: de rechten van een
Nederlander. Vluchtelingen die erkend zijn
(statushouders) komen daarom zeer weinig
bij de Pauluskerk; voor hen is van alles
geregeld.

kunt bewijzen wie je bent of als je uit landen
komt die geen mensen terugnemen zoals
Marokko of China, dan kun je niets. Na een
detentie van tot wel 1,5 jaar komt de
constatering dat terugkeer niet is gelukt.
Daarna word je weer geacht het land te
verlaten.
Blijf je dan in Nederland, dan moet je weer
helemaal bij nul beginnen. Je hebt geen
tijdelijke huisvesting, geen baantje en geen
relaties. Dit is een uitzichtloze situatie
waarbij je bent overgeleverd aan uitbuiting of
hulp. De meeste mensen raken hun
zelfvertrouwen kwijt en blijven zitten met
psychische detentieschade. Ook worden ze
vaak boos op Nederland.

Dat wordt anders als het asielverzoek wordt
afgewezen en een vluchteling dus geen
statushouder wordt. In dat geval moet de
betrokkene vertrekken uit het
Asielzoekerscentrum (AZC) en Nederland
verlaten. Heel bijzonder is dat je hiervoor
geen hulp ontvangt. Je wordt geacht binnen
48 uur uit Nederland vertrokken te zijn en je
wordt ook ambtelijk zo geregistreerd
(‘vertrokken’). Er staat nog een mogelijkheid
open om in beroep te gaan op de afgewezen
asielaanvraag, maar de uitkomst van het
beroep moet je officieel afwachten in je land
van herkomst. Dat is natuurlijk een papieren
werkelijkheid. Mensen hebben hun land van
herkomst verlaten vanwege te weinig
perspectief, dreiging of geweld. Het is vaak
niet eenvoudig geweest om Europa te
bereiken. Duizenden mensen die ‘vertrokken’
zijn, zijn gewoon nog in Nederland, zij het
zonder rechten. Ze trekken vaak naar de
steden en overleven daar als mensen zonder
papieren via hun netwerk, slapen op de
bank, etc. Ze hebben geen status. Niet als
vluchteling en niet als asielzoeker.

In Rotterdam zijn daardoor 10.000 tot 15.000
mensen zonder verblijfspapieren. Het gros
overleeft met zwarte arbeid en met steun van
familie en kerken. Maar door Corona hebben
zij het zwaarder gekregen, waardoor zij
eerder in financiële nood komen.
Als het echt niet meer gaat, dan komen ze
bij de Pauluskerk. Dit zijn er enkele
honderden per jaar. In het Open Huis
vragen we niet naar herkomst en weten
we dus niet hoeveel mensen zonder
verblijfspapieren er zijn. Dat weten we wel
van de mensen die een hulpvraag
hebben, want die komen bij het
vluchtelingenwerk terecht. Bij 1/3e deel
van de mensen die bij de Pauluskerk
komt is de situatie onoplosbaar.
Voor alle duidelijkheid: Het gaat hier niet om
reguliere migranten, mensen die rechtmatig
voor werk of verblijf naar Nederland komen.
Deze migranten komen in de regel ook niet
in de Pauluskerk, met uitzondering van
arbeidsmigranten uit Midden- en Oost
Europa. Deze groep heeft wel papieren en
valt derhalve onder de Stichting Diaconaal
Centrum Pauluskerk, niet onder OMZO.

Af en toe lopen de mensen zonder papieren
tegen de lamp en worden dan in
vreemdelingendetentie geplaatst, waar ze
geacht worden mee te werken aan hun
uitzetting. In deze tijd hebben zij heel weinig
rechten: recht op medische hulp bij
levensbedreigende situatie en recht op
onderwijs, maar geen recht op werk of zelfs
vrijwilligerswerk. Soms krijgen deze mensenzonder- papieren kinderen die zij niet kunnen
inschrijven in de officiële overheidsregisters
zoals de Gemeentelijke Basis Registratie.
Tot hun 18e jaar mogen deze kinderen wel
naar school maar daarna leven ze de rest
van hun leven in de schaduwwereld.
Vreemdelingendetentie eindigt vaak met
terugkeer naar het land van herkomst, vooral
als je kan bewijzen wie je bent, en dat is
meestal als je al een asielaanvraag hebt
doorlopen, want dan zijn jouw
vingerafdrukken bekend. Maar als je niet

Daarnaast is er nog een groep die nooit een
asielaanvraag heeft gedaan of zal doen.
Deze mensen uit bijvoorbeeld de Filippijnen
of Nigeria weten dat die niet gehonoreerd zal
worden. Zij beginnen direct werk te zoeken
zodra ze in Nederland aankomen.
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Groeiend aantal mensen zonder
verblijftitel
De groep mensen zonder verblijfstitel die
geen kant meer op kan is groeiende. Dit
komt deels doordat mensen die zich
aanvankelijk nog wel wisten te redden, bij
het ouder worden alsnog in de knel komen.
In Nederland nam juist vanaf de jaren ’70
van de vorige eeuw de immigratie toe: vooral
als gevolg van het beleid om ‘gastarbeiders’
aan te trekken uit met name Turkije en
Marokko, maar in de jaren die hierop
volgden ook via een oplopend aantal
asielzoekers.

1.3 Recente ontwikkelingen
Corona
In 2020 en in de eerste helft van 2021 had
ook de Pauluskerk te maken met de effecten
van de COVID19-pandemie.
Tijdens de lockdowns in 2020 en 2021 was
de Pauluskerk de enige plek in de stad waar
mensen die niet waren verbonden aan een
vaste opvanglocatie overdag terecht konden,
om op te warmen of voor toiletbezoek. Na
protest richtte de gemeente begin 2021 een
dagopvangplek in, die na de lockdown, in het
voorjaar van 2021, weer werd gesloten.
Tijdens elke lockdown in 2020 en 2021 was
er nachtopvang voor daklozen die niet aan
een vaste opvanglocatie waren verbonden,
waaronder veel mensen zonder papieren.
Deze opvang werd na de lockdown steeds
direct weer gesloten, hetgeen de druk op de
stad en ook op de Pauluskerk onmiddellijk
vergrootte.

Voor diegenen die geen verblijfstitel kregen,
was het aanvankelijk nog wel mogelijk via
clandestien werk het hoofd boven water te
houden, maar dat houdt op als je fysieke
klachten krijgt en gewoon te oud wordt om
nog dergelijk, vaak fysiek veeleisend werk te
blijven doen.

Tijdens de pandemie konden er tijdelijk
minder mensen tegelijk fysiek in de
Pauluskerk naar binnen. Toch draaiden het
Open Huis en het Eethuis elke dag door, in
het eerste jaar en deels ook tweede jaar van
de pandemie vaak in shifts, voor steeds
maximaal 30 personen tegelijkertijd. Ook de
medische dienst en de hulpverlening gingen
door, net als de telefonische en
mailcontacten.

Daarom zien we bij de OMZO een
toenemend beroep op de voorzieningen van
de Pauluskerk door deze groep ouderen. Zij
maken geen kans op een verblijfstitel, ook al
wonen (en werken) ze al decennia in
Nederland, en van terugkeer kan al helemaal
geen sprake meer zijn, na zo’n langdurig
verblijf in Nederland. Mensen hebben geen
vrienden of familie of kennissen meer in hun
land van herkomst en spreken soms zelfs de
taal niet meer.

Ook op medisch gebied leidde de pandemie
tot extra activiteiten. Zo heeft de Pauluskerk
direct medewerking toegezegd aan het
project van de GGD Rotterdam om in het
gebouw een vaccinatiestraat op te zetten
voor daklozen. Uiteindelijk hebben zo’n 300
daklozen via de Pauluskerk hun vaccinatie
ontvangen.

Het gevaar dreigt dan ook dat met name de
beperkte opvangcapaciteit van OMZO
steeds meer wordt ingezet voor mensen die
er de rest van hun leven op aangewezen
zullen blijven, waarmee zij ook ruimte voor
andere kwetsbare mensen bezetten.

1.4 Strategie en beleid Stichting
OMZO
Voor wie?
Stichting OMZO ondersteunt alle
vluchtelingen die:
● Op de een of andere manier aanspraak
kunnen maken op rechtmatig verblijf in
Nederland.
● Geen aanspraak kunnen maken op
rechtmatig verblijf, uitgeprocedeerd zijn
en aantoonbaar niet terug kunnen naar
het land van herkomst.
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●

●

leefomstandigheden van vluchtelingen
gedurende de begeleiding én omdat door het
reguliere overleg met de Rijkspartijen ‘de
lijntjes’ kort zijn - hetgeen ook voor andere
bezoekers van het vluchtelingenspreekuur
soms positieve kanten heeft.

Geen aanspraak kunnen maken op
rechtmatig verblijf, maar kunnen worden
bewogen tot vrijwillige terugkeer (waarna
overdracht plaatsvindt aan IOM).
Een verblijfsstatus hebben gekregen in
de overgangsfase naar rechtmatig
verblijf (waarna zij worden overgedragen
aan gemeentelijke instanties en/of
maatschappelijk werk Pauluskerk).

OMZO werkt tot slot samen met de
Internationale Organisatie voor Migratie
(IOM), bij vrijwillige terugkeer naar het land
van herkomst. IOM huurt spreekkamers in de
Pauluskerk en medewerkers van het
vluchtelingenspreekuur bemiddelen bij het
aangaan van trajecten met IOM.

Strategie
Stichting OMZO ondersteunt deze
vluchtelingen met hulp en begeleiding,
juridisch advies, tijdelijk onderdak en
medische zorg.
We organiseren activiteiten voor een zinvolle
dagbesteding en helpen
vluchtelingenvrouwen en kinderen
weerbaarder te worden. We behartigen de
belangen van vluchtelingen zonder geldige
verblijfspapieren richting lokale en landelijke
overheid en vertellen hun verhalen aan de
stad.

Fotograaf Peter van Beek portretteert in zijn
project ‘Present’ bezoekers van de
Pauluskerk die vastzitten in het systeem,
vaak in een uitzichtloze situatie. Door alles
wat zij hebben meegemaakt dragen zij een
schat aan wijsheid, levenservaring en
veerkracht met zich mee. Met deze foto’s
vertellen ze een deel van hun verhaal, en
laten ze hun dromen, passies en verlangens
zien.

Stichting OMZO participeert in de Landelijke
Vreemdelingen Voorziening (LVV) in
Rotterdam. Dit is een door het Rijk
bekostigde pilot, waarbinnen NGO’s (private
hulporganisaties) en Rijkspartijen
(Vreemdelingenpolitie, Immigratie en
Naturalisatiedienst, Dienst Terugkeer &
Vertrek) onder regie van de gemeente
samenwerken om te onderzoeken of in
vastgelopen dossiers toch een duurzame
oplossing bereikt kan worden. Onder
duurzaam wordt verstaan legalisering of
vrijwillige terugkeer. Deelnemers aan de LVV
worden voor een beperkte periode
toegelaten. Zij ontvangen in die periode
onderdak, leefgeld en inhoudelijke
begeleiding.
Stichting OMZO heeft 21 bedden
beschikbaar gesteld voor de LVV. OMZO is
kritisch op het instrument, omdat
er geen vervolgmogelijkheden zijn als noch
vrijwillige terugkeer noch legalisering
mogelijk blijkt. Deelnemers vallen dan terug
in de illegaliteit - en dus de straat. Dit lot treft
het grote merendeel van de deelnemers
(zo’n 70%). Het is voor OMZO onacceptabel
dat Nederland na intensieve bemoeienis
concludeert ‘dat er geen oplossing is’.
Dat OMZO toch blijft participeren in de LVV
is vanwege de 30% voor wie wel een
duurzame oplossing gevonden wordt vanwege de tijdelijke verlichting in de

Michael komt uit Teheran, Iran.
Hij heeft verschillende namen, zoals Paolo
de Falco, Ali Baba en El Pagino. Een
reizende ‘immigrantvogel’ noemt hij
zichzelf. Michael is al drieëntwintig jaar in
Nederland en wacht nog steeds op geldige
verblijfspapieren.
Van jongs af aan geniet hij vooral als hij op
het podium staat, als acteur, zanger en
muzikant. Hij wil van betekenis zijn voor
anderen en met zijn optredens mensen
bemoedigen en sterk maken.
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Omdat interculturele verschillen en taal een
belangrijke rol spelen, duurt het eerste
(standaard)consult een uur. Soms volgt na
deze inventarisatie nog een 2e of 3e
gesprek. Hierna moet duidelijk zijn of de
hulpvrager in aanmerking komt voor een
zogenaamd langer contact. Dit is bedoeld
voor mensen die meer tijd en zorg nodig
hebben. Zij krijgen een intensieve en
doelgerichte begeleiding (zie hieronder).

2. Activiteiten Stichting
OMZO in 2022
2.1 Vluchtelingenspreekuur
We helpen mensen zonder papieren
kortdurend of gedurende een lange
periode. Praktisch en met lichte
ondersteuning, zoals met voedsel,
kleding en informatie. Of juist methodisch
en intensief, zoals met langduriger
opvang en intensieve (ook juridische)
begeleiding.

In alle gevallen staan de algemene
voorzieningen van de Pauluskerk
(waaronder elke dag een warme maaltijd, het
kledinghuis en de Paulusmarkt, met
houdbare etenswaren) ter beschikking aan
de bezoekers van het spreekuur. Niemand
gaat met lege handen naar buiten.

Wie ben je, wat is je situatie, wat heb je
nodig? En wat is realistisch? Medewerkers
voeren open en eerlijke gesprekken. Zo
helpen we mensen om duurzaam perspectief
te vinden, met terugkeer naar land van
herkomst, of met legaal verblijf in Nederland
of elders. En als dat niet kan: met een betere
basis, om overeind te blijven in de moeilijke
omstandigheden van het leven in illegaliteit.
Het perspectief van de vluchteling is daarbij
altijd leidend.

OMZO is ook een kenniscentrum voor wat
betreft rechten en mogelijkheden voor
mensen zonder verblijfstitel. De
medewerkers van het Spreekuur zijn
vraagbaak voor mensen uit het hele land en
voor partnerorganisaties. Zij delen deze
kennis zonder daar vergoeding voor te
vragen. Personen met informele netwerken
in andere delen van het land worden
aangemoedigd lokale oplossingen te vinden.

Vier dagen per week is er een
inloopspreekuur: een laagdrempelige
voorziening zonder toegangseisen vooraf.
Het richt zich vooral op voorlichten,
meedenken over wat nodig en haalbaar is en
praktische hulp.

De resultaten van de spreekuren en
langlopende contacten worden bijgehouden
in een systeem, waaruit kan worden
afgelezen hoeveel individuele mensen hoe
vaak geholpen zijn.

In het inloopspreekuur komen mensen met
allerlei vragen. Ze hebben geen geld meer
voor eten of huur, of zijn hun onderdak
kwijtgeraakt. Ze hebben vragen over hun
procedure en hun rechten, of ze hebben
medische klachten en willen een arts
bereiken. Sommigen vragen om reisgeld, om
te reizen naar de ambassade of advocaat,
om een rechtszaak bij te wonen.

Wij verwachten in 2022 in het spreekuur 200
unieke personen te helpen. Bij 100 personen
zal het gaan om een kortlopend contact
(maximaal 3 uur per persoon) en bij 100
personen om langlopend contact (10 tot 20
uur per persoon). Gecombineerd gaat dit om
1750 contacturen op jaarbasis.

De vluchtelingenwerkers helpen met
informatie en advies, bijvoorbeeld over de
vraag of het zinvol is een nieuwe procedure
te starten, en met juridische en praktische
ondersteuning, bijvoorbeeld in het contact
met een ambassade of advocaat. Als het
noodzakelijk is krijgen mensen leefgeld om
in hun levensonderhoud te voorzien, of
bijvoorbeeld een financiële bijdrage voor de
huur. Omdat we werken in verbinding met
het lokale netwerk van opvang- en
hulpinstellingen kunnen we ook bemiddelen
naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, of
eventueel een stage- of opleidingsplek
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We versterken de positie en zelfredzaamheid
van mensen op al die verschillende
leefgebieden. Het verloop van het traject
wordt in een digitaal systeem bijgehouden,
voor een goede monitoring en uitwisseling
tussen vluchtelingenwerkers.

2.2 Langlopende contacten en
Leefgeld
“Ik wil graag terug naar Niger, maar dat gaat
niet. Omdat ik mijn paspoort niet meer heb
kan ik niet bewijzen wie ik ben. De
vluchtelingenwerker helpt om de juiste
documenten te krijgen. Ze heeft gezocht
naar een oom in Niger die kan bewijzen dat
ik ben wie ik ben. Maar we kunnen
hem niet vinden. Ook het Rode Kruis zoekt
mee. De politie in Niger geeft aan dat het
niet haar taak is om vermiste familieleden op
te sporen.
Ik slaap in de Pauluskerk. Maar dat is
tijdelijk. Als ik niet kan terugkeren maar ook
niet in Nederland mag blijven, dan sta ik
weer op straat. Dat besef is heel zwaar.
Als ik in de toekomst kijk zie ik niets. Ik ben
hier, maar ik mag hier niet zijn. Ik kan niet
terug en ik kan niets doen. Ik probeer sterk
te blijven. Bij de dag te leven en positief te
zijn.”

De vluchtelingenwerker bespreekt met de
persoon in kwestie de doelen waaraan
gezamenlijk gewerkt gaat worden. Wat
streven we na?
Op juridisch vlak gaat het om uiteenlopende
zaken. Het kan zijn dat iemand besluit af te
zien van een procedure, en in gesprek te
gaan met het IOM (Internationale
Organisatie voor Migratie; een deur verderop
in de gang) die bemiddelt bij terugkeer naar
land van herkomst. Maar het kan ook dat
iemand in samenspraak met de
vluchtelingenwerker beslist een nieuwe
procedure op te starten, bijvoorbeeld omdat
de situatie in het land van herkomst is
veranderd. Vaak doen mensen de
communicatie over hun zaak heel lang zelf,
tot het misgaat. Er is dan vaak al een
uitgebreid dossier. Vluchtelingenwerkers
kunnen adviseren of een nieuwe
verblijfsprocedure zinvol is, en kunnen de
zaak daarmee soms een nieuwe wending
geven. Soms wordt besloten dieper te
graven naar missende documenten, zoals
een geboorte-akte, de vluchtelingenwerkers
ondersteunen hier zo nodig dan bij. Ze
werken altijd in nauwe afstemming met een
(meestal) betrokken advocaat. Het komt voor
dat iemand al een advocaat heeft en dat het
contact hersteld moet worden. Het
vluchtelingenwerk kan ook tussenpersoon
zijn in de communicatie tussen cliënt en
advocaat. Het vluchtelingenwerk helpt ook
met het invullen van formulieren. Soms vindt
overleg met een advocaat plaats om
inzichtelijk te krijgen wat het (juridisch)
perspectief van iemand is. Dat speelt een rol
bij het bepalen of en voor hoelang OMZO
leefgeld uitkeert aan een persoon.

Uit het inloopspreekuur komen zogenoemde
langlopende contacten voort. Het gaat om
mensen die we onvoldoende konden helpen
in de inloopspreekuren, en die intensievere
hulp en begeleiding nodig hebben.
Criteria om tot deze trajecten toegelaten te
worden zijn (minimaal een van deze):
1. Het bestaan van (juridisch) perspectief
2. (Belangrijk) gebrek aan zelfredzaamheid.
De mensen die aan het traject deelnemen
bezoeken minimaal 1x per maand de
vluchtelingenmedewerker, indien nodig
vaker.
In de trajecten wordt aan verschillende
gebieden aandacht besteed, door middel van
het acht fasen model. Dit is een methode
van Movisie, op maat gemaakt voor het
vluchtelingenwerk van OMZO, met aandacht
voor de belangrijkste acht leefgebieden:
financiën, juridische zaken, huisvesting,
zingeving, veiligheid, sociaal netwerk,
dagbesteding/werk/activiteiten en
gezondheid. De leefgebieden zijn neutraal
geformuleerd, wat aansluit bij de
gelijkwaardige en niet-stigmatiserende
behandeling die de Pauluskerk nastreeft.
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Ook op het gebied van zingeving en
dagbesteding worden – als dit nodig is doelen gesteld. Het wachten in ledigheid,
dag in dag uit, zonder enig perspectief,
maakt veel mensen depressief, of op z’n
minst volslagen passief. In zo’n toestand is
het onmogelijk om over je toekomst na te
denken, laat staan die zelf daadwerkelijk
vorm te geven. We spreken daarom met
mensen over zingeving en mogelijkheden
voor een zinvolle dagbesteding. Dat kan zijn
het doen van vrijwilligerswerk, of een stage
of opleiding. In beweging komen, ervaren dat
je bijdraagt is noodzakelijk om verdere
stappen te kunnen zetten. Onze
vluchtelingenwerkers werken in verbinding
met het lokale netwerk en kunnen mensen
helpen aan een passende plek
waar mensen zich kunnen ontwikkelen.

De inzet van OMZO is steeds: een
verblijfsstatus hier, of een succesvolle
terugkeer naar land van herkomst. En als dat
niet kan: zo goed mogelijk opgewassen zijn
tegen een illegaal verblijf in Nederland of
elders. De Pauluskerk ondersteunt bij alle
facetten die daarvoor nodig zijn.
Een bezoeker van de Pauluskerk wordt door
de medische dienst naar ons doorverwezen.
Deze persoon heeft een financiële
hulpvraag. Hij verblijft twintig jaar in
Nederland en heeft altijd zwart gewerkt. Door
corona en zijn verslechterde medische
situatie kan hij nu niet werken. Hij huurt een
kamer voor € 150,- per maand en kan dit nu
niet betalen. Voor deze man is door de
vluchtelingenwerkers een fonds
aangeschreven voor een tijdelijke bijdrage
aan de huur van zijn kamer. Ook is een
voedselpakket aangevraagd bij de
Voedselbank. Hij heeft ook twee kinderen die
hij maandelijks ziet. Omdat hij samen met
een advocaat bezig is met een Chavezprocedure (verblijf bij Nederlands kind), is
het van belang dat hij de relatie met zijn
kinderen goed onderhoudt. Zijn kinderen
wonen ver weg. Pauluskerk
Vluchtelingenwerk beslist om hem tijdelijk
financieel te ondersteunen met reisgeld
zodat hij zijn kinderen regelmatig kan zien,
omdat wij denken dat de Chavez-procedure
kansrijk is. Ook onderhoudt Pauluskerk
Vluchtelingenwerk contact met de advocaat
over de voortgang van de procedure en met
de straatdokter over de medische situatie
van hem. We spreken hem maandelijks.

Veel mensen worstelen met trauma, door
wat ze hebben meegemaakt in hun land van
herkomst, tijdens hun reis, of tijdens hun
illegale verblijf hier, als slachtoffer van
misbruik of uitbuiting, of na een lang verblijf
in detentie, dat vaak gepaard gaat met
isolatie. Een belangrijk kenmerk van trauma
is dat de traumatische gebeurtenis steeds
opnieuw wordt herbeleefd. Stress en angst
ontnemen het zicht op de toekomst en slaan
mensen volledig lam. Waar mogelijk
bemiddelen we naar traumatherapie of
psychologische ondersteuning. Een keer per
week zijn mensen van Dokters van de
Wereld in de Pauluskerk, om mensen met
psychische klachten bij te staan.
Ook de mensen die deelnemen aan een
langlopend traject krijgen als dat
noodzakelijk is leefgeld voor de meest
basale zaken als voedsel en kleding of als
bijdrage voor huur. Deze is meestal € 40,per maand. Het leefgeld is bedoeld voor
mensen bij wie sprake is van perspectief,
bijvoorbeeld in het geval van zicht op een
verblijfsvergunning, een periode van rust,
een overbruggingsperiode of een
veranderde/verslechterde medische situatie.
Er zijn wel altijd uitzonderingen mogelijk,
bijvoorbeeld in schrijnende gevallen. Het
gaat om zo’n 40 individuen tegelijkertijd.
Periodes van ondersteuning variëren van
drie maanden tot een jaar.

2.3 Opvang
In beperkte mate kan OMZO mensen zonder
verblijfstitel voor kortere of langere tijd een
bed bieden. Het gaat dan altijd om zeer
kwetsbare mensen die niet zelfredzaam zijn
en die niet terug kunnen vallen op een
netwerk. Vaak is sprake van medische of
psychiatrische problematiek.
Kortdurende opvang is opvang voor één of
enkele nachten. Dit wordt vaak en makkelijk
toegepast. Het gaat bijvoorbeeld om mensen
die kort voor een medische ingreep staan of
daar juist van herstellen, mensen die
‘geklinkerd’ zijn uit vreemdelingenbewaring
of mensen die ziek zijn. We verwachten in
2022 zo’n 100 personen op deze wijze te
kunnen helpen.
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Langdurige opvang is opvang zonder
einddatum. Het gaat vaak om mensen
zonder perspectief op terugkeer en/of
legalisering. De aandacht van OMZO is
primair gericht op het bieden van
menswaardig verblijf, waartoe ook behoort
het blijven stimuleren van de persoonlijke
ontwikkeling. Deze mensen krijgen een bed
of een kamer en ontvangen leefgeld. Er is
persoonlijke begeleiding. Wij verwachten in
2022 zo’n 20 personen op deze wijze te
kunnen helpen.

ondergebracht. Doordat er regulier overleg
plaatsvindt met de Rijkspartijen zijn de lijnen
korter en kunnen we makkelijker overleggen
met de ketenpartners (Immigratie en
Naturalisatiedienst, Vreemdelingenpolitie,
Dienst Terugkeer & Vertrek).
Voor de inspanningen van OMZO voor de
LVV vragen wij geen fondsondersteuning
aan; dat wordt bekostigd door de overheid.

2.4 Medisch Spreekuur

Tot slot is er opvang in het kader van de
Landelijke Vreemdelingen Voorziening
(LVV), de pilot van de Rijksoverheid met
NGO’s om te onderzoeken of er in deze
samenstelling duurzaam perspectief
gevonden kan worden voor een categorie
mensen die al erg lang tussen wal en schip
valt.
In deze voorziening krijgen mensen voor een
beperkte periode een (gedeelde) kamer, een
ruimer leefbudget en intensieve begeleiding
op juridisch en sociaal vlak. OMZO
participeert in deze voorziening. Anders dan
voor alle andere activiteiten van OMZO is
voor de LVV overheidsfinanciering
beschikbaar.
De gemeente Rotterdam bepaalt wie wel of
niet wordt toegelaten tot de LVV.

De Pauluskerk heeft de grootste medische
dienst voor onverzekerden in Nederland.
Vier of vijf dagen per week is er een medisch
spreekuur, waar artsen eerstelijns
(huisartsen)zorg geven (vier dagen) of
tandheelkundige zorg bieden (1 dag per
week). Deze artsen werken als ‘zelfstandig
arts’ in de Pauluskerk; zij kunnen hun
consulten declareren bij het CAK. De
Pauluskerk ondersteunt hun werk met een
goed ingerichte medische ruimte, een
doktersassistent, met medicijnen en
medische hulpmiddelen. Ook vergoeden we
noodzakelijke medische en paramedische
behandelingen voor mensen die niet elders
worden vergoed, zoals fysiotherapie na een
operatie.

We hebben voor 2022 afspraken gemaakt
over maximaal 21 bedden in de Pauluskerk,
waarbij het met regelmaat voorkomt dat
trajecten beëindigd worden of dat mensen
van de ene LVV locatie naar de andere
worden verplaatst (bijvoorbeeld omdat
intensievere of minder intensieve zorg
noodzakelijk is).
Behalve onderdak biedt OMZO ook
juridische begeleiding aan een klein aantal
LVV’ers (in het afgelopen jaar ging het om
een vijftal) dat om diverse redenen op
andere LVV-locaties is ondergebracht.

De medische dienst geeft ongeveer 2.500
consulten per jaar en ziet veel
‘onverzekerden’ (mensen die zich formeel
wel kunnen verzekeren, maar geen
zorgverzekering hebben) en
‘onverzekerbaren’ (mensen die geen
zorgverzekering kunnen afsluiten, omdat zij
geen verblijfspapieren hebben).

Meewerken aan de LVV is voor OMZO geen
vanzelfsprekendheid. OMZO is geen
uitvoeringsorganisatie van de overheid. De
reden om toch mee te werken is dat we
willen onderzoeken of in de samenwerking
met de Rijksoverheid meer duurzame
oplossingen voor individuen bereikt kunnen
worden. We merken ook dat de
samenwerking met de Rijksoverheid een
positieve uitwerking kan hebben voor onze
service aan mensen die níet in de LVV zijn

Het werk voor deze eerste groep valt onder
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk en
bestaat vooral uit mensen uit Rotterdam en
omstreken: vaak mensen die dakloos zijn en
niet bij een gewone huisarts terecht kunnen,
maar ook ‘werkenden’ die door
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geldproblemen geen zorgverzekering meer
hebben, en EU-arbeids-migranten die op
straat zijn beland. De tweede groep bestaat
uitsluitend uit vluchtelingen voornamelijk uit
Afrika en Azië en valt onder Stichting OMZO.

Dat gebeurt onder meer via interviews in de
media, via de eigen kanalen (social media,
website, krant, folder). Daarnaast organiseert
OMZO een aantal activiteiten met het oog op
maatschappelijke impact.

Een administratiesysteem registreert welke
consulten voor welke groep hebben
plaatsgevonden. Ongeveer de helft van de
consulten is voor ongedocumenteerden, de
andere helft voor andere bezoekers van de
Pauluskerk.

Theateratelier Pauluskerk
Samen met Formaat wordt wekelijks een
theatermiddag voor ongedocumenteerden
georganiseerd. Mensen die gewend zijn te
overleven in de schaduw leren zo weer
ruimte in te nemen. Voor 2022 zijn ook 10
momenten voorzien om het werk te delen
met het publiek (expositie, optreden, podcast
etc.). Deze samenwerking is een apart
project en maakt geen deel uit van deze
aanvraag.

De medische dienst ziet veel
ongedocumenteerden die over het algemeen
‘onder de radar’ blijven. Zij redden zichzelf.
Omdat zij niet in aanmerking komen voor
een zorgverzekering is de toegang tot
medische zorg problematisch. Het gaat vaak
om ernstige klachten waarvoor een
verwijzing naar een specialist nodig is.
De medische dienst van de Pauluskerk is
gespecialiseerd in hulp aan
ongedocumenteerden en kent de wegen om
patiënten onder dak te krijgen bij
bijvoorbeeld een ziekenhuis.
In samenwerking met de GGD is de
Pauluskerk ook vaccinatielocatie voor
COVID-19 vaccinaties voor mensen zonder
papieren. Daar werd in 2021 door meer dan
300 mensen gebruik van gemaakt.

Nieuw: Fotoproject
Samen met fotograaf Peter van Beek wordt
gewerkt aan twee deelprojecten. In het ene
project worden bezoekers van de Pauluskerk
gefotografeerd in een geënsceneerde setting
rond hun droom. In het andere deelproject
krijgen bezoekers een basiscursus
fotografie.
Nieuw: Maand van de
ongedocumenteerden (maart/april).
Gedurende zes weken programmeert de
Pauluskerk bijeenkomsten rond
ongedocumenteerden problematiek. De
themaperiode start met een media-actie.
Daarna volgen thematische
groepswandelingen, themadiners; een
filmavond, een foto-expositie, een lezing in
de Pauluskerk en twee inhoudelijke
bijeenkomsten in samenwerking met
Bibliotheek Rotterdam.
Nieuw: Storytelling.
In 2022 is er gedurende enkele uren per
week een storyteller in de Pauluskerk. Hij
vangt bijzondere verhalen op en deelt die
namens de Pauluskerk op social media. Doel
hiervan is het grote publiek nog beter te laten
meevoelen hoe schrijnend de nood van
mensen is.

2.5 Maatschappelijke Actie
De zware omstandigheden waarin veel
mensen zonder verblijfsrechten verkeren ziet
OMZO als onrecht. OMZO wil de stem van
de mensen die zij helpt versterken en
werken aan een meer duurzame omgang
met vreemdelingen zonder verblijftitel. Om
dat te bewerkstelligen zoekt OMZO een
plaats in het publieke debat.
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Wereldvluchtelingendag
De traditionele viering van
Wereldvluchtelingendag krijgt een sterk
cultureel karakter. We vieren de levenskracht
van al die mensen die in Rotterdam
aangespoeld zijn en die hier weten te
overleven. Een pleidooi voor betere
omstandigheden maakt daar deel van uit. De
manifestatie richt zich op een groter publiek
en zoekt samenwerking met culturele
instituten als Theater Rotterdam en
Arminius.

Helpen waar geen helper is
Basisactiviteiten waar ongedocumenteerden
gebruik van maken:
Eethuis, waar vijf keer per week een
eenvoudige, voedzame maaltijd wordt
geserveerd,
Maatschappelijk werk, waar ‘op maat‘
wordt meegedacht met problemen die niet
vluchteling-gerelateerd zijn.
Kledingwinkel, waar tegen zeer lage prijzen
kleding kan worden gekocht (en indien nodig
soms wordt weggegeven).
Paulusmarkt, waar tegen zeer lage prijzen
voedsel kan worden gekocht.
Versterken levenskracht
Activiteiten die mensen helpen aan een
zinvolle dagbesteding. Vluchtelingen hebben
hier veel profijt van aangezien zij niet mogen
werken en geen officieel vrijwilligerswerk
mogen doen.
Kunst & cultuurprogramma, uitgebreid
programma met muziek, theater, mode, film
en beeldende kunst.
Cursussen: Taal- en computervaardigheden
Sport, voor een gezonde geest in een
gezond lichaam.

2.6 Activiteiten van de Pauluskerk
staan ook open voor vluchtelingen
(geen onderdeel van deze
aanvraag)
OMZO organiseert het hulpaanbod voor
ongedocumenteerden en maakt daarnaast
gebruik van een aantal activiteiten die onder
verantwoordelijkheid van zusterstichting
Diaconaal Centrum Pauluskerk vallen.
Mensen zonder verblijfstitel kunnen hier
gebruik van maken. Aangezien het
Diaconaal Centrum zelfstandig fondsen
werft, maken onderstaande activiteiten geen
onderdeel uit van deze aanvraag, waar deze
wel zeer relevant zijn voor
ongedocumenteerden.
Open Huis
De basis van het werk in de Pauluskerk is
het dagelijkse welkom in het Open Huis/Het
Kerkplein. Ieder die dat nodig heeft kan hier
365 dagen per jaar tussen 09.00 en 21.00
terecht voor basisvoorzieningen als warmte,
aandacht, voeding, sanitair, raadplegen
computer en opladen telefoon. Er worden
geen cijfers bijgehouden over aantallen
bezoekers en bezoekers worden ook niet
uitgesplitst naar doelgroepen (naar schatting
zo’n 250 bezoekers per dag). We zien veel
mensen die niet in aanmerking komen voor
het reguliere hulpaanbod, onder wie veel
mensen zonder verblijfstitel.
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Onlangs is een derde vluchtelingenmedewerker begonnen en vanwege het
grote werkaanbod is het contract uitgebreid.
Dit betekent dat in 2022 sprake zal zijn van
een volledige bezetting door een sterk en
ervaren team.

3. Organisatie
3.1 Stichting
Doelstelling stichting
Het werk ten behoeve van mensen zonder
verblijfstitel die een beroep doen op de
Pauluskerk te Rotterdam te ondersteunen bij
het zoeken van oplossingen voor deze
mensen, alsmede het verwerven en
beschikbaar stellen van geldmiddelen voor
dit werk, alsmede al hetgeen hiermede, alles
in de ruimste zin des woords verband houdt.

Mede als gevolg van de corona-maatregelen
werken er op dit moment geen vrijwilligers
structureel mee aan het vluchtelingenwerk.
Vrijwilligers zijn wel op incidentele basis
betrokken bij activiteiten zoals
tolken/vertalers. Ook begeleiden vrijwilligers
vluchtelingen bij reizen naar bijvoorbeeld Ter
Apel of naar een ambassade. Vluchtelingen
worden verder geholpen door de vrijwilligers
van Diaconaal Centrum Pauluskerk bij de
reguliere activiteiten die ook voor hen
openstaan (Open Huis, Eethuis, Taallessen
Kunst en Cultuurprogramma etc.)

Bestuur
-

Voorzitter: Ineke Palm
Secretaris: Elisabeth de Jong
Penningmeester: Dennis de Jong
Bestuurslid: Josine Strormann
Bestuurslid: Hilde van Asperen
Bestuurslid: Johan Breukels

Directeur Pauluskerk Rotterdam
ds. Ranfar Kouwijzer

3.2 Organisatie
Stichting OMZO heeft drie eigen
medewerkers in dienst die het
vluchtelingenwerk uitvoeren. De
medewerkers worden betaald conform de
CAO Welzijn. Bestuursleden van de OMZO
ontvangen geen beloning of vergoeding.
Stichting OMZO en het vluchtelingenwerk is
ingebed in de organisatie van de Pauluskerk.
De medewerkers kennen elkaar goed
waardoor vluchtelingen die in het Open Huis
of de Acute Noodopvang van de Pauluskerk
terechtkomen ‘warm’ doorgestuurd kunnen
worden naar OMZO om daar hun specifieke
problemen te bespreken en zo mogelijk op te
lossen.
In 2022 zal de professionalisering van de
organisatie worden voortgezet. Een
belangrijk instrument daarbij is de verbeterde
registratie, zodat een helder en compleet
inzicht kan worden verkregen van de
mensen die een beroep doen op de
verschillende voorzieningen. Niet alleen de
aantallen mensen waar het om gaat worden
zo bijgehouden, maar ook of het gaat om
eenmalige c.q. kort lopende contacten, of
langdurige zorg. Het registratiesysteem biedt
tevens een goed inzicht in de landen van
herkomst van de betrokkenen.

Ooit streed Anicet in Congo voor meer
democratie. Toen zijn vader werd vermoord
vluchtte hij het land uit. Inmiddels is hij tien
jaar en vijf maanden als vluchteling in
Nederland. Op dit moment verblijft hij in de
Pauluskerk. Anicet droomt van een eigen
plek, waar hij mensen kan ontvangen.
Gezellig samen zijn, met familie en vrienden,
in een huis met een tuintje, waar de
barbecue aan staat en muziek wordt
gemaakt.
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4.2 Inkomsten

4. Financiën
Het werk van de Pauluskerk wordt
gefinancierd vanuit een tweetal stichtingen.

De bijdragen van particuliere donateurs
vertonen spontaan al een sterk stijgende lijn,
en met een gericht donateursbeleid is het
realistisch om voor 2022 van een nog hoger
bedrag uit te gaan.

Voor de vluchtelingen is er de Stichting
OMZO (Ondersteuning van Mensen ZOnder
verblijfsvergunning). Voor al het overige werk
de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk.
Dit plan omvat uitsluitend de activiteiten van
Stichting OMZO.

Wij willen alle particuliere fondsen en
donateurs hartelijk dank voor uw even
gewaardeerde als noodzakelijke steun.

4.1 Uitgaven
In de presentatiewijze voor OMZO 2022
kiezen we ervoor om scherper te kijken naar
de toewijzing van kosten naar projecten om
daarmee helderder inzichtelijk te maken wat
de activiteiten daadwerkelijk kosten. Daartoe
hebben wij een zo reëel mogelijke schatting
gemaakt van de zwaarte van bepaalde
projecten voor OMZO. Zo zijn de kosten voor
Levensonderhoud (samen goed voor
€ 80.000,-) voor 65% toe te wijzen aan de
activiteit Opvang en voor 35% toe te wijzen
aan het project Langlopende ondersteuning.
Voor 2022 introduceren we bovendien twee
nieuwe uitgavenposten, te weten
Maatschappelijke Actie en Management en
ondersteuning. Bij Maatschappelijke Actie,
waarvoor een flink hoger bedrag wordt
begroot dan in vorige jaren, vallen de oude
posten als onvoorwaardelijke zorgplicht en
publiciteit, maar in 2022 zullen ook de kosten
die gemaakt worden voor manifestaties zoals
de Wereldvluchtelingendag ondergebracht
worden.
Bij Management en ondersteuning (de post
die in de plaats komt van organisatiekosten)
maken we de kosten meer expliciet van de
directeur en de medewerkers van de
Pauluskerk, anders dan de drie
Vluchtelingenmedewerkers. Voor de laatsten
blijft de post Vluchtelingenmedewerkers
bestaan. Omdat hieronder niet langer de
kosten van het management vallen en de
medewerkers in deeltijd werkzaam zijn, kon
het bedrag hiervoor worden verlaagd, zonder
dat dit nadelige gevolgen voor het werk van
OMZO of de medewerkers heeft.

Ben Said groeide zestig jaar geleden op in
een weeshuis in Marokko. Als kind sportte hij
veel. In Marokko had hij niets. Geen familie
en geen toekomst. Hij ging op zoek naar een
beter bestaan. Inmiddels is hij achtendertig
jaar in Nederland. Hij voelt zich hier thuis.
Maar omdat hij geen geldige
verblijfspapieren heeft kan hij geen eigen
bestaan opbouwen. ‘Mijn dromen zijn
begraven’, zegt Ben Said. Met zijn slechte
gezondheid hunkert hij naar een rustige plek
voor zichzelf.

Bovendien worden vanaf 2022, conform
eerdere afspraken, de bijdragen aan BBBleefgeld en de uitkeringen van BBB-leefgeld
niet langer opgevoerd. De OMZO fungeert
hier feitelijk als doorgifte organisatie
aangezien wij alle kosten van de Nico
Adriaan Stichting terugkrijgen.
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