Voorwoord bij de jaarrekening 2015 van de Stichting Kerk & Vluchteling
Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Kerk & Vluchteling over het jaar 2015. Voor de steun bij
de totstandkoming van deze jaarrekening danken wij het College van Diakenen van de Protestantse
Gemeente te Apeldoorn. In het bijzonder gaat onze dank uit naar mevr. Corrie van Orden-van der
Hoef voor de administratie en de samenstelling van deze jaarrekening. Kerk en Vluchteling helpt nog
steeds vluchtelingen, die in Apeldoorn verblijven en nog in een procedure zitten. Juridisch worden
deze vluchtelingen begeleid door Vluchtelingenwerk Apeldoorn. Kerk en Vluchtelingen helpt met
leges- en griffiekosten, reiskosten naar advocaat en rechtbank, medische kosten en in een enkel
geval met leefkosten. In Apeldoorn verblijven drie 1F-gezinnen, die door Kerk en Vluchteling worden
geholpen. Zij ontvangen door de 1F-status van de man geen huur- en zorgtoeslag en sinds 2015 is
ook de kostendelersnorm op deze gezinnen van toepassing. Daardoor moeten deze gezinnen
rondkomen met een inkomen, dat vele honderden euro’s onder de bestaansnorm ligt. Eén van de
drie mannen is onder dwang uitgezet naar Kabul. Zijn gezin ontvangt weer toeslagen via de
Belastingdienst. De twee andere mannen proberen een bestaan op te bouwen in het buitenland.
Zolang dit niet gelukt is blijven zij ingeschreven in de Basisregistratie en ontvangen deze gezinnen
een compensatie via Kerk en Vluchteling voor de gederfde toeslagen. Daardoor is zeer onzeker of de
compensatie in de toekomst nog nodig is. Voor 2015 is van de gemeente een bedrag ontvangen om
deze kwetsbare groep te ondersteunen. Voor 2016 blijft een bedrag over voor ondersteuning, maar
door de invoering van de kosten-delersnorm sinds juli 2015 worden de maandbedragen erg hoog.
Stichting Kerk en Vluchteling zal zich in de toekomst blijven inzetten voor vluchtelingen, die tussen
wal en schip vallen en nergens een beroep op kunnen doen. Voor de Noodopvang voor de nieuwe
stroom vluchtelingen blijft het C.O.A. verantwoordelijk en de afzonderlijke kerken met kortlopende
activiteiten. De samenwerking met Vluchtelingenwerk Apeldoorn blijft belangrijk en natuurlijk
rekenen we ook in de toekomst op uw steun en hulp.
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