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Vakantie.
De vakantie was leuk. 
Ik ben nog op bezoek geweest bij een 
vroegere asielzoeker, die op het AZC van 
’s-Gravendeel heeft gewoond en die nu een 
gezin heeft en werkt bij Disneyland Parijs.   
Hij is ook met zijn kinderen bij mij op bezoek 
geweest en heeft toen zijn vroegere dorp en 
huis bekeken (Klaaswaal) en de kerk waar we 
naar toe gingen (EGHW) bezocht. 
De kinderen wilden toen graag koeien zien, 
nou dat was geen probleem.  

We spreken over ‘voor corona’ en ‘na corona’, 
dus hun bezoek was nog voor corona. 

Toen ik bij hen was, zijn we met de kinderen 
naar Disney gegaan, terwijl hun vader aan het 
werk was. Daarna ben ik naar Parijs geweest 
(ik was toch in de buurt) en naar Brussel, alles 
met de trein. 
Ook had ik nog een midweek met de 
kleinkinderen, die nu 4 en 6 jaar oud zijn, we 
gingen naar een huisje bij het Safaripark de 
Beekse Bergen. 

Beslissing over noodopvang
Na de vakantie zou de beslissing vallen of de 
noodopvang weer een AZC mocht worden. 
COA had dat al gevraagd bij aanvang, maar de 
gemeente wilde eerst evalueren. 



Nu was mij al eerder gebleken dat het veel 
verschil maakt, of een gemeente al bekend is 
met asielzoekers.     

In de tussentijd stond de wereld weer op zijn 
kop rondom asielzoekers. Gemeenten die er 
nog niet mee bekend waren, dachten dat ze 
niet meer naar de plaatselijke supermarkt 
konden, dat ze hun kinderen niet meer alleen 
naar school konden laten gaan e.d. 
Wij weten beter in ’s-Gravendeel. 
Al sinds 1992 wonen er met tussenpozen 
asielzoekers in s-Gravendeel. 
COA was zelf niet altijd blij met de locatie, 
wilde zelfs het terrein gaan verkopen.

Wie is er nog blij met een AZC?
In de periode dat er zoveel rumoer was rond 
asielzoekers, bij het aanmeldcentrum sliepen 
de vluchtelingen buiten, omdat er geen plaats 
was, is het besluit genomen door de 
Gemeente Hoeksche Waard. 
Het kon bijna niet anders dan positief zijn, 
maar toch hield ik mijn hart vast.
Wel fijn dat de gemeente ook zag dat het 
beter is om een langere periode het terrein 
open te hebben en niet steeds weer te horen 
dat het dicht gaat, omdat het niet meer nodig 
is. Deze eis is gesteld aan COA, dus niet ‘je 
mag maar 5 jaar blijven, dan willen we het 
terrein weer voor wat anders gebruiken’, maar
‘je moet minstens 5 jaar blijven’.

Ik was blij met het positieve besluit! Het is 
voor ons ook prettiger om te weten waar we 
aan toe zijn. 
Als we vrijwilligers zoeken, kerken willen 
betrekken, activiteiten willen opzetten, een 
ruimte willen zoeken is het fijner om te 
kunnen zeggen dat we voor minstens 5 jaar 
betrokken willen zijn bij deze mensen en dat 
God dat ook van ons vraagt. Jeremia 7: 5-7

Doorstroming
De doorstroming is nu al best goed, mensen 
hebben verblijfsstatus en stromen door naar 
een huis, we moeten dan weer afscheid 
nemen, want de meeste gaan naar andere 
plaatsen in heel Nederland. 
Ik ga er vanuit dat door de crisis van de 
afgelopen maanden en de aanmaning aan de 
gemeenten om meer werk te maken van het 
plaatsen van statushouders, de doorstroming 
nog beter wordt. Dan zullen de 
noodopvanglocaties straks niet meer nodig 
zijn, maar eindelijk heeft AZC ’s-Gravendeel de
status van AZC en het lijkt erop dat het nu niet
is om de eerste nood te lenigen, maar voor 
een langere periode.
Weliswaar ligt dit AZC buiten de bebouwde 
kom en zouden we graag wat meer 
medewerking hebben om mensen van en naar
het dorp, naar het ziekenhuis, de dokter en 
naar de tandarts te helpen, zeker als ze er nog 
niet zo lang wonen en nog geen fiets hebben. 
Er was het idee om de buurtbus langs het AZC 
te laten rijden, waar straks 500 mensen 
wonen.



Ruimte gezocht!
Zelf zoeken we een plek waar we activiteiten 
kunnen doen en kunnen helpen met kleding 
en andere spullen, omdat de huidige plek 
begin 2023 wordt gesloopt (partycentrum 
Concordia). 
Wie heeft iets of weet iets? We kunnen ook 
wel wat huur betalen.
We organiseren nu al een kleding- en spullen 
‘winkel’ voor asielzoekers, Oekraïense 
vluchtelingen en statushouders met weinig 
inkomen. 
Af en toe zijn er extra activiteiten, zoals een 
springkussen en schminken voor kinderen,
nagelstyliste, koffie of thee met taart, 
poffertjes etc. 

Spullen nodig
Wat we op dit moment vooral doen is helpen 
bij het verkrijgen van de nodige spullen, waar 
men naar op zoek is, dat zijn vooral kleding, 
schoenen, fietsen, babyspullen, servies en 
pannen. 
Ook vloerkleden, naaimachines, waterkokers 
zijn geliefd en als mensen een huis krijgen 
zoeken ze ook andere spullen. 
We proberen te helpen waar we kunnen en 
we proberen contact te krijgen, een band op 
te bouwen. 

Strenge moslims
Het christelijk geloof is voor een flink aantal 
strenge moslims op het AZC echt geen goed 
onderwerp. We hebben nu de indruk dat we 
hen af zouden stoten, als we dit ter sprake 
zouden brengen en als er bij 1 iemand 
interesse is, dat deze persoon dan te maken 
zou krijgen met uitsluiting. 
Het AZC is net een dorp, maar dan nog wat 
erger.

Persoonlijk vertellen we natuurlijk wel wat we 
geloven en kunnen we ook zeggen dat we voor
hen zullen bidden, maar het onderwerp ligt 
nog wat gevoelig.

Wij willen vooral liefde laten zien en doen wat 
onze hand te doen vindt.

Jeannet



Van de Achterbancommissie
We kijken terug op een zeer geslaagde 
jubileumavond, waar wij velen van u ook 
ontmoet hebben. Het was een mooie avond 
om een "inkijkje" te krijgen in het mooie werk 
wat Jeannet doet. Een avond met heerlijke 
hapjes uit diverse landen, muziek, theater en 
natuurlijk heeft Jeannet zelf verteld wat ze de 
afgelopen jaren meegemaakt heeft. 
Zo na de zomervakantie, gaan de activiteiten 
weer starten op de noodopvang in 's-Graven-
deel. De kleding- en spullenwinkel is iedere 14 
dagen open.
Bent u al eens geweest? Het geeft een mooi 
beeld hoe het eraan toe gaat in een "echte" 
winkel waar ze graag willen afdingen. 
Wij bedanken alle trouwe nieuwsbrieflezers 
voor hun gebed en hun betrokkenheid bij de 
jubileumavond.
 Nadia

Van de penningmeester
Een nieuw seizoen ligt voor ons. Een seizoen 
vol met mogelijkheden om iets te kunnen 
betekenen voor vluchtelingen. 
Maar allereerst wil ik in dit stukje terugkijken 
naar het vorige seizoen, waarin wij het 
jubileum van Jeannet mochten vieren. 
Met hulp van velen, hebben wij een prachtig 
magazine kunnen uitgeven en een mooie 
jubileumavond kunnen organiseren.

Wij kijken hier met dankbaarheid op terug. 
Zoveel mensen waren bereid om ons hier 
praktisch of financieel bij te helpen. Hartelijk 
dank hiervoor.

Hieronder vind je weer het vertrouwde 
giftengrafiekje van de laatste 12 maanden.  

Het gemiddelde giftenbedrag van 2022 ligt nu 
op  € 1.362. Dit is wat lager dan de afgelopen 2
jaar, maar in december ontvangt Jeannet vaak 
iets extra’s. Uit dit bedrag ontvangt Jeannet 
een maandelijks ‘salaris’ maar moet ook de 
inkomstenbelasting over deze giften betaald 
worden. 
Vanwege de hogere kosten in benzine, energie
en boodschappen, zouden wij graag de 
maandelijkse bijdrage van Jeannet willen 
verhogen met 10%. Maar hiervoor hebben wij 
eigenlijk een maandelijkse gift  van gemiddeld 
€ 1.500 nodig. 
Dit halen wij helaas nog niet, maar gelukkig 
beschikken wij nog over een buffer. En  wij 
weten dat wij een trouwe God en een trouwe 
achterban hebben.

       Constance
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