Deze nieuwsbrief is
financieel mogelijk
gemaakt door
medewerking van

Samen werken

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

aan een betere toekomst!

Op weg naar het tienjarig bestaan
U zult het wellicht al via een of meer kanalen
hebben gehoord, gezien of gelezen: onze Stichting
Pijnackernaren Helpen Armenië bestaat tien jaar. Dat
gaan we vieren op vrijdag 30 oktober 2015, van vier
tot acht, in het Bestuurscentrum van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp aan de Emmastraat. Pal naast
het gemeentekantoor.
Noteer datum en tijd alvast in de agenda, want natuurlijk gaan
we u te zijner tijd uitnodigen voor dit evenement, waarbij ook
de ambassadeur van Armenië in Nederland en de burgemeester
van Pijnacker-Nootdorp aanwezig zullen zijn.
In de aanloop naar 30 oktober hebben we iedere laatste woensdag van de maand een halve pagina in de Telstar/Eendracht
met een project van de maand of een ander interessant verhaal
over Armenië. Op woensdag 28 oktober verschijnt in de lokale
krant van Pijnacker-Nootdorp en Ypenburg een special van vier
pagina’s.
De kosten worden gedekt door adverteerders die met naam en
logo onderaan het artikel en straks ook de bijlage worden ver-

Henny Bos met de ambassadeur, mevrouw Dziunik Aghajanian.
meld. Veelal Pijnackerse bedrijven die nauw betrokken zijn bij
ons werk in en voor Armenië. Hartelijk dank aan alle bedrijven
die meedoen. Daardoor kunnen we de gelden die bestemd zijn
voor de projecten geheel en al daaraan ten goede laten komen.
Nog even de feiten: feest tienjarig bestaan SPHA, vrijdag 30
oktober, 16.00 – 20.00 uur, Bestuurscentrum Pijnacker-Nootdorp,
Emmastraat 165, Pijnacker.

Haringparty in aantocht
Voor de derde maal organiseren we op dinsdag
16 juni in samenwerking met partycentrum Tout
le Monde aan de Noordweg 19 in Pijnacker de
traditionele Pijnackerse Haringparty. De opbrengst
komt ten goede aan onze stichting.
Je betaalt een entreebedrag van 12,50 euro en daarvoor kun je
zonder beperking haring happen. Voor de niet-visliefhebbers
zijn er heerlijke salades. Het wordt weer een gezellige dorpshappening met livemuziek, een verloting met mooie prijzen en
wellicht ook nog een veiling.
De Haringparty Pijnacker bestaat al bijna tien jaar. Altijd is er
een goed doel aan verbonden. De laatste jaren is dat Armenië
en ook dit jaar is de Haringparty weer een samenwerking tussen Tout le Monde van Koos en Patrick Zoutendijk en de SPHA.
Man van het eerste haringpartyuur Peet de Bruijn is weer nauw
betrokken bij de voorbereidingen en na de eerste samenkomst
meteen reclame gaan maken voor de Haringparty Pijnacker van
2015. Meld je aan via: www.haringpartypijnacker.nl

Het is dus bij Partycentrum Tout le Monde, op dinsdag 16 juni,
vanaf 17.00 uur tot het gezellig is… Met livemuziek van zanger
Andrew en mogelijk nog een vissers/zeemanskoor! Burgemeester Francisca Ravestein heeft zich bereid verklaard de Haringparty te open met een ferme eerste hap!

Altijd gezellig de Haringparty Pijnacker met livemuziek, een
verloting met eventueel een kleine veiling en natuurlijk met
heerlijke haring en niet-visgerechten, met bijbehorend biertje,
korenwijntje en ander spoelwater!
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Grootse herdenking genocide in Armenië
Het was onlangs 100 jaar geleden dat de zogeheten Armeense
genocide begon. Op 24 april 1915 werden in Istanbul 200 vooraanstaande Armeense mensen gearresteerd, afgevoerd en vermoord.
Het was het begin van een enorme tragedie waarbij naar schatting één tot anderhalf miljoen mensen hun leven hebben
verloren. Nog altijd maken Armenië en
Turkije een conflict over de vraag of het
wel of geen genocide was. De verhoudingen tussen beide landen leken de
laatste jaren wat beter te worden, maar
de herdenking van de genocide heeft de
zaak geen goed gedaan.
Op vrijdag 24 april was de grootse
herdenking waar heel Armenië al tijden
naar toe leefde. De totale bevolking was
er mee bezig. De hoofdstad Jerevan hing
vol met uitingen die verwezen naar de
herdenking van 100 jaar genocide. Er was
een speciaal logo ontwikkeld.

kere nasleep na de Armeense genocide.
De tegenwoordige tijd komt terug in de
lichte paarse blaadjes. Die staan voor de
eenheid van de Armeense gemeenschappen over de gehele wereld die samen
gedenken.
De toekomst komt terug in vijf blaadjes.

Die vertegenwoordigen de vijf continenten waar overgeblevenen van de
Armeense genocide een nieuw thuis hebben gevonden.
De twaalfdelige gele kern van de bloem
vierhoek vertegenwoordigt de twaalf
pilaren van de Dzldzernagapert van het
Armeense genocidemonument in Jerevan.
De gele kleur vertegenwoordigt licht,
creativiteit en hoop. Het monument staat
naast de bloem. Daar blijft het vuur altijd
brandend.

Vergeet me niet

De kern daarvan was een bloem, een
Vergeet me niet, waarin verleden, heden
en toekomst terugkomen.
Het Verleden is het grijze soms zwarte
veld dat de bloem omgeeft. Dat vertegenwoordigt het lijden gedurende de don-

Het gaat goed met de schapen
In 2014 hadden we het project Drammen voor Lammen.
De dram is de munt van Armenië. De PKN-kerken van Pijnacker
en Delfgauw hebben tijdens de Veertigdagentijd op weg naar
Pasen gelden ingezameld voor Armenië.

De dorpelingen zijn nog steeds helemaal blij
met hun schaapjes.

Dat leidde tot een prachtig bedrag van
10.000 euro. Voor dat geld zijn jonge
schapen gekocht, bestemd voor arme
gezinnen in afgelegen grensgebieden van
Armenië. Mensen die voldoende ruimte
en gras om zich heen hebben maar zelf
geen schapen kunnen betalen maar met
de schapen wel aan de slag kunnen. Ze
kunnen de wol verkopen, de schapenmelk gebruiken, proberen jonge lamme-

tjes te krijgen en op een zeker moment
de oude schapen verkopen of slachten
voor ‘de eigen eet’.
Toen Maria Goris de schapen in het najaar uitdeelde was er grote opwinding bij
de mensen in twee dorpen. Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Intussen
is die opwinding er eigenlijk nog steeds.
Het gaat goed met de schapen zoals op
bijgaande foto’s te zien is.

Reisfilm 2014 van Wim Meijer beleeft primeur
De bewoners van Het Helmhuis en De Schakelaar hadden woensdag
13 mei de primeur.
In het dienstencentrum aan de Mr Dr
Van den Helmlaan werd voor het eerst
de 35 minuten durende reisfilm van 2014
vertoond, met natuurlijk unieke beelden
van het naakte harde leven in het land
waar wij al tien jaar op eigen kosten in
september een week naar toe gaan om
allerlei lopende, afgeronde en mogelijke
nieuwe projecten te zien. Kriskras door
het land heen. In afgelegen bergdorpen
in de grensstreek nabij Azerbeidzjan of
Georgië, maar ook in steden in het verre
noorden of het diepe zuiden, waar de
economische activiteiten veelal te gering
zijn, met als gevolg grote werkloosheid
en grote sociaal-economische problemen.
Maria Goris komt overal en van overal
weten ze Maria Goris te vinden. Wim
Meijer is zowel in de winter als de zomer
meegegaan naar Armenië om het soms
desolate leven van alleenstaande ouderen in armzalige hutjes of containers op
film vast te leggen.
Dat leverde ook in 2014 weer een mooie
film met veel informatie in beeld en
ingesproken woord. De bewoners van De
Schakelaar en Het Helmhuis waren onder
de indruk en gingen na afloop spontaan
met de pet rond en dat leverde rond de

150 euro op. Hartstikke mooi, terwijl het
toch helemaal niet de bedoeling was om
gelden te vergaren.
Zijn er meer verenigingen of instellingen

die een ochtendje, middagje of avondje
Armenië interessant vinden, dan zijn we
altijd beschikbaar. We vinden het leuk
om over onze ervaringen en werkzaamheden over en voor Armenië te vertellen.
En onze ervaring is dat het door een film
en door er met elkaar over te praten veel
meer gaat leven bij de mensen!

Henny Bos leidt de film in.

Geldkraan moet blijven stromen
We hebben in tien jaar ongeveer 500.000 euro naar Armenië kunnen
loodsen. Het begon in 2005 met 7500 euro die vooral Henny Bos in
een paar weken bij elkaar scharrelde omdat hij cq we niet met lege
handen wilden aankomen bij Maria Goris en haar Stichting Little
Bridge.
Bij vertrek vanuit Nederland leek het
vooral uit te draaien op een eenmalig
bezoek, maar bij terugkeer waren we zo
enthousiast over het werk, de werkwijze,
de energie en de bevlogenheid van Maria
Goris dat we al snel besloten om structureel fondsen te gaan werven voor de
Stichting Little Bridge.
Intussen zijn we niet meer weg te slaan
uit Armenië en gelukkig is de geldkraan
blijven stromen. Mede dankzij de vermenigvuldigingsfactor van Wilde Ganzen,
hebben we steeds grotere projecten ter
hand kunnen nemen. Met als uitschieter
de complete verbouwing van de vleugel
van een tehuis voor meervoudig gehan-

dicapte mensen. En er komt nog een
tweede grote vleugel aan.
Ook de medewerking van vaste gevers
als Kringloopwinkel Wisselbeker in
Nootdorp, de Stichting Carolusgulden in
Leiden en De Pelgrimshoeve in Zoetermeer is geweldig. Zoals iedere gift, van
klein tot groot, geweldig is. Vijf euro van
een particulier is net zo veel waard als
10.000 van een bedrijfsjubileum, een
veertigdagentijdactie, een sponsorloop,
enzovoort.
Onlangs nog ging de telefoon en meldde
een Pijnackernaar dat hij en zijn vrouw
bij hun gouden huwelijk een melkbus

hadden neergezet voor twee goede doelen waarvan Armenië er een was. Geen
poespas, geen foto in de krant van een
cheque, maar wel weer eventjes 500 euro
erbij op de rekening.
Begin dit jaar ontvingen we ook een
heel mooie gift vanuit een nalatenschap.
Daar word je dan even stil van, alleen al
omdat je bedenkt dat je de persoon in
kwestie – die ons al jaren steunde - niet
eens meer kunt bedanken…
Het gaat niet vanzelf, je moet creatief
blijven zoeken naar oude en nieuwe
mogelijkheden, en soms maken we ons
wel eens zorgen als het geldbronstroompje dreigt te gaan druppelen, maar we
klagen helemaal niet.
En de mooiste motivatie en de belangrijkste reden dat het vanuit de mensen
zelf komt is dat iedere euro concreet
en goed wordt besteed voor de mensen
daar die het echt nodig hebben. Als
mensen hier daarvan overtuigd zijn, dan
willen ze best hun knip trekken…

Voor 40 euro help je een arme Armeniër de winter door
Met bovenstaande slogan is deze winter weer zo’n 10.000 euro voor
voedselpakketten binnengekomen bij onze stichting.
In de week van dinsdag 24 februari tot
woensdag 4 maart waren Piet en Anja
van Daalen en Jan en Inka van der Stoep
in Armenië om Maria Goris te helpen met
het uitdelen van de pakketten. “Het samenstellen was al gebeurd; dus eigenlijk
hadden we deze keer een makkie”, zegt
Piet gekscherend.
Dat viel in de praktijk wel mee. Onze
Pijnackernaren die Armenië al meer dan
tien jaar helpen, waren van de vroege
morgen tot de late avond druk met het
rondrijden van de pakketten. Tot in alle
uithoeken weet Maria Goris samen met
kerken en sociale diensten de echte
armen te vinden.

Jan van der Stoep: “Mensen leven echt
in mensonterende omstandigheden. Je
wordt er soms heel droevig en machteloos van. Zo’n pakket is voor die mensen
een lichtpuntje in een vooral donker
leven. Als je ziek bent, niet kunt werken,
niet of nauwelijks wordt geholpen door
familie of buren, dan heb je niks en
ben je nergens. En dan ben je blij dat
er iemand op de stoep staat met zo’n
voedselpakket.”
Naast de ellende was het ook weer een
feest om bekenden te ontmoeten. Dorpsleiders die de handen uit de mouwen
steken en oprecht blij zijn om de Pijnac-

De voedselpakketten zijn voor de allerarmsten.

kenezen weer te zien. “Communiceren
gaat vaak met handen en voeten, maar
je hebt toch een geweldige band met
elkaar”, zegt Piet van Daalen.

Projecten in voorbereiding en uitvoering
Er zijn voortdurend allerlei projecten in voorbereiding of in uitvoering.
In voorbereiding zijn twee projecten voor de aanleg van een
waterleiding. Een in de stad Kapan en een in het dorp Davtashen.
De aanleg van waterleiding voor drinkwater en voor irrigatie van landbouwgronden inclusief pompen is voor ons altijd
een grote prioriteit. Waar blijf je zonder
goed en gezond drinkwater? Het water
is er, de kunst is alleen om het op de
goede plek te krijgen. De afgelopen jaren
hebben we op allerlei plaatsen in het
land dit soort waterprojecten financieel

Kwalitatief goed drinkwater is een eerste
levensbehoefte.

mogelijk gemaakt.
Vanuit Kapan is een ook een aanvraag
gedaan voor op- en afritten voor rolstoelgebruikers. De laatste jaren is de aandacht voor minder-validen groeiende en
we leveren daar graag een bijdrage aan.
De organisatie Unison zet zich in voor de
belangen van de minder-validen.
Vanuit Agarak is een aanvraag gekomen
voor meubeltjes voor een kleuterschool
cq voorschoolse opvang. Het basisonderwijs wordt in Armenië financieel gesteund door de landelijke overheid maar
kleuteronderwijs is een zaak voor de
stad of het dorp zelf. In het dorp Bardsrashen staat een vervallen gebouwen te
wachten op renovatie zodat de kleuterschool weer kan worden heropend.
Een groot lopend project is het opknappen en herinrichten van het dorpshuis
in Berdavan. Belangrijk voor de sociale
samenhang in dit afgelegen dorp en

andere dorpen. Het centrum heeft een
regiofunctie.
Een ander al genoemd groot project
is het kindertehuis voor meervoudig
gehandicapten in Nor Kharberd. Een
tweede grote vleugel wordt compleet
gerenoveerd. Het geld is beschikbaar
en naar verwachting gaat het werk zeer
binnenkort van start. In september zullen
we zien hoe ver ze zijn…

BloemendaalRuigrok bedankt
De SPHA bestaat tien en BloemendaalRuigrok Accountants & Adviseurs
zeventig jaar. Van harte gefeliciteerd
met dit jubileum! BR is al jaren bereid
om zonder kosten onze jaarrekening
goed te keuren. Daarom niet alleen een felicitatie aan directie en
medewerkers maar tegelijk ook een
hartelijk dankwoord!

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

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

