Voedselpakketten
Geef ze geen vis maar een hengel en leer ze vissen. Dat is het motto
van Maria Goris dat het ook op een Haringparty goed doet.
Mooi gezegd en goed bedoeld, maar als
je tijdens de strenge winter zonder eten
zit te verpieteren in een slecht verwarmd
huisje, vaak zonder ramen, dan werkt
het niet echt.
Vandaar dat Maria Goris in de winter
werk maakt van het samenstellen en
uitdelen van voedselpakketten. Wij hebben daar de actie aan gekoppeld: met
veertig euro help je een gezin de winter

door. Die actie heeft rond de kerst en
de jaarwisseling uitstekend gewerkt. Er
kwam ruim 12.500 euro voor binnen.
Anja en Piet van Daalen en Inka en Jan
van der Stoep zijn in januari een week
in Armenië geweest om te helpen met
het samenstellen en rondbrengen van
de voedselpakketten. Heel dankbaar
werk, omdat de mensen er op hun beurt
ontzettend dankbaar voor waren.

Kerstmarkt in Vlaardingen

De Vlaardingers waren heel geïnteresseerd in
ons Armenië-werk.

K.A. van Daalen en Zn BV
Steun de Stichting
Pijnackernaren Helpen
Armenië:
NL 78 RABO 01 09 23 69 47
RSIN/fiscaalnummer
ANBI 817429803
Er zijn door het hele land heen 350 grote
pakketten uitgedeeld.

Jaarrekening rond

Via de zus van Henny Bos waren we
in december vorig jaar het goede doel
van een kerstmarkt in de Bethelkerk in
Vlaardingen. In woord en beeld hebben
we duidelijk gemaakt wat we doen.
De film van Wim Meijer van ons werk
in Armenië trok veel aandacht van de
bezoekers van de kerstmarkt en aan het
eind van de avond gingen we huiswaarts
met een prachtige cheque van 1800 euro.

Onze jaarrekening van 2013 is
afgerond met dank aan BloemendaalRuigrok Accountants dat dit werk om
niet doet, zodat we ook hierbij geen
kosten hebben. De jaarrekening staat
in zijn geheel op onze site. Het valt
op dat het saldo op dit moment aanzienlijk is. Sparen is niet de opzet van
onze stichting maar feit is dat veel
projecten nog in voorbereiding zijn.
Zodra voor die projecten het sein op
groen gaat, komt ook het geld los!

Loterij bij toneelclub

Schitterende reportage bij De Wisselbeker

In het voorjaar waren we bij de toneelvereniging Plukkers op de Planken in theater CulturA
in Nootdorp. Behalve dat we een geweldig
toneelstuk zagen, mochten we ook de loterij
verzorgen.

De Wisselbeker, de kringloopwinkel in Nootdorp, steunt ons drie
of vier jaar achtereen met 5.000 euro per jaar. Geweldig.

De opbrengst was voor de operatie van een
arm Armeens meisje door een klompvoetje
niet goed meer kon lopen. Met rond de 750
euro was de opbrengst geweldig en niet eerder
vertoond in de historie van de Plukkers op de
Planken. Binnenkort wordt het meisje geopereerd en loopt ze als nooit tevoren. Geweldig
om mee te maken!

We gaan ieder jaar of iedere twee jaar
naar Nootdorp om tijdens de Vrijwilligersavond wat te vertellen over Armenië en
wat we met ‘hun’ geld hebben gedaan.
Materieel voor de ‘geboorteafdeling’ van
een kinderziekenhuis, pompen voor irrigatie; dat zijn een paar doelen.
In het voorjaar konden we dankzij Wim
Meijer iets terugdoen voor al die vrijwilligers: Wim had een film gemaakt van het
reilen en zeilen in de winkel. Dat heeft
een schitterende reportage opgeleverd

met enkele medewerkers en klanten in
de hoofdrol. De mensen genoten met
volle teugen maar wij ook!

Stichting “Pijnackernaren
helpen Armenië”

Contactpersonen

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 Pijnackernaren Helpen Armenië. Onze stichting is ANBI-goedgekeurd,
wat betekent dat giften financieel aftrekbaar zijn.

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

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Samen werken

Deze nieuwsbrief is
financieel mogelijk
gemaakt door
medewerking van

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

Sjaak Oudshoorn, Nieuwkoopseweg 6, 2641 PB Pijnacker,
telefoon: 015 - 369 92 33 / 06 - 371 22222
Jan van der Stoep, Noordweg 48, 2641 AM Pijnacker,
telefoon: 015 - 369 23 34

aan een betere toekomst!

Voor de tiende keer
De mensen van de Stichting Pijnackernaren Helpen
Armenië stappen op dinsdag 16 september voor het
tiende achtereenvolgende jaar in een vliegtuig met
als bestemming Jerevan, de hoofdstad van Armenië.
Dat wordt een feestelijke reis waarbij ook een vertegenwoordiger van Wilde Ganzen van de partij zal zijn. Als projecten aan
bepaalde criteria voldoen, geeft Wilde Ganzen een extra bijdrage
waarbij 1 euro 1,55 euro wordt. Het motto van Wilde Ganzen is:
klein project, groot verschil.
Wij werken al jaren nauw samen met deze organisatie die al
veel projecten heeft ondersteund, zodat de Stichting Little
Bridge van Maria Goris extra financiële mogelijkheden krijgt om
met klein en grote projecten het verschil te maken. We zijn heel
blij dat onze contactpersoon van Wilde Ganzen dat nu zelf kan
zien en ervaren, op locatie!
Wij steunen dus al bijna tien jaar de Stichting Little Bridge van
Maria Goris. Little Bridge springt ook in de bres daar waar de
overheid het laat liggen. Bijvoorbeeld bij het opknappen van
kleuterscholen, het aanleggen van drinkwaterleiding of pompen
voor irrigatie in de landbouw, het opknappen van een kindertehuis, enzovoort.
Wij gaan er ieder jaar op eigen kosten heen om door het hele
land heen afgeronde, lopende en nieuwe projecten te bekijken
en in samenspraak met Maria Goris de ingezamelde gelden te
verdelen over de projecten.

Hoe is het ooit begonnen?
Die vraag krijgen we vaak. Maria Goris was vanaf midden jaren
negentig directeur van een kindertehuis en Pax Christi Kinderhulp organiseerde in Nederland vakanties voor Armeense kinderen die slachtoffer waren geworden bij de grote aardbeving in
het noorden van het land in 1989. Een beving trouwens die toen
wereldnieuws was en waarvan nog steeds sporen te zien zijn in
en rond de stad Spitak.
Talloze kinderen zijn bij die aardbeving wees geworden. Geen
vader en moeder meer betekent: opgenomen worden in een
weeshuis. De Pijnackerse Willy Mathu organiseerde die vakanties en reisde naar Armenië om daar de zaken af te stemmen.
Ze ontmoette Maria Goris en er ontstond een nauwe band. Echtgenoot Frans Mathu was betrokken bij de toenmalige Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Pijnacker (SOP). Destijds legde de
gemeente ieder jaar één gulden per inwoner opzij om daar-

Overal in het land projecten bezoeken.
mee via de SOP ontwikkelingswerk mogelijk te maken. De SOP
steunde ook Armenië en Maria Goris kwam ook een keer over
haar werk vertellen bij Van Ouds het Raadhuis.
Toen in 2001 Henny Bos en Paul Goud stopten als wethouder
van de gemeente Pijnacker, wilden ze geen bloemen en flessen
wijn, maar zetten ze een melkbus neer voor het werk van Maria
Goris in Armenië. Dat leverde rond de 10.000 gulden op en daarmee kocht Maria Goris een huisje voor drie weeskinderen met
beperkingen die zo op zichzelf konden gaan wonen.
Henny Bos kwam een paar jaar later op het idee om een keer te
gaan kijken in Armenië. Hij nodigde zijn zwager Piet van Daalen
en Sjaak Oudshoorn van de lokale krant uit om mee te gaan.
(Later kwam Jan van der Stoep erbij nadat hij nadat hij bij een
Open Dag van zijn bedrijf Armenië als goed doel had gekozen!)
En zo gingen we in september 2005 voor het eerst naar Armenië. Niet met lege handen maar met 7500 euro die met name
door Henny Bos bij elkaar ‘vergaard’ was. Zo is het begonnen
en toen we onder de indruk waren van Maria Goris daar met
Armeense hulp aan het doen was aan goede werken, besloten
we om ermee door te gaan. De Stichting Pijnackernaren Helpen
Armenië werd opgericht en jaarlijks werd het nodige geld vergaard. Zo gaat het al bijna tien jaar.
We hebben gezien in die tien jaar dat het land zich goed heeft
ontwikkeld maar dat de allerarmsten het alleen maar moeilijker
hebben gekregen. Alles is duurder geworden maar pensioentjes van ouderen en zieken zijn gelijk gebleven of niet mee
gegroeid. Als ze al een pensioentje hebben want dat is lang niet
altijd het geval. Er is dus nog genoeg te doen daar en dus gaan
we ook na bijna tien jaar vrolijk verder met het werk!
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Haringparty Pijnacker voor Armenië weer succesvol

Met de fillem van Willem de boer op

Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft de SPHA samen met Tout
le Monde de Haringparty Pijnacker georganiseerd. Dat was op dinsdag
17 juni een groot succes. Er waren ruim 150 mensen van de partij.

De befaamde Pijnackerse cineast Wim Meijer is al twee keer mee
gegaan naar Armenië, één keer in de winter en één keer in de zomer.

Ze genoten van de haring, van het bier,
de (koren)wijn, van de salades, van de
gezelligheid maar ook van de verloting
met prachtige prijzen die allemaal door
lokale bedrijven beschikaar waren gesteld: Main Sales, Mirror, Centre du Lac,
De Drie Heeren, Het Witte Huis, Rootz
Muziekschool, Tjapko de Heus Film en
Fotografie, Tout le Monde, Ammerlaan
The Green Innovator, Futuro Mode en
Lyon Reclame. Hoofdsponsor was weer

Erik van der Haas Speelautomaten.
Tout le Monde stelde een deel van de
consumptie-opbrengst beschikbaar en
daarnaast leverde de loterij heel wat
geld op zodat we tenslotte een netto opbrengst hadden van 2300 euro. Iedereen
zeer bedankt voor de medewerking – ook
grondlegger Peet de Bruyn – en als het
aan Tout le Monde en ons ligt hebben
we volgend jaar de zevende Haringparty
Pijnacker!

De vierde wethouder, Bernard Minderhoud,
nam de eerste hap.

Benefietconcert voor Armenië een groot succes
Het kostte heel wat energie en voorbereiding, maar het Benefietconcert
voor Armenië met het Pijnackers Mannenkoor, Drumfanfare Haaglanden
en Jong Haaglanden was op zaterdag 24 mei een enorm succes.
Knaller van de avond was de Armeense
sopraan Ofelya Harmbardzumyan die speciaal voor deze gelegenheid naar Nederland was ‘gehaald’. Met haar echtgenoot
Tigran had zij de week van haar leven:
nog nooit in het buitenland geweest en
dan als een soort zingende koningin
overal en nergens rondgetroond worden,
met als hoogtepunt het Benefietconcert
waar ze zelf een aantal Armeens en Italiaanse nummers zong met tot slot King all
glorious waarbij ze als solist nog één keer
over alles en iedereen heen knalde.

Ofelya in actie.

Een ongelooflijke cheque van 10.000 euro werd
zondag 25 mei overhandigd in De Acker.

Drammen kunnen we als Stichting
Pijnackernaren Helpen Armenië, maar in
dit geval is de Dram de munteenheid in
Armenië.
Voor 1 euro krijg je 500 drammen en voor
40 tot 50 euro heb je een jong schaap
waarmee arme families in dorpen hun
levensstandaard kunnen verbeteren. Ze
hebben veelal gras om de hoek maar
geen geld om schapen te kopen. Met
de opbrengst van de Veertigdagenactie
kunnen zo’n jonge 200 schapen worden
gekocht, die twee aan twee worden
geschonken aan arme gezinnen in kleine

laten zien en vertellen over Armenië en
wat daar te doen is voor ons!
Beelden zeggen vaak meer dan woorden.
Dat bleek wel bij het Pijnackers Mannenkoor net na Nieuwjaar. De filmvertoning
maakte zo veel indruk dat het PMK besloot tot een Benefietconcert voor Armenië op te zetten. Ook waren we te gast
bij de vereniging Probus. Binnenkort zijn
we bij de Rotaryclub Pijnacker-Nootdorp.
Heeft u interesse, bel of mail ons!

Wim Meijer in actie bij de waterpompen
van Arevabur, mogelijk gemaakt door
De Wisselbeker in Nootdorp.

Kort overzicht van actuele projecten
De volgende ochtend was ze weer van de
partij, in De Acker, waar de PKN-gemeente
Pijnacker/Delfgauw een prachtige cheque
overhandigde als resultaat van de Veertigdagenactie. Geweldig dat ook Maria Goris
bij beide evenementen aanwezig kon zijn,
om wat te vertellen over haar werk of
daarover met de mensen van de Diakonie
in gesprek te gaan.
Nogmaals, een hoogtepunt in tien jaar
werken voor Armenië met geweldige
medewerking van heel veel betrokkenen,
ook de Ontmoetingskerk en met name
dan de kosteres en niet te vergeten
kweker Freek van der Velden die 350
potgerbera’s gratis schonk voor alle
bezoekers van het concert. Kortom: voor
herhaling vatbaar!

Veel schaapjes zonder gedram over de dam
Het motto van de Veertigdagenactie van de PKN-gemeente Pijnacker/
Delfgauw was dit jaar ‘Drammen voor Lammen’.

Dat heeft prachtige beelden opgeleverd
waarvan een korte en een iets langere
film is gemaakt. De korte duurt tien
minuten en de wat langere 45 minuten.
Met die twee films gaan we de boer op
om korter of langer aan verenigingen en
organisaties uit te leggen wie we zijn en
wat we (laten!) doen.
Scholen, vrouwenverenigingen, ouderenbonden, goede doelen organisaties;
overal waar men geïnteresseerd is ons
werk in Armenië willen we graag beelden

plattelandsdorpen.
Het is de bedoeling dat de mensen
met deze schapen gaan fokken zodat
ze volgend jaar minimaal weer twee
schapen. Even snel slachten en opeten
of verkopen voor de slacht is dus niet de
bedoeling voordat er jonge lammen zijn.
De vier kerken van de PKN-gemeente
– Delfgauw, Ontmoetingskerk, Acker en
Dorpskerk/Koningshof – hebben met
elkaar het geweldige bedrag van 10.000
euro opgebracht. Ook de kinderen van
die kerken hebben aandacht besteed aan
de actie en volop meegedaan. Al met
al een geweldig resultaat. We houden u
op de hoogte van de voortgang van het
Drammen voor Lammen-project!

Maria Goris is met haar organisatie Little Bridge met heel wat
verschillende projecten bezig. Een kort overzicht van zaken die
afgerond zijn, in uitvoering of in voorbereiding.
In Nor Kharberd is in 2013 de complete
vleugel van een kindertehuis verbouwd.
Daardoor zitten rond de zestig kinderen
er weer prima bij. Een volgend project
in dit tehuis zit op dit moment in de
bestekfase.
In Tjurahovit is een landbouwcoöperatie
aan het werk. Met vallen en opstaan
leren de landbouwers met elkaar samenwerken: gezamenlijke inkoop van
zaaigoed, kunstmest, landbouwwerktuigen enzovoort. De landbouwers zijn van
oudsher gewend om ‘ieder voor zich’
te werken en samenwerking blijkt best
lastig, zo meldt Maria Goris.

In het afgelegen dorp Drpabak is vanuit
de bergen waterleiding aangelegd. De
enthousiaste burgemeester gaat voorop
in de strijd en heeft meteen gezegd: jullie
het materiaal en wij het werk.
Vorig jaar waren we in het dorpje Arevabur waar met geld van De Wisselbeker in
Nootdorp waterpompen waren gekocht
voor het rondpompen van water voor
de landbouw in het dorp. Het water
stroomde rijkelijk. In het naburige dorpje
Torfavan worden nu ook pompen geïnstalleerd.
In een basisschool in Jerevan is de sportzaal vernieuwd. Vorig jaar was het werk
nog in volle gang; in september hopen
we de kinderen te zien sporten in de zaal
die totaal was verpauperd. Er zijn ook
attributen gekocht voor het bewegingsonderwijs.
In een tehuis voor rond de 300 ouderen
en mensen met een beperking stond de
wasmachine op instorten. Met geld van
de Stichting Carolus Gulden in Leiden is
zijn enkele grote nieuwe wasmachines
gekocht. Ze draaien als een zonnetje.

Hygiënisch de pot op?

In het dorpje Berdavan is het cultureel
huis van een geheel nieuw dak voorzien.
Het huis is belangrijk voor het sociale
leven in het dorp en was feitelijk onbruik-

baar geworden. Het dak was zo lek dat
de bibliothecaresse een paraplu boven de
boeken moest houden om die droog te
houden!
In een school in het stadje Massis is de
toiletvoorziening geheel vernieuwd. Dat
kinderen kunnen nu weer hygiënisch
verantwoord ‘de pot op’.
In een school voor voorschools onderwijs
in de stad Spitak zijn nieuwe stoeltjes en
tafeltjes aangeschaft. In Goris, helemaal
aan de andere kant van het land, zijn
voor een school nieuwe kinderbedjes
aangekocht.
Kleuterscholen worden niet gesteund
door de landelijke overheid maar zijn een
verantwoordelijkheid voor de dorpen die
vaak het geld niet hebben voor dit soort
investeringen. Er wordt ook gekeken naar
mogelijkheden voor het opknappen van
de school.
Daarnaast zijn er projecten nog in voorbereidende fase, zoals een drinkwaterleidingproject in het dorpje Tretuk, de renovatie van een school in Bardzrashen en
de renovatie van een oud schoolgebouw
in het dorp Ararat waar tegelijk een groot
medisch centrum wordt gerealiseerd met
geld van de Wereldbank. De school lift
daar met mee.
Na onze reis in september kunnen we
zonder twijfel meer melden! Hopelijk ook
over het Drammen voor Lammen-project.

