Kringloopwinkel bestaat vijftien jaar
We krijgen ieder jaar een mooi bedrag
van Kringloopwinkel De Wisselbeker in
Nootdorp. Zaterdag 23 juni bestond de
winkel vijftien jaar.
Dat werd groots gevierd en uiteraard waren
wij als stichting van de partij. Vanaf deze
plaats feliciteren we alle mensen van De
Wisselbeker met het derde lustrum. We

wensen hen heel veel succes de komende
jaren. Als het daar goed gaat, pikken wij
ook een graantje mee. Gedurende drie
jaar ontvangen we 5.000 euro per jaar. Dit
geld wordt deels besteed aan apparatuur
voor een ziekenhuisafdeling voor te vroeg
geboren kinderen en een deel gaat in het
zogenoemde Maria Virus Fonds, waaruit
Maria Goris onverwachte nooduitgaven kan
bekostigen. Twee heel goede doelen dus!

Verwarming dovenschool

Bij de dovenschool zitten ze er nu
warmpjes bij.
ren er een vak en kunnen zich ondanks de
beperking van hun doofheid toch zelfstandig redden in de samenleving.

Huisje van arm gezin wordt opgeknapt
Maria Goris heeft zich de situatie van deze
De familie Haritunyan woont met zes
familie aangetrokken en probeert alles op
kinderen in een klein flatje, op de
een hoger plan te krijgen. Het huis wordt
begane grond. De woonomstandigheden opgeknapt. Ze krijgen medische zorg en de
kinderen worden gestimuleerd richting het
van deze familie zijn heel slecht.
Heel kleine kamertjes zonder ramen met
minimaal twee mensen op één kamer. De
mensen zijn niet erg ontwikkeld en de
gezondheid van de vader van het gezin is
heel slecht. Daardoor hebben de kinderen weinig financiële en andere middelen
om te studeren en een diploma te halen.

Post Makelaardij
Steun de Stichting
Pijnackernaren Helpen Armenië:
1092 36 947, Rabobank
Nootdorp-Pijnacker
Met het geld van De Wisselbeker
wordt allerlei goed werk gedaan.

onderwijs. Een en ander wordt financieel
mogelijk gemaakt door de kassabonnenactie van Plus Pijnacker.

Al maanden kunnen mensen hun kassabon
wegschenken voor het goede doel. Onlangs
is de bus geleegd. Het wachten is nog even
op de opbrengst…

Twee maanden terug kreeg Maria Goris
een noodoproep. Twee jongens van 21
en 28 jaar moesten hoognodig worden
geopereerd. De een had een cyste in zijn
long en moest onmiddellijk onder het
mes. De andere jongen had poliepen en
dat belemmerde zijn ademhaling zo dat
hij een neusoperatie moest ondergaan.
Er was geen geld en dus werd er een
beroep gedaan op het Maria Virus Fonds.
Voor een totaalbedrag van duizend euro
zijn plattelandsjongen geopereerd en
intussen herstellen ze goed.

Drie kinderen met leukemie
krijgen medicijnen
Ander voorbeeldje van nuttige hulp.
Drie kinderen uit arme gezinnen hebben
leukemie maar kunnen de chemotherapie niet betalen, terwijl het niet eens
om schokkende bedragen gaat. Stichting
Little Bridge neemt nu die kosten voor
haar rekening zodat deze kinderen net zo
veel kans hebben
op het overwinnen
van de ziekte als
hun rijkere leeftijdgenoten.

Stichting “Pijnackernaren
helpen Armenië”

Contactpersonen

Wilt u het werk van Maria Goris en haar Stichting Little Bridge
financieel steunen, maak dan gebruik van Rabobank-rekeningnummer 1092 36 947 ten namen 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

Nieuwsbrief

Twee jongens op tijd
geopereerd

Hij staat nu uit omdat het zomer is,
maar de nieuwe verwarming van de
enige dovenschool van Armenië doet
het heel goed.
Met steun van het Stanislascollege Pijnacker dat gedurende de Stanislasdag maar
liefst 10.000 bijeen gaarde – dat was najaar
2010 – is in het najaar van 2011 een geheel
nieuwe verwarming aangelegd in de school,
waar de leerlingen de hele week intern vertoeven. Ze komen namelijk vanuit het hele
land naar de hoofdstad Jerevan om goed
onderwijs te krijgen. Heel veel kinderen le-

De kosten van deze nieuwsbrief
zijn voor rekening van

Het werk gaat door…
De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië heeft
ook het afgelopen jaar weer veel mooie giften
mogen ontvangen, ter ondersteuning van het goede
werk van de Stichting Little Bridge in Armenië.
Het land in de Kaukasus is goed in ontwikkeling en veel mensen krijgen het daar steeds beter, maar zoals zo vaak delen
de zwakke groepen niet mee. Ouderen zien de prijzen stijgen,
terwijl hun pensioentje hetzelfde blijft en niet omhoog gaat.
Zieken en mindervaliden hoeven niet te rekenen op steun van
de overheid. Ze moeten het zelf zien te rooien en zijn afhankelijk van familie. Mensen moeten vaak hun bezittingen verkopen
om een operatie te kunnen betalen. En als die dan mislukt,
hebben ze niks meer: geen huis, geen gezondheid en ook geen
middelen van bestaan. Deze mensen moeten het hebben van
hun familie en van de goedgeefsheid van organisaties als die
van Maria Goris.
Deze Nederlandse vrouw is ook na meer dan vijftien jaar nog
steeds met volle energie bezig om ‘de armen van Armenië’ te
helpen. Met voedselpakketten, met kleding, met het regelen
en betalen van medische kosten, maar ook met structurele
verbeteringen zoals het aanleggen van waterleiding, apparatuur
voor ziekenhuisafdelingen, materialen, lokalen en verwarming

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

Begin september gaan we er weer voor een weekje naar toe. Op
eigen kosten, want iedere euro moet ten goede komen aan het
goede werk daar. Dat is ook de kracht van Maria Goris en haar
mensen. Niemand verkoopt haar knollen voor citroenen en ze
verantwoordt alle bestedingen tot op de cent. De strijkstok is
louter voor mooie Armeense vioolmuziek!
Wilt ook een bijdrage leveren? Heel graag! Het bankrekeningnummer van onze stichting is op meerdere plekken in deze
(gesponsorde) nieuwsbrief aanwezig.

Coöperatie Arevik pakt aan

Henny Bos, Nootdorpseweg 11, 2641 BJ Pijnacker,
telefoon: 06 - 526 18 213

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

voor scholen,
wasmachines en
transportmiddelen voor tehuizen
voor ouderen,
inrichtingen voor
Er is nog genoeg te doen in Armenië.
kinderen zonder
ouders, enzovoort.
Ze heeft door heel Armenië heen een heel breed zorgnetwerk
ontwikkeld en niemand die het echt nodig heeft doet vergeefs
een beroep op haar. Ze kan heel veel met medewerking van
haar Armeense collega’s, maar ze is qua financiën wel afhankelijk van giften van derden. Vanuit diverse landen weet ze
bronnen aan te boren. En zo zijn ook wij vanaf 2005 actief in
Armenië.

Landbouwcoöperatie.

In het dorp Tjrahovit is met hulp
van Pijnackerse financiële middelen de landbouwcoöperatie
Arevik opgericht. Daarin werken
zo’n veertig boeren samen
bij het inkopen van allerlei
bedrijfsmiddelen zoals pootgoed
en kunstmest. Daarnaast kunnen ze samen ook goedkoper
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over ‘tractorhulp’ beschikken.
Het voordeel van de coöperatie is dat ze niet van tevoren
duur geld hoeven te lenen: de
rente is namelijk moordend. De
recente inkoop diverse productiemiddelen is de voorbode van
een goede oogst. We houden u
op de hoogte.
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Piet en Anja helpen mee met voedsel- en kledingpakketten

Schitterende gift van jubilerend K.A. van Daalen en Zn BV

Wij gaan doorgaans in september naar Armenië. Dan is het weer op
z’n mooist. Tegen de dertig graden met een lekker zonnetje erbij. Toen
de Ubuntu-jongeren er in 2010 ook waren voor een werkvakantie,
zijn we in augustus geweest, maar toen was het smoorheet. Over de
veertig graden.

Het bedrijf van onze Piet van Daalen – vorig
jaar heeft hij het overgedaan aan zijn zoons
zodat hij zich nog meer voor Armenië kan
inzetten – bestond onlangs 50 jaar.

Piet en Anja van Daalen zijn van de
winter er een weekje geweest om het
een keer vanuit het perspectief van kou,
regen en slecht weer mee te maken.
Ze konden zich meteen nuttig maken
omdat Maria Goris en haar mensen in die
periode een enorm arsenaal hulppakketten klaarmaken en rondbrengen. Warme
kleding voor de kleumende mensen en
grote voedselpakketten voor mensen die
anders weinig of niks te eten hebben.
Het is volgens Piet en Anja in de winter
heel anders dan in de zomer. De mensen
op het platteland kunnen dan niet veel
meer doen dan wachten op het voorjaar.
Ze proberen in hun lekkende en niet

of slecht geïsoleerde huizen zo goed
mogelijk de kou te trotseren en met
provisorische kachels de kou te bestrijden. Het was heel dankbaar om echt iets
te kunnen doen en mee te helpen bij
het samenstellen en rondbrengen van de
pakketten.
“De mensen kijken al zo melancholiek en
in de winter helemaal. Maar, als ze dan
zien dat er aan ze gedacht is en dat ze
broodnodige middelen krijgen voor de
eerste levensbehoeften, dan zijn ze daar
toch heel blij mee, ook al uiten ze het
niet zo”, aldus Piet. Al met al zijn er zo’n
duizend pakketten samengesteld en ter
plaatse gebracht.
Goede voeding is van groot belang.

Samen met Wilde Ganzen in actie voor waterleiding Samarech
Vorig jaar zijn we op bezoek geweest bij een
heel enthousiaste burgemeester van het dorpje
Samarech. Hij wil een nieuw deel van het dorp
voorzien van stromend water. Daarvoor moet een
leiding worden aangelegd van zo’n 800 meter.
Maria Goris heeft samen met de burgemeester een plan
uitgewerkt en de waterleiding gaat er komen. Op kosten van
de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië en met steun van
De Wilde Ganzen die er ook aan bijdraagt. Al met al gaat het
om een bedrag van 5300 euro. Daarvan komt 3400 euro voor
rekening van de stichting en de bijdrage van Wilde Ganzen is
1900 euro. Nog deze zomer zal het werk ten uitvoer worden
gebracht. Bij ons bezoek in september gaan we de vorderingen
bekijken.

Dat werd op zaterdag 12 mei groots gevierd met
een Open Dag waarbij meteen de prachtige nieuwe
overdekte hal kon worden bekeken. Natuurlijk hoef-

Met dit project worden alle basisscholen in Nootdorp, Delfgauw
en nu ook Pijnacker in beweging gebracht. In een sporthal kunnen zij zich een dagdeel lang uitleven en gedurende de week

Een schitterend bedrag waarmee weer mooie dingen
gedaan kunnen worden.

Mooie cheque van K.A. van
Daalen en Zn.

Verjaardagskoeien doen het goed
Vorig jaar hebben we voor het eerst ook geld
geleend aan boeren die daarmee een koetje en
een kalfje konden kopen. Noem het maar een
microkrediet.
Een lening naast een gift betekent voor de ‘krijger’ een stimulans om met het geld aan het werk te gaan, zodat hij het
leendeel ook daadwerkelijk kan terugbetalen. Kleine boertjes
die wel land hebben maar geen geld om te investeren in koeien
of schapen, kunnen zo toch iets opbouwen. Een boer die van
het verjaardagsgeld van Piet van Daalen – Piet werd vorig jaar
zestig – vier koeien had gekocht, als aanvulling de ene koe die
er nog was. Intussen zijn er ook vier kalfjes en dus gaat het
daar heel goed.

Koetjes en kalfjes…

Kom in de Kas in actie voor Armenië
Begin april was het Kom in de Kas in Pijnacker/
Delfgauw. Samen met De Zonnebloem was ‘Armenië’
uitverkoren als goed doel. In ruil daarvoor werd
het ludieke wc-pot-gooien georganiseerd, met als
hoofdprijs een vliegreis boven de regio voor drie
personen. Met aan het stuur Peter van Koppen van
Van Koppen & Van Eijk.

Waterleiding voor Samarech.

Week van het Bewegen met de Lions
De Lionsclub Nootdorp-Pijnacker is al enkele jaren
bezig met de Week van het Bewegen. Dit is een
nationaal initiatief om kinderen meer uit hun
computerstoel te krijgen de speeltuin in.

den Piet en Anja geen cadeaus. Liever zagen ze dat
de zeer vele bezoekers een kleine bijdrage zouden
leveren voor Armenië. Dat is grif en gul gedaan,
met als gevolg dat gedurende de Open Middag een
prachtige cheque van 10.000 euro kon worden overhandigd aan de aanwezige Maria Goris die in deze
periode in Nederland was voor familiebezoek.

komen zo alle groepen aan de beurt. Tegelijkertijd zamelen de
leerlingen geld in voor goede doelen. De goede doelen in Pijnacker zijn Onvoki voor onderwijs in Togo, Niketan voor betere
voorzieningen in Bangladesh en onze Stichting Pijnackernaren
Helpen Armenië. Het goede doel is al bepaald: bedjes en andere
voorzieningen voor kleuterscholen in Spitak, een stad die
gelegen is in het arme noorden van Armenië waar de werkloosheid en armoede zo groot zijn dat de gevolgen van de grote
aardbeving in 1989 nog steeds zichtbaar zijn.

Toen de gezamenlijke kwekers van Kom in de Kas hun uitgaven
en inkomsten gingen ‘middelen’, bleek er een batig saldo te
zijn van 5.000 euro, dat gelijkelijk werd verdeeld over Armenië
en De Zonnebloem. Een schitterend bedrag waarmee we vooruit
kunnen. Kom in de Kas-kwekers: nogmaals bijzonder bedankt!
Ook de Nederlandse Orchideeënvereniging kwam met een mooie
gift van 400 euro, verzameld tijdens Kom in de Kas bij orchideeenkweker Hans Eijgenraam.
Onlangs nam Arie Gravesteijn – ook uit de Noordpolder – afscheid van zijn actieve tuindersleven. Dat gebeurde met een
feestje in de ‘kroeg van Elger’ en ook daar stond een bus voor
Armenië en nog een ander goed doel. Bij het ter perse gaan van
deze brief was de opbrengst nog niet bekend. Nadere informatie volgt. Eerder al leverde een feestje van Kees en Ria Hendriks
een prachtig bedrag op aan giften.

Goede Nederlands/Duitse samenwerking

Peter van Koppen de lucht in met prijswinnaars.

Bij een tehuis met 300 mindervalide mensen, onder wie heel
veel jongeren, in Kharberd, is
onlangs een uitgang rolstoelvriendelijk gemaakt. Het werk
zou eerst met geld van de
Duitse ambassade worden vol-

tooid, maar aantal euromarken
was net te klein voor de totale
operatie. Met Nederlandse
euroguldens is het karwei afgerond. Een mooi staaltje Duits/
Nederlands ‘zusammenarbeit’
in Armenië.

