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De familie Zondag heeft altijd veel 
belangstelling voor Armenië. “Gaan jullie 
nog naar Albanië dit jaar”, vroeg Ton dan 
wel eens. Heel veel mensen denken dat 
we goed werk doen in en voor Roeme-

nië, maar Ton gooit Albanië wel eens in 
de strijd. Maakt niet uit: het gaat om de 
goede intentie. 
Al vele jaren hebben we bij PLUS een kas-
sabonnenbus. Iedereen die lege flessen 

inlevert, kan de bon die dat oplevert bij 
de kassa inleveren, maar je kunt hem ook 
in een melkbus deponeren, die pal naast 
het inleverpunt staat. Dat heeft in de loop 
van de jaren al enige duizenden euro’s 
opgeleverd. PLUS Sabine Zondag steunt 
tussendoor ook andere goede doelen en 
dat is alleen maar te prijzen, zoals on-
langs Bartjan Kerklaan die een school aan 
het bouwen is in Gambia. 
Alsof de statiegeldbonnenactie nog niet 
genoeg is, betaalt PLUS Sabine Zondag ook 
de kosten van deze nieuwsbrief die we 
twee keer per jaar uitgeven. We proberen 
het maken van kosten altijd tot het uiter-
ste te beperken, zodat alle ingezamelde 
euro’s ten goede kunnen komen aan de 
projecten in Armenië. Dat lukt heel goed. 
Als dank voor al het goede werk zetten 
we het team van PLUS Sabine Zondag een 
keer in de picture in deze nieuwsbrief. 

Ook Henny Bos vertelde het een en ander 
over het werk van Little Bridge en onze 
inbreng daarbij. Toen we in juni van dit 
jaar ons jaarlijks projectenreisje maakten 
door Armenië – uiteraard op eigen kosten 
– reisde ook Rotaryman Hans van Luik 
mee. Hij was onder de indruk van het 
land en van het werk van Little Bridge. 
Rotary Pijnacker-Nootdorp wil graag een 
bijdrage leveren. Aan welk project en hoe 

precies, daar wordt nog aan gewerkt, 
maar de intentie is er om echt substanti-
eel iets te doen. 
Al een paar jaar organiseert Rotary 
Nederland een Santa Fun Run waarbij 
iedereen welkom is om in een kerstpak 
hardlopend of wandelend een traject 
af te leggen. Ook in Pijnacker-Nootdorp 
gebeurt dat vanaf het Raadhuisplein in 
Pijnacker. Er is altijd een landelijk doel 

en een of meer lokale doelen. Armenië 
is dit jaar in Pijnacker een van de lokale 
doelen. Loop dus mee op zondag  
17 december. Meer informatie volgt via 
de Telstar en de site van Rotary Pijnac-
ker-Nootdorp. 

Al jaren hebben wij met de supermarkt van PLUS in Pijnacker een uitstekende verstandhouding. 
Eerst met Ton en Nel Zondag en nu ook met hun dochter Sabine die ruim een jaar geleden de winkel 
aan de Nootdorpseweg heeft overgenomen en totaal verbouwd en vernieuwd heeft voortgezet. 

Onlangs waren we te gast bij Rotary Pijnacker-Nootdorp in de zijzaal 
van restaurant/partycentrum Tout le Monde. Ook de ambassadeur 
voor Armenië in Nederland, mevrouw Dziunik Agajanian was daarbij 
van de partij. Zij hield een gloedvol verhaal over de ontwikkeling 
van haar land van herkomst. 
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Samen werken 

aan een betere toekomst!

De Santa Fun Run is zondag 17 december. 

De kassabonnen van PLUS Sabine Zondag voor het goede doel 

Het team van de supermarkt aan de Nootdorpseweg. 

Santa Run geeft Armenië fun 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl



Rotary Koningsveld heeft ieder jaar op 
een zondag in september een leuke 
rondrit door de regio met oude auto’s. De 
start is altijd bij Op Hodenpijl in Schiplui-
den en na een dagje toeren eindigt de rit 
op de Markt in Delft waar de prachtige 
oude auto’s dan nog even onder grote 
belangstelling staan te pronken. 
Er is ook altijd een goed doel aan ver-
bonden. Vorig jaar was het goede doel 
onze Stichting Pijnackernaren Helpen 

Armenië. Rotary Koningsveld heeft toen 
ruim 3.000 euro bijgedragen aan het 
vernieuwen van een dak van een school 
voorschoolse opvang in het dorp Nor 
Kharberd. Dat kostte 10.000 euro. Een 
derde deel heeft Rotary betaald, een 
derde deel Wilde Ganzen en een derde 
deel kwam uit onze eigen pot. 
Onlangs waren we in Delft bij Rotary 
Koningsveld om wat te vertellen over 
ons werk en daarbij heeft Wim Meijer 

een korte film van zes minuten vertoond 
met beelden van het dak, toen én nu. De 
mensen van Rotary Koningsveld waren 
zeer belangstellend en terecht ook een 
beetje trots dat mede dankzij hun in-
breng de 125 leerlingen er weer droog en 
warmpjes bij zitten! 

Heel veel mensen en organisaties dragen 
ons werk voor Armenië een warm hart 

toe. Iedereen weet dat het gegeven 
geld concreet wordt besteed en dat 
iedere euro goed terecht komt. Daarom 
zijn jubilerende bedrijven, scholen met 
projecten en mensen die iets te vieren 
hebben vaak bereid om voor ‘het goede 
doel Armenië’ geld in te zamelen. Een 
dergelijke toestroom van geld hebben we 
ook nodig om Little Bridge en Maria Goris 
te kunnen blijven ondersteunen. Heeft u 
iets te vieren en zoekt geen cadeau voor 
uzelf maar voor een goed doel, denk dan 
eens aan Armenië en aan ons. We zijn 
altijd bereid om bij organisaties, vereni-

gingen en scholen een verhaal te houden 
over Armenië, in combinatie met een film 
van elke gewenste lengte en we hebben 
ook informatiemateriaal beschikbaar. 
Voelt u zich aangesproken, bel een van 
de bestuursleden (de telefoonnummers 
staan op pagina 4 onderaan) of stuur een 
mail naar: 
info@pijnackernarenhelpenarmenie.nl 
Op pagina 4 onderaan staat ook het reke-
ningnummer dat u kunt gebruiken voor 
eventuele giften. U steunt er projecten 
mee zoals die op pagina 4 beschreven 
staan. 

Ook Rotary Koningsveld Delft in actie 

Bruiloften en partijen 

We hebben ook goede contacten met Rotary Koningsveld in Delft. 
Bouwondernemer Gerrit Schotte uit Oude Leede is daar lid van en ook 
‘dealer’ Marien van Leeuwen en wethouder Jaap van Staalduine. 

De heren van de Stichting Pijnackernaren 
Helpen Armenië gaan met hun tijd mee. 
Ze hebben hun traditionele t-shirts ver-
ruild voor een prachtig overhemd. 
Financieel mede mogelijk gemaakt door 
Futuro Mode, de winkel van Peter Brou-

wer aan het Raadhuisplein en met een 
bescheiden logo bedrukt door !mpressed 
druk en print, de maatschappelijk betrok-
ken onderneming van Sandra Haket en 
haar collega’s. 

Armeniëmannen met de mode mee 

Piet van Daalen geeft tekst en uitleg bij 
Rotary Koningsveld. 

Financiële hulp 
vanuit Almelo
Via internet heeft een aan Armenië 
verbonden echtpaar ons al eerder be-
naderd om iets te doen voor Armenië. 
Henny Bos en Piet van Daalen zijn er 
geweest en hebben een goed gesprek 
gehad met deze mensen. 
Zij stellen 10.000 euro beschikbaar en 
dat geld wordt besteed aan een zoge-
noemde uitleenbank voor hulpmidde-
len voor mensen met een beperking. 
Er is een grote behoefte aan krukken, 
rolstoelen en allerlei andere hulp-
middelen die mensen vaak zelf niet 
kunnen bekostigen. 

Maria Goris is druk bezig met het op-
zetten van de uitleenbank die begin 
volgend jaar van start zal gaan. Henny 
en Piet hebben in Almelo voor een 
grote groep belangstellende Armeni-
ers een presentatie gegeven. 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Van t-shirt naar chique overhemd.

Samen de schouders eronder.



Tout le Monde regelt de haring en het 
bijbehorende ‘spoelwater’ en wij regelen 
de entree, de uitgifte van consumptie-
munten, de verloting met weer schit-
terende prijzen die beschikbaar worden 
gesteld door het bedrijfsleven en het 
winkelwezen in Pijnacker-Nootdorp en 
omgeving. Het is ieder jaar weer een 
gezellige happening. Wij moeten het 
hebben van meedelen in de consumpties 

en de opbrengst van de loterij. Ieder jaar 
verdienen we rond de 2500 euro met de 
Haringparty maar de eigenlijke opbrengst 
is hoger: het is steeds weer een heel 
gezellige bijeenkomst waarbij we heel 
veel mensen ontmoeten die Armenië 
en ons een warm hart toedragen. Tout 
le Monde heeft al gevraagd om ook in 
juni 2018 – kort na het aanmeren van de 
nieuwe haring – de Haringparty Pijnacker 

te organiseren. Nadere berichtgeving 
volgt te zijner tijd. 

Voor 40 euro help je een oudere of een 
zieke een groot deel van de ijskoude 
winter door. Zeker zo belangrijk als de 
voedzame onderdelen van het pakket is 
de hartverwarmende ervaring van deze 
mensen die door deze aandacht het 
gevoel hebben dat er tenminste nog een 
paar mensen op aarde aan ze denken. 
Vaak zijn dit heel eenzame op zichzelf 
wonende mensen die niet of nauwelijks 
sociale contacten hebben. 
In het hele land is Maria Goris in de win-

termaanden bezig om een groot pakket 
te brengen bij mensen waarbij de samen-
stelling vooral gericht is op houdbare 
waren met veel voedingswaarde. Ook 
deelt ze houtpakketten uit voor mensen 
zonder brandstof. Ook dat is een uit-
komst voor mensen die in een schamel 
huisje of container wonen zonder veel 
isolatie terwijl het heel hard kan vriezen 
gedurende de eindeloos lange winter. We 
bevelen deze actie daarom van harte bij 
u aan. 

Om deze uitgaven mogelijk te maken 
storten we ieder jaar een bedrag in het 
Maria Virus Fonds. We zijn aangestoken 
door het ‘helpvirus’ van Maria. Vandaar 
de naam. Hier een paar mensen en situa-
ties zodat het fonds meer gaat leven.
 Narine is een 28-jarige vrouw met 
borstkanker. Ze is getrouwd en heeft een 
zoontje van één jaar, Daniël. Haar man 
werkt als dagloner. Het gezin is niet in 
staat een operatie die ze inmiddels heeft 
gehad te betalen. Na de operatie volgden 
acht chemokuren.
Ook heeft ze bloedtransfusies gehad. Na 
de chemo volgde er nog bestraling. Als 

deze vrouw niet financieel was gehol-
pen zou behandeling niet mogelijk zijn 
geweest. Little Bridge ondersteunde haar 
met 180 euro per kuur en daarnaast nog 
de medicijnen.
Ashot is 36 jaar. Hij heeft geen idee wie 
zijn vader en moeder zijn en opgegroeid 
in een kinderhuis. Hij heeft een onge-
neeslijke spierziekte waardoor zijn voe-
ten zijn vergroeid tot zogenoemde olifan-
tenbenen. Hij beschikt over twee krukken 
waarop hij zich voortsleept. Twaalf jaar 
heeft hij op straat geleefd en hij beschikt 
nu over acht meter woonruimte. 
De medicijnen die voor hem cruciaal zijn 

kosten 400 euro per/maand. Little Bridge 
steunt hem met 60 euro per maand en 
de rest bedelt hij bij elkaar. Door zijn 
verleden wordt zijn schamele uitkering 
van ongeveer 54 euro per maand direct 
ingehouden. 

Al een groot aantal jaren organiseren we samen met restaurant Tout le 
Monde de Haringparty Pijnacker. Dat is echt een begrip geworden. Ook 
steeds meer Nootdorpers en mensen van verder weg weten dit juni-
evenement te vinden. 

Ook deze winter organiseert Little Bridge weer een voedsel- en brandstofactie voor de allerarmsten in 
Armenië. Dat doet Maria Goris samen met kerken en sociale diensten die weten waar de schrijnende 
gevallen te vinden zijn. 

Little Bridge maakt steeds een keurige begroting met structurele 
inkomsten en uitgaven voor projecten. Toch zijn er altijd noodgevallen 
van mensen die een beroep doen op de hulp van Maria Goris. 

Haringparty niet meer weg te denken

Actie voor voedsel- en houtpakketten 

Maria Virus Fonds helpt noodgevallen

Help de arme Armeniërs de winter door. Ook 
kleding kunnen ze vaak goed gebruiken

De Haringparty werd dit jaar geopend 
door de ambassadeur die haring heel lek-
ker bleek te vinden. 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nlwww.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Ashot krijgt een bijdrage van Little Bridge 
voor zijn medicijnen en moet de rest van 
het geld bij elkaar zien te bedelen.



We bezochten diverse projecten voor het 
opknappen van voorschoolse opvangcentra. 
In Aparan ontmoeten we de coöperatie met 
150 leden. We maken een vergadering mee 
en ervaren hoe enthousiast en dankbaar de 
boeren zijn en ook de burgemeester. Met 
landbouwmachines en met verbetering van 
de drinkwatersituatie voor het vee maakt 
het dorp sprongen vooruit.

In Vanadzor worden de in 2016 met steun 
van Carolusgulden gebouwde twaalf ap-
partementen bewoond door mensen die uit 
containers gekomen zijn. De mensen zijn 
blij met hun prachtige nieuwe huisje. We 
bezoeken ook het culturele huis Berdavan 
waar de renovatie nog in volle gang is. Een 
flink aantal projecten wordt mede mogelijk 
gemaakt door Wilde Ganzen. 
Het dorp Nirkin Kamir Aghpuyr is door een 
gift van de jongeren uit Pijnacker geholpen 
met de aanschaf van een aantal landbouw-
werktuigen. 

Sommige projecten staan nog in de kinder-
schoenen of worden alleen maar geopperd 
en dus is het leuk om ook eens iets te 
openen, zoals het irrigatiewaterproject in 
Getap geopend. De mensen daar kunnen 
nu meer hectares betelen en meer op-
brengst genereren, dankzij het water. 

In Aragats is een project voor voorschoolse 
opvang. Een heel enthousiaste directrice 
laat haar school zien. We zijn onder de in-
druk van de aankleding van de school. Die 
door de medewerkers zelf met minimale 
middelen is gemaakt. We zien dansende 
kindertjes. Ze maakt van de gelegenheid 
gebruik om ons op de slechte staat van 

gedeelte van het dak van de school te wij-
zen. We hopen dat Wilde Ganzen dit project 
ondersteunt. Zo zijn er nog meer projecten 
te noemen op het gebied van onderwijs en 
opvang, zoals de school in Bardsrashen die 
klaar is. Het tehuis in Nor Kharberd heeft 
regelmatig geen water en wil dat oplossen 
met een waterkelder. 

In de vorige nieuwsbrief in mei noemden 
we al een project omtrent werktuigen voor 
de coöperatie in het dorp Nerkin Karmir 
Aghpuyr. En ook de vervanging van de 
waterleiding in Nerkin Barzmarbard. Dit 
project kunnen we doen dankzij De Wis-
selbeker.

Bezochte projecten tijdens de junireis 

Tijdens de junireis hebben we allerhande projecten bezocht. Hier een kort overzicht. 

Stichting “Pijnackernaren helpen Armenië”

Wilt u het werk van Maria Goris en haar Stichting Little Bridge 
financieel steunen, maak dan gebruik van IBAN:  
NL 78 RABO 01 09 23 69 47 ten name van Stichting Pijnacker-
naren Helpen Armenië. Onze stichting is ANBI-goedgekeurd, 
wat betekent dat giften financieel aftrekbaar zijn. 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

info@pijnackernarenhelpenarmenie.nl 

Contactpersonen
Henny Bos, Oostlaan 68, 2641 DT, Pijnacker, 
telefoon: 06 - 526 18 213 

Piet van Daalen, Adigestroom 234, 2721 AP Zoetermeer, 
telefoon: 06 - 513 86 546

Sjaak Oudshoorn, Molenweg 53, 2631 AB Nootdorp, 
telefoon: 015 - 369 92 33 / 06 - 371 22222

Jan van der Stoep, Oostlaan 51, 2641 DT Pijnacker, 
telefoon: 015 - 369 23 34

De zaal in Berdavan is klaar voor gebruik. Het water stroomt in Getap. 

De Armeniërs werken zo veel mogelijk mee. 

Machines voor intensievere landbouw. 

Wilde Ganzen steunt veel projecten. 


