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Ook dankzij de me-
dewerking van Wilde 
Ganzen kunnen er extra 
veel projecten op poten 
worden gezet. In totaal 
voor een bedrag van 
liefst 160.000 euro. 
Wilde Ganzen onder-
steunt een groot aantal 

van deze projecten met 
een flinke donatie en 
daar zijn we als Stichting 

Pijnackernaren Helpen Armenië heel blij mee. 

Diverse van deze projecten worden in deze zomernieuwsbrief 
genoemd en kort beschreven. Diverse andere projecten zijn nog 
in voorbereiding, zoals het opknappen van een gemeenschaps-
centrum in het dorp Berdavan, een drinkwaterleidingproject 
in het dorp Drpabak, de toiletvoorziening van een school in 
Massis en het vernieuwen van grote wasmachines in een groot 
ouderentehuis. 
Begin september gaan we weer op eigen kosten een weekje 
naar Armenië. Net als van de winter reist ook weer mee cine-
ast Wim Meijer, die na de bittere winterkou de verzengende 
zomerhitte op bewegend beeld gaat vastleggen. We zullen dan 
onder meer gaan bekijken hoe de aardappels groeien in diverse 
dorpen, waar we meebetaald hebben 
aan de aankoop van pootaardappelen. 
Bij een goede oogst hoeft Maria Goris 
minder voedselpakketten uit te delen. 
En daarom is het goed dat het dorp 
Arevabur waterpompen heeft voor het 
bevloeien van de landerijen. Dit pro-
ject is gefinancierd dankzij Kringloop-
winkel De Wisselbeker in Nootdorp.
Het werkprincipe van Maria Goris is: 

je kunt ze beter helpen met zelf kweken dan ze voedsel geven. 
Dat is een variatie op: geef ze geen vis maar een hengel. 
Over vis gesproken: onlangs waren we actief betrokken bij de 
organisatie van de jaarlijkse Haringparty van Pijnacker. Dat heeft 
met enkele bijzondere giften erbij een bedrag van 4.000 euro 
opgeleverd en zo zijn er door het jaar heen voortdurend allerlei 
acties. Van Open Dag bij Freek van der Velden tot en met een 
kassabonnenactie bij de Plus. 
Heel bijzonder was in het voorjaar de Maria Goris Dankdag: 
een feestje in de loods van Henny Bos aan de Nootdorpseweg 
waar we iedereen die Armenië een warm hart toedraagt voor 
hadden uitgenodigd. Nu eens niet om de mensen weer om geld 
te vragen, maar om ze iets terug te geven als dank voor wat ze 
doen. Geweldig vonden veel mensen het, dat ze Maria Goris nu 
eens in levenden lijve konden zien en met haar van gedachten 
wisselen over haar mooie werk in heel Armenië. 
Het jeugdkoor Jeladim gaf een verrassingsoptreden. Party-
centrum Tout le Monde zorgde voor een zacht prijsje voor de 
catering en daarmee was meteen de kiem gelegd voor de door 

Peet de Bruijn opgezette Haringparty, die al vijf 
jaar bij Tout le Monde wordt gehouden en die 
altijd met een goed doel gepaard gaat. 
In deze zomernieuwsbrief weer veel informatie 
over allerhande projecten die afgesloten zijn, 
nog gaande of nog in voorbereiding. We wensen 
u veel leesplezier, onder dankzegging voor uw 
belangstelling en/of financiële steun. We hou-
den verder op de hoogte via onze site en ook 
via de Telstar. 

Nooit eerder waren er zo veel aan Pijnacker 

verbonden projecten tegelijk gaande in Armenië als 

op dit moment. 

Deze nieuwsbrief is gesponsord 
door: 

Gebroeders Blijleven Pijnacker 
De Zoetermeerse Glashandel 

Steun de Stichting  
Pijnackernaren Helpen Armenië: 
1092 36 947, Rabobank 
Nootdorp-Pijnacker

Op allerlei plaatsen zijn projecten aan de gang 

Samen werken 

betere toekomst!

aan een 

Liever een patatje… 

Maria gaf een voordracht bij de Probus-
club en kreeg een envelop met inhoud. 



Maria Goris en haar Stichting Little Bridge 
doen daar wat aan, in samenwerking met 
sociale diensten en andere organisaties 
die zich het lot van de armen aantrekken. 
Ze delen grote voedselpakketten uit met 
houdbare en voedzame artikelen, waar 
de mensen een aantal weken 
mee vooruit kunnen. Het gaat 
vaak om ouderen en gezinnen 
zonder kostwinner die weinig of 
niets hebben. 
Maria Goris zegt dat de Stich-
ting Pijnackernaren Helpen 
Armenië in de winter een grote 
bijdrage aan de winterhulp 
heeft verleend, zowel financieel 
als in mankracht. 
Door sneeuw en gladde 
Armeense wegen hebben vijf 
personen zich een weg gebaand 
om behoeftige/arme mensen in 
deze koude tijd met voedselpa-
ketten te hulp te komen. Een 

enerverende week net voor de Kerstdagen. 
Ruim 175 mensen hebben een rijk gevuld 
pakket gekregen en in totaal zijn later 250 
prachtige dekens verstrekt, uiteraard zijn de 
goederen dankbaar in ontvangst genomen!
Dat is op de foto’s wel te zien. 

Voedselpakketten en dekens

Er werden 250 dikke dekens uitgedeeld. 

De maandenlange winter met temperaturen tot twintig graden onder 

nul is voor de Armeniërs een zaak van proberen te overleven. Veel 

meer gebeurt er dan ook niet. De armste mensen raken ondervoed en 

worden ziek. 

Twee gezinnen konden koeien en kalfjes kopen: in het dorpje 
Urut en het stadje Stepanavan en de omzet van melk en vlees 
vergroten. Vorig jaar lieten ze glunderend hun nieuwe vee zien. 
We zijn toen rondgereden door een eveneens zeer trotse Armen 
die dankzij een mix van een schenking en een lening een 
mini-bus kon aanschaffen. Hij rijdt nu schoolkinderen rond voor 
daguitstapjes bij schoolafsluitingen en brengt bezoekers naar 
Tiblisi in Georgië. 

Araks is een man met fysiek beperkte krachten. Hij heeft door 
de financiële ondersteuning in bijen geïnvesteerd. Hij leert 
langzaam de bijen te onderhouden en krijgt daarbij aanwijzin-
gen van een vakman die er jaren mee bezig is. Het wachten 
is nu op een goede honingopbrengst. Het bijenproject werd 
mogelijk dankzij de kassabonnenactie van de Plussupermarkt in 
Pijnacker. 

Een duwtje in de rug voor een eigen kleine onderneming 

De laatste twee jaar hebben we diverse kleine projecten gesteund waarbij enthousiaste ondernemende 

mensen in de vorm van een combinatie van een schenking en een lening een eigen bedrijfje konden 

opstarten. Maria Goris meldt dat deze projectjes goed lopen. 

Araks heeft te weinig fysiek vermogen voor gewoon werk, maar 
bijen houden gaat prima. Zijn project werd mogelijk door de 
opbrengst van de kassabonnenactie van de Plus van de familie 
Zondag. 

Blij met voedselpakket en dekens. 



Dit keer heeft een vrouw van middelbare leeftijd 
uit een dorp bij Azerbeidzjan een nieuwe heup-
prothese gekregen en tevens is een gezwel uit 
het bot weg genomen. Momenteel loopt ze met 
behulp van een stok weer zelfstandig in en om 
het huis. 

Verder hebben leukemiekindertjes opieuw medi-
cijnen ontvangen en heeft Hranush een neusope-
ratie ondergaan en is meebetaald aan een grote 
tandbehandeling voor een jonge vrouw. 
In een kinderziekenhuis te Jerevan is een soort 
afzuigkast geinstalleerd waarin de verpleegkun-
digen de chemo-spuiten klaarmaken, zodat ze 
zelf niet al te veel door deze gevaarlijke stoffen 
worden aangetast. De aanschaf heeft 3.835 euro 
gekost en kon worden betaald dankzij de driejaar-
lijkse bijdrage van De Wisselbeker in Nootdorp. 

De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië heeft door de jaren 
heen dit tehuis op meerdere fronten gesteund. Maria Goris 
heeft een goede verstandhouding met de moderne directeur, 
een rustige arts die volgens Maria heel goed leiding geeft aan 
het tehuis. 
Er is een rolstoelweg aangelegd. Daardoor kunnen de bewoners 

– al dan niet met rolstoel - de afstand van de wooneenheden 
naar de therapie-afdelingen aanzienlijk inkorten. 
Verder wordt daar op dit moment gewerkt aan het opknappen 
van drie woonunits voor meervoudig gehandicapte jonge kinde-
ren. Deze units waren bouwkundig totaal verouderd en ook niet 
meer goed werkbaar voor de medewerkers. De kinderen – veelal 
in rolstoel – zaten veel te dicht op elkaar en ondanks alle goede 
bedoelingen was de situatie er behoorlijk onleefbaar geworden. 
Er hing ook een niet meer weg te krijgen penetrante geur. De 
drie units worden nu helemaal opgeknapt en van nieuw woon- 
en slaapmeubilair voorzien. Bij ons bezoek in september zal de 
klus waarschijnlijk geklaard zijn. Er is een bedrag mee gemoeid 
van 80.000 euro. Mede dankzij een bijdrage van Wilde Ganzen 
kon het budget worden veilig gesteld en het werk snel begin-
nen. 

Vanuit het voor onverwachte, relatief kleine, hulpaanvragen 

opgerichte Maria Virus Fonds worden elke keer talloze mensen 

medisch geholpen. 

In een van de beste (kinder)tehuizen van Armenië, 

in Nor Kharberd, wonen ongeveer 300 mensen, 

veel kinderen maar ook jongvolwassenen, die 

vaak meervoudig beperkt zijn, lichamelijk en 

verstandelijk. 

Medische zorg hoog in het vaandel 

Groot project: opknappen van drie woonunits in te huis 

De rolstoelweg is er; aan de drie woonunits wordt gewerkt. 

Operatie aan de heup. 

Neusoperatie voor Hranush. 
Afzuigkap voor chemische 
stoffen dankzij De Wisselbeker. 

Samarech gaat door met vernieuwen 
en uitbreiden waterleiding 
Het dorp Saramech kon vorig jaar met veel feestgedruis 
een nieuwe hoofddrinkwaterleiding openen. En nu is men 
bezig om een oude kapotte leiding te vervangen. Wilde 
Ganzen doet weer van harte mee. 
Vaak ontstaat door de projecten een goede samenwerking 
met de lokale autoriteiten. Met de bescheiden burgemees-
ter van dit dorp werkt Maria heel prettig samen. De man is 
ontzettend dankbaar voor de hulp en bijna te bescheiden 
om er om te vragen! 



Alle basisscholieren vanuit een bepaalde 
kern van het dorp – eerst Nootdorp, later 
Delfgauw en vorig jaar Pijnacker – zijn 
dan een hele week in een sporthal aan 
het bewegen op klimkussens, storm-
banen en allerlei andere spannende en 

uitdagende speeltoestellen. 
De Lionsclub organiseert dat allemaal in 
samenwerking met de gymleerkrachten 
van de scholen. De kinderen zijn dan 
allemaal een paar uur heerlijk bezig en 
dan komt er weer een volgende groep. 
Behalve voor zichzelf zijn de kinderen 
en de Lions ook meteen in actie voor 
leeftijdgenoten elders ter wereld die het 
wat minder hebben getroffen. 
In dit geval voor kinderen in Spitak 
een stad die in 1988 wereldnieuws was 
door een verwoestende aardbeving met 
duizenden slachtoffers. Er is bijna geen 
familie die geen mensen heeft verloren 
bij die aardbeving die een collectief 
trauma is geworden. Spitak is nog steeds 
een arme stad, gelegen in het noorden 
van het land. De stad is de aardbeving 
nog steeds niet te boven. De werkloos-
heid en de armoede zijn enorm. 
Met het geld van de Week van de Be-
weging – ongeveer 15.000 euro – heeft 
de kleuterschool naast het stadhuis 61 
nieuwe stapelbedjes met matrassen 
ontvangen en worden binnenkort 120 
schoolkinderen van schooluniformen, 

schoenen en schoolmateriaal voorzien. 
Schoenmaker Levon van de stad Gyumri 
gaat binnenkort de maten nemen van de 
schoolschoenen, zodat naast de aanschaf 
ook jongeren van werk worden voorzien. 
Het belangrijkste is dat ook straatarme 
kinderen nu onderwijs krijgen. De scho-
lieren uit Pijnacker en de Lions mogen 
trots zijn op wat ze hebben gepres-
teerd met z’n allen. Overigens zijn met 
hetzelfde project nog twee arme landen 
geholpen: Togo en Bangladesh. Ook daar 
wordt het geld besteed aan onderwijs en 
zorg voor kinderen. 
Het moet de basisscholieren van Pijnac-
ker-Nootdorp als muziek in de oren klin-
ken als ze horen, dat we nu ook bezig 
zijn om bij enkele basisscholen in Arme-
nië de gymzaal en de sportvoorziening 
op te knappen, zodat hun leeftijdgenoten 
daar zelf ook lekker kunnen sporten en 
bewegen. Niet op zulke mooie tumbling-
banen als de Lionsclub ieder jaar inhuurt, 
maar wel in een keurige zaal waar goed 
gesport kan worden. Het gaat in totaal 
om zo’n 25.000 euro en opnieuw onder-
steunt Wilde Ganzen dit project. 

Lionsclub en scholieren zetten zich in voor kinderen in Spitak

Dak boven het hoofd 

Vorig jaar waren we op bezoek bij een 
gezin met een invalide vader en een 
invalide moeder met twee kinderen. Ze 
woonden bij de grootouders in en eigen-
lijk was de situatie tamelijk onhoudbaar. 
Door diverse problemen heeft het wat 
langer geduurd maar de verwachting is 
dat deze mensen nog dit jaar hun intrek 
kunnen nemen in een nieuw huis. De 

Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië 
heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld.   
Viktoria, een weduwvrouw, krijgt samen 
met haar tienerjongens letterlijk een 
normaal dak boven haar hoofd. Deze 
mensen woonden mensonterend in een 
vluchtelingendorp. Ze zijn in de beginja-
ren negentig uit Azerbeidzjan gevlucht. 
Maria Goris vindt het geweldig dat met 
hulp van Pijnacker dit gezin uit een 
uitzichtloze toestand wordt gehaald en 
zicht krijgt op een betere toekomst. 
Viktoria’s jongste zoon verblijft in een 
speciale school, zodat hij daar kan eten 
en slapen en komt momenteel slechts in 
de weekenden thuis. Viktoria komt straks 
met de kinderen letterlijk vanuit een 
rare koelkast – het waait letterlijk door 
het huis - in een paradijs. Voor haar is 

het te mooi om waar te zijn om normale 
muren te hebben en letterlijk een goed 
dank boven het hoofd. Dit zijn natuurlijk 
onbeschrijflijk mooie momenten, aldus 
Maria.  

De sociale dienst van het 

stadsbestuur in Spitak is heel goed 

en bevlogen bezig om mensen 

vanuit containers te huisvesten 

in een gewone woning. Er worden 

eenvoudige maar prima woningen 

gebouwd. 

De Lionsclub Nootdorp-Pijnacker 

heeft al drie jaar achtereen het 

geweldige project Week van de 

Beweging.

In Pijnacker bewegen voor onder meer de 
leeftijdgenoten in Armenië. We hopen dat 
een of meerdere scholen het komende 
schooljaar weer een project gaan doen 
met als thema en ‘goed doel’ Armenië. 
We verlenen graag onze medewerking. 

Viktoria en haar zoons wonen nu in 
erbarmelijke omstandigheden. Binnenkort 
verhuizen ze naar een goed huis. 

Stichting “Pijnackernaren  
helpen Armenië”
Wilt u het werk van Maria Goris en haar Stichting Little Bridge 
financieel steunen, maak dan gebruik van Rabobank-rekening-
nummer 1092 36 947 ten namen van Stichting Pijnackernaren 
Helpen Armenië. Onze stichting is ANBI-goedgekeurd, wat 
betekent dat giften financieel aftrekbaar zijn. 

www.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, Nieuwkoopseweg 6, 2641 PB Pijnacker, 
telefoon: 015 - 369 92 33 / 06 - 223 89 143

Jan van der Stoep, Noordweg 48, 2641 AM Pijnacker, 
telefoon: 015 - 369 23 34


