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Vroeger werd dat evenement in het winkelhart van Pijnacker 
altijd braderie genoemd. Dat was in de tijd dat Erwin Kroll met 
dubbel l en Peter Timofeeff met dubbel f het er helemaal over 
eens waren dat het ‘zaterdag zou gaan regenen en waaien’. 

Negen van de tien keer was het weer bar en boos als Pijnacker 
het waagde om een braderie te organiseren. 

Tegenwoordig heet het jaarmarkt en is het weer net zo mooi als 
’s zomers in Armenië. Op het moment van dit schrijven zijn we 
nog druk bezig om onze stand zo interessant en aantrekkelijk 
mogelijk te maken. We hebben contacten gelegd met ‘echte’ 
Armeniërs die al dan niet in klederdracht iets kunnen laten 
zien, horen, voelen en wellicht ook proeven van het vele moois 
dat Armenië te bieden heeft. We zullen er ook een wedstrijdele-
ment in leggen. Er moet immers wat te beleven en te streven 
zijn. We verwelkomen u met plezier in onze stand! 

Je moet aan de weg blijven timmeren en nieuwe 

wegen bewandelen om het Armenië-werk onder de 

aandacht te brengen. Daarom staan we aanstaande 

zaterdag 25 juni op de jaarmarkt van Pijnacker. Voor 

het eerst!

De kosten van deze nieuwsbrief 
zijn voor rekening van

Toussaint Schilders
Ambachtsweg 30
2641 KS  Pijnacker
tel. 015 - 369 6304

Waarvoor dank!

Net als vorig jaar bij de Stanislasdag staat ‘de stichting’ komende zaterdag op de jaarmarkt van Pijnacker. Komt dat zien! 

Armenië op de jaarmarkt van Pijnacker



Zelf zijn we toen een maandje eerder gegaan om de jongeren 
daar te ontmoeten en bezig te zien. Overigens gaan we dit jaar 

weer vrolijk in september. 
Want wat was het bloed-
verziekend heet daar in 
augustus. In zo’n landkli-
maat kan het ’s winters 25 
graden vriezen, terwijl het 
in de zomer meer dan veer-
tig graden boven nul wordt. 
Warmer werd het in de com-
munistische tijd overigens 
nooit: er was namelijk een 

regel dat je boven de veertig 
graden niet hoefde te werken. 
Dus zat er een soort ‘maxi-
mum’ in alle thermometers en 
ging het werk altijd door…

Ondanks de hitte heeft de 
jeugd in twee tehuizen veel 
opknapwerk gedaan. Een van 
die tehuizen staat in het stadje 
Kharberd, niet ver van de 
hoofdstad Jerevan. Een goed tehuis met mensen die veelal een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben.

Een van de wensen van het tehuis was ook: een busje voor 
personenvervoer. Dat busje is met het geld van de jongeren in 
Nederland gekocht en in het voorjaar met veel vijven en zessen 
naar Armenië getransporteerd. Benjamin, de naaste medewer-
ker van Maria, moest het busje helemaal in Georgië gaan halen, 
maar deze zeer betrokken man maakte daar graag een paar da-
gen voor vrij. Intussen is de Ford Transit bij het tehuis aanwezig 
en komt heel goed van pas bij het veelvuldige personenvervoer! 

Busje van de jongeren aangekomen in Kharberd

Het busje is gearriveerd. 

De directeur is blij en dankbaar.

Wie komt met de gouden tip? 
Over scholen die een project zoeken of 

bedrijven die wat te vieren hebben.

Door de jaren heen hebben we mooie bedragen mogen ontvan-
gen via projecten op scholen voor basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs. Zijn er scholen die nog een goed doel zoeken en 
een mooi en interessant land voor een interessant project, dan 
houden wij ons aanbevolen. Hetzelfde geldt voor bedrijven, 
organisaties, jubilarissen en huwelijksparen die iets te vieren 
hebben. Bel of mail ons voor informatie Helpen Armenië. 

Natuurlijk weet u zich nog te herinneren dat vorig 

jaar ook een groep jongeren uit Pijnacker-Nootdorp 

naar Armenië is afgereisd om daar gedurende drie 

weken werkzaamheden te verrichten in enkele 

kindertehuizen. Uiteraard met onze Maria Goris als 

wegbereider en reisleider ter plaatse.

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we dat 

Stichting De Carolus Gulden in Leiden een prachtig 

bedrag van 15.000 euro beschikbaar had gesteld voor 

het vervangen van twee oude wasmachines in een 

bejaardenhuis in Jerevan met bijna 300 bewoners. 

De enorme wasmachines 
stonden in het ketelhuis 
nog net niet op instorten, 
zo ontdekten we vorig jaar 
tijdens een bezoek. Intus-
sen zijn er twee nieuwe 
wasmachines geplaatst. 
Tegelijkertijd worden er 
plannen ontwikkeld om de 
verouderde keukenvoorzie-
ning van het tehuis te ver-
nieuwen. Het tehuis heeft 
te weinig middelen om daar 
zelf veel in te investeren. 
Dit is echter geen project 
dat ophoudt bij tien- tot 
vijftienduizend euro. 
Gelukkig hebben we al wat 
gerichte giften mogen ont-
vangen en mogelijk kunnen 
we hier concreet nog een 
actie aan gaan koppelen, 
wellicht in samenwerking 
met Wilde Ganzen. 

Wasmachines voor bejaardentehuis 

Twee prachtige nieuwe wasmachines. 

Op deze foto is te zien dat de vorige 
wasmachines wel aan vervanging toe 
waren. 

Verwarming dovenschool kan
worden vernieuwd 
Door het ongekende succes van de Stanislasdag eind vorig jaar 
kan de verwarming van de enige echte dovenschool van Arme-
nië worden vernieuwd. Zoals al eerder geschreven bevat deze 
roestige verwarming zelfs asbesthoudende delen. 

Met allerlei prachtige acties leverde 
de Stanislasdag 10.000 euro op. 
Dit bedrag hebben we met andere 
giften kunnen aanvullen tot 20.000 
euro en Wilde Ganzen verhoogt dit 
bedrag nog eens tot ongeveer 30.000 
euro. Met dat bedrag moet de ver-
warming weer helemaal up-to-date 
zijn. We houden u op de hoogte van 
de voortgang van dit project.

De Stanislasdag was een hartverwar-
mende happening, met de sponsor-
loop als prominent onderdeel.



Arevik is de koningin te rijk: ze kan nu zonder corset rechtop in 
haar rolstoel zitten en heeft ‘s nachts geen ondraaglijke pijnen 
meer aan de enorme verkrommingen in haar rug. Die waren het 
gevolg van een spierziekte. 
De riskante operatie kon in Armenië niet worden uitgevoerd. 
Gelukkig kon Duitsland uitkomst bieden. Daar Arevik niet kan 
lopen en dus bij alles hulp nodig heeft, is haar vriendin en 
huisgenote Lucine Rostomyan meegereisd en heeft haar ter 
plaatse liefdevol verzorgd. Gelukkig kan Arevik een paar Engelse 
woorden woorden spreken zodat de communicatie zonder al 

teveel moeite ging. Twee 
weken na de ingreep is 
Arevik samen met Lucine 
naar een nabijgelegen 
‘moeder-en-kind-huis’ 
overgeplaatst voor het 
herstel en bijbehorende 
controle. 
Met Arevik, Lucine en hun 
huisgenote Garine is de 
hele geschiedenis van de 
Stichting Pijnackernaren 
Helpen Armenië destijds 
begonnen. Er is een huisje 
gekocht voor de drie 
meisjes die te oud waren 
geworden voor het wees-
huis waarin ze woonden. 

Deze drie meisjes komen alle drie uit een kinderhuis en staan 
vrijwel zonder familieden in de maatschappij. Het is geweldig dat 
deze meisjes die normaal geen kansen gehad zouden hebben nu 
als een kleine familie samenleven. De droom voor de operatie als 
de droom destijds voor Arevik zijn gelukkig uitgekomen. 

Via onze goede contacten met de Lionsclub Nootdorp-Pijnacker, 
die de kosten van het vervoer voor haar rekening heeft geno-
men, zijn deze spullen niet bij het grofvuil terechtgekomen, 
maar met speciaal transport naar Armenië vervoerd, waar de 

verlos- en kinderafdeling van het ziekenhuis in Jerevan er heel 
blij mee zal zijn. In totaal gaat het om ongeveer 10.000 euro aan 
nog prima bruikbare spullen. 
De zeer betrokken kinderarts die we ieder jaar even opzoeken, zal 
er zonder twijfel voor zorgen dat de spullen op de goede plek te-
rechtkomen en optimaal zullen worden benut. Dit is ook weer een 
schoolvoorbeeld van concrete hulp en lekker praktisch bezig zijn. 
De grootste hoeveelheid moeite en tijd gaat nog zitten in de admi-
nistratie rondom het inklaren en het vervoeren van de materialen 
naar de plaats van bestemming. Maar onder de bezielende aan-
sturing van Piet van Daalen en met medewerking van de Scholten 
Verhuisgroep Zoetermeer, is dit allemaal in orde gekomen. Het 
laatste nieuws is dat de spullen bijna ter plaatse zijn.

Wat in Nederland wordt vervangen – al dan niet 

nodig – kan in Armenië nog goed van pas komen. 

Door een fusie in de Haagse ziekenhuiswereld werden 

wat (kinder)spullen overbodig: twee couveuses, een 

defibrillator, een cardiotocograaf, een perfuser en nog 

wat spullen met moeilijke namen. 

Door de hulp uit Pijnacker worden dromen waar

Jonge Armeense ondergaat zware rugoperatie in Duitsland

Mede dankzij Lionsclub Nootdorp-Pijnacker

Voor meer dan 10.000 euro ziekenhuisspullen naar Armenië

De drie meisjes leven prettig samen in een huisje dat ruim negen 
jaar geleden met geld van de Stichting Pijnackernaren Helpen Arme-
nië is gekocht. Van links naar rechts: Garine, Arevik en Lucine. 

Jeugd Oude Leede in 
touw voor Armenië
De knutselclub Oude Leede houdt ieder 

jaar een bazar voor een goed doel. Op zo’n 

zaterdagmiddag wemelt het in buurthuis 

Het Oude Laarsje dan van de activiteiten.

Er wordt van alles verkocht, er is een Rad van Avontuur, 
kinderen kunnen spelen, springen, zich laten schminken, 
enzovoort. In een paar uur tijd werd deze keer voor niet min-
der dan 1.100 euro voor Armenië bij elkaar ‘gebazard’. Live, 
met een brief en ook via de Telstar, hebben we de jongens, 
meisjes en leiding van de Knutselclub Oude Leede bedankt, 
maar via deze nieuwsbrief doen we dat graag nog eens! 

Arevik Musachanyan is een 27-jarige jonge Armeense 

vrouw die dankzij de bijdrage van Stichting 

Pijnackernaren Helpen Armenië naar Duitsland 

kon reizen voor een hoognodige acht uur durende 

operatie aan haar scheefgegroeide wervelkolom. De 

operatie die in oktober 2010 is uitgevoerd, was zeer 

noodzakelijk, omdat haar organen in de verdrukking 

dreigden te komen.

Arevik is dolblij: ze zit door de operatie 
rechtop in haar rolstoel.



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, Nootdorpseweg 11, 2641 BJ 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

Boeren en tuinders werken samen in een coöperatie

Huis voor Ruzanne bijna klaar 

Kleuterschool in Dimitrov

De coöperatie is in maart 
2010 opgericht en de Stichting 
Pijnackernaren Helpen Arme-
nië hebben er 5.000 euro in 
gestoken. Wartan Grigoryan, de 
voormalige burgemeester van 
het dorp, geeft leiding aan de 
coöperatie. 
Dankzij de coöperatie kunnen 
boeren en tuinders poot- en 

zaaigoed kopen, zonder dat ze eerst geld moeten lenen voor 
rond de dertien procent rente. Ook de kosten van de grondbe-
lasting en de kosten van ‘bewatering’ worden steeds hoger. 
Door samen te werken in een coöperatie konden de boeren met 

elkaar poot- en zaaigoed en 
ook kunstmest aanschaffen. 
Ook hebben ze met elkaar drie 
waterbronnen geslagen en een 
tractor gekocht. Die tractor 
wordt ook gebruikt door 
armere boeren die zelf geen 
tractor kunnen kopen. 
Boeren en tuinders die anders 
het hoofd nauwelijks boven 
water kunnen houden, zien weer toekomst. In het voorjaar 
zijn jammer genoeg de gewassen door een enorme hagelbui 
grotendeels vernield, maar toch zetten ze door. Intussen staan 
de uien en de aardappelen te groeien.
In Armenië is geen grote traditie met coöperaties – zoals dat in 
Nederland wel zo is of was, maar het is het mooi dat de boeren 
en tuinders met Nederlandse aandrang en Nederlands geld nu 
meer en beter met elkaar zijn gaan samenwerken. Ze zien dat 
het voor iedereen voordeel oplevert! 

Ruzanne en haar gezin gingen er lichamelijk en geestelijk onder-
door. Met geld van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië 

werd de bouw van het huisje betaald. 
De familie had voor die tijd het geld 
voor de grond bij elkaar gespaard. 
Vorig jaar stond de ruwbouw. Intussen 
is het dak erop gegaan en vindt de af-
werking plaats. Vanwege de invallende 
winter kon de wateraansluiting net 
niet voor de winter worden gemaakt, 
maar intussen is er stromend water en 
elektra. Ruzanne is enorm dankbaar 
dat het huisje er staat en dat ze het 
binnenkort met man en kindertjes kan 
betrekken. 

In het plaatsje Jrahovit in het Ararat–gebied is vorig 

jaar een coöperatie met de naam Arevik opgericht. 

Arev betekent zon en door de coöperatie ziet de 

toekomst van boeren en tuinders in het gebied er 

zonniger uit dan voorheen.

Vorig jaar zomer waren we bij een huisje in aanbouw 

buiten Jerevan voor een jong gezin dat in een kelder 

van een flat zonder ramen en met het toilet in de kamer 

onder erbarmelijke omstandigheden moest leven.

Maria Goris en haar 
Stichting Little Bridge 
zijn door de jaren 
heen druk bezig met 
het opknappen van 
kleuterscholen. 

De landelijke overheid 
doet dat niet, terwijl 
kleuteronderwijs belangrijk 
is in de aanloop naar het 
basisonderwijs. Terwijl het 
bovendien een functie heeft als kinderopvang, zodat pa en ma 
het land kunnen bewerken. De kleuterschool in Dimitrov heeft 
door nieuwe ramen en deuren op de begane grond een geheel 
nieuw aanzien gekregen. Ook binnen is er veel vernieuwd. 
In het dorp Dimitrov wonen Assyriërs. Deze mensen vallen op 
door hun helblauwe ogen. De Assyriërs komen in de Bijbel al 
voor en zijn ook bekend van het Assyrische Rijk. Dat bestaat al 
heel lang niet meer. De Assyriërs in het dorp Dimitrov zijn heel 
actieve mensen. Ze waren zelf al begonnen met verbouwen en 
opknappen van de kleuterschool. Met hulp van Maria Goris en 
onze stichting kon het werk worden voltooid. 

Het huisje voor Ruzanne is 
bijna klaar. 

De kleuterschool in Dimitrov ziet er weer 
als nieuw uit.

Vergadering van de coöperatie.

Samen waterbronnen slaan. 


