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Waarom juni? Nou, we wilden het land 
ook eens in het voorjaar cq de voor-
zomer zien. In september is al het 
voorjaarsgroen door de felle zomerzon 

en de zomerdroogte van het landklimaat 
alweer verdord. In juni verwachten we 
een andere aanblik. 
Juni wordt dus een prominente maand. 

Als we negen dagen terug zijn is na-
melijk de jaarlijkse Haringparty die we 
samen met Tout le Monde ook dit jaar 
weer gaan organiseren. We krijgen een 
deel van de omzet en met de opbrengst 
van de loterij erbij, hebben we door-
gaans toch een opbrengst van rond de 
2.000 euro en daarmee kunnen we dan 
toch weer een leuk project financieren. 
Tijdens onze rondreis zullen we ongetwij-
feld een project tegenkomen in die orde 
van grootte. 
We nodigen u nu alvast uit voor de altijd 
leuke Haringparty op 22 juni bij Tout le 
Monde.  
De precieze gegevens over tijd, plaats, 
aanmelding en betaling treft u op een 
apart foldertje bij deze nieuwsbrief aan. 
Houdt u niet van vis? Dan is er voldoen-
de ander ‘vast voedsel’. Tout le Monde 
aan de Noordweg 19 heeft het altijd 
prima voor elkaar. Tot dan. 

We hopen ook dit jaar weer een geweldig prijzenpakket te heb-
ben. Heel mooi hoe bepaalde personen en bedrijven ieder jaar 
weer enorm meewerken om er wat moois van te maken. Erik 
van der Haas Speelautomaten die zonder na te denken weer 
hoofdsponsor is en Piet Kouwenhoven die zich als subsponsor 
opwerpt.  Voelt u ook de niet te bedwingen aandrang om een 
prijs beschikbaar te stellen, meld het dan bij een van ons!

Vanaf 2005 tot en met 2015 – in totaal elf maal dus – gingen ‘we’ als Armeniëclubje in september 
naar het land van Maria Goris, haar collega Benjamin en de medewerkers van Little Bridge, de 
organisatie die wij financieel steunen bij tal van nuttige projecten. Dit jaar gaan we in juni.  
Van 6 tot 14 juni reizen we met Maria Goris door Armenië. 

Naast de heerlijke haring, het koele schuimende bier 
en de korenwijn is de loterij altijd een hoogtepunt 
van de Haringparty. 
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Samen werken 

aan een betere toekomst!

Vorig jaar opende Peet de Bruijn de party? Wie nu? 

We gaan al in juni

Op naar Armenië.
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De dorpen waar we dit soort projecten 
ondersteunen, lijken ook steeds moei-
lijkere namen te krijgen. Wat te denken 
van Nerkin Barzmarbard. Dit dorp ligt in 
de Aragotsotnprovincie. Dat is 55 kilome-
ter van de hoofdstad Jerevan. 
Het dorp is in 1922 ontstaan en wordt 
bewoond door Armeniërs vanuit West 
Armenië (Sasun). Op dit moment wonen 
er in totaal 1.620 mensen, verdeeld over 
420 huishoudens.
Het ijzeren drinkwaternetwerk met een 
totale lengte van zestien kilometer uit 
de jaren zeventig is geheel versleten en 
zeer dringend aan vervanging toe. Elke 
keer probeert de dorpsleider een stuk te 
vernieuwen. 
Het onderhavige project betreft 1.200 
meter: een stuk van 700 meter waaraan 
totaal 25 huishoudens verbonden zijn en 
het andere stuk van 500 meter dat acht-
tien families van drinkwater voorziet. Het 
is de bedoeling dat de kapotte, versleten 
ijzeren buis door een polithyleenleiding 
vervangen gaat worden zodat straks 
gezond drinkwater voor 43 families kan 
worden gegarandeerd. 

De bewoners hebben meerdere keren 
aan de dorpsleider gevraagd om iets te 
doen aan de kapotte leidingen en hopen 
dat het probleem spoedig kan worden 
opgelost. Welnu: dat gaat gebeuren. 
We vinden het belangrijk dat mensen zelf 

ook in actie komen en dat projecten van 
onderop worden gedragen en gesteund. 
De inbreng van de dorpsmensen bestaat 
bij dit project uit het meewerken aan de 
aanleg van de buizen in de straat tegen 
een zeer kleine vergoeding. Verder zul-
len ze zelf zorgdragen voor aansluiting 
vanuit de waterverdeler naar hun eigen 
huis. Dit betekent: actieve deelname aan 
het project voor elk huisgezin.
Het project kost rond de 4000 euro. Het 
bedrag is iets hoger geworden door de
de vernieuwde prijzen, de lagere wissel-
koers en het opnemen van fijn zand.
De Wisselbeker heeft dit project namelijk 
geadopteerd. Zoals het vorig jaar een 
strijkmachine heeft bekostigd voor een 
tehuis. Het is geweldig dat we ieder jaar 
weer 5.000 euro krijgen van deze kring-
loopwinkel. 

De Wisselbeker financiert drinkwaterproject 

Het vervangen van een kapotte drinkwaterleiding, zodat heel veel 
gezinnen straks weer stromend goed water hebben. Dat is toch een 
basisbehoefte. We hebben talloze van dit soort projecten gesteund 
in de loop van de jaren, maar iedere keer word je daar weer blij 
van, als mensen – vaak ver weg van de bewoonde wereld – de kraan 
opendraaien en beginnen te stralen als het water daar uit stroomt. 

Het betreft daar een project van 50.000 
euro waarvan Wilde Ganzen 17.000 euro 
voor haar rekening neemt. 
In het stadje Nor Karberd staat een 
tehuis voor meervoudig gehandicapte 
mensen waar we in de loop van de jaren 
diverse grote projecten hebben gehad, 
zoals de complete verbouwing van delen 

van het tehuis. Ze hebben nu problemen 
met de continuïteit van de waterstroom. 
Heel vaak valt de druk op de kraan gedu-
rende de dag weg. Om dat te ondervan-
gen wordt nu een waterkelder gereali-
seerd, zodat er bij het wegvallen van de 
druk reservecapaciteit is. Dit project kost 
22.000 euro.

Andere waterprojecten 

We hebben nog een paar andere waterprojecten onder handen op 
dit moment. In het ver weg gelegen dorp Getap gaat het niet over 
drinkwater maar over irrigatiewater voor de landbouw. 

Goed drinkwater is van levensbelang. 

Het boek werd overhandigd aan de 
burgemeesters van het Oostland.

Uitleenbank 
hulpmiddelen 
minder-validen 

Er komt in Armenië steeds meer 
aandacht voor minder-validen, maar 
toch is er bij deze groep nog gebrek 
aan van alles. 

Maria Goris is bezig om in Jerevan een 
uitleenbank voor allerlei hulpmidde-
len voor minder-validen op te zetten. 
Dat is gunstig voor mensen die zelf 
de aankoop niet kunnen betalen 
en ook voor mensen die tijdelijk 
minder-valide zijn. Je kunt de spullen 
dan beter lenen dan kopen. Net als 
hier zijn rolstoelen en allerlei andere 
zaken best heel duur. We hebben een 
bedrag van 10.000 euro gegeven aan 
Little Bridge. Een familie in Almelo 
heeft deze kosten voor haar rekening 
genomen.  
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Passie voor 
Armenië 
Onlangs werd in Berkel en Rodenrijs 
een verhalenbundel gepresenteerd 
van Oostland Literair. Allemaal span-
nende verhalen die zijn geschreven 
door auteurs in het Oostland wonen. 
Er was ook een goed doel verbonden 
aan het boek: dat was en is tot onze 
verrassing onze stichting. Later dit 
jaar wordt bekend hoe veel boeken 
er zijn verkocht en wat de opbrengst 
is. Koop dus allemaal even dat boek 
bij Van Atten: het is een mooi boek 
en je steunt ‘ons’ ermee. 



Het is voor de Armeniërs even wennen. 
De Armeniërs zijn vanuit de commu-
nistische tijd gewend dat de staat van 
bovenaf alles regelde. De staat in die 
vorm is al twintig jaar verleden tijd maar 
de mentaliteit vanuit die tijd is dat niet. 
De landbouwcoöperatieproject in het 
bergdorp Aparan is daar een goed voor-
beeld van. Een dorp met 6.000 inwoners 
die het vooral moeten hebben van de 
land- en tuinbouw. Het is begonnen met 
50 boeren met elkaar een coöperatie 
hebben opgericht en intussen zijn al 
150 land- en tuinbouwers lid van de 
coöperatie. 
Ze hebben met elkaar twee tractoren 
gekocht en begin dit jaar hebben ze met 

steun van Little Bridge en ‘Pijnacker’ ook 
een combine kunnen aanschaffen voor 
de graanoogst en - verwerking. Er is 95 
hectare met graan en door de aankoop 
van een combine kan de oogst met rond 
de twintig procent worden vergroot. 
We hebben twintig procent van de kosten 
bijgedragen. De combine helpt bij het 
streven om het aantal te betelen hecta-
res te laten groeien van 150 hectare nu 
naar rond de 300 hectare. 
Het is mooi om te zien hoe het enthousi-
asme van de burgemeester van het dorp 
is overgeslagen naar de mensen. Ze zien 
in dat samenwerken loont en dat je met 
elkaar meer voor elkaar krijgt dan alleen. 
Dit soort tractoren en andere machines 

kunnen die boertjes nooit individueel 
aanschaffen, maar met elkaar en een 
beetje steun lukt het wel. 

Nerkin Karmir Aghpuyr is een dorp in de 
Tavush-provincie en heeft een grenslijn 
van tien kilometer met buurland Azer-
beidzjan. Het is voor Armenië met 1.150 
dorpsmensen een middelgroot dorp. 
Dit dorp ligt qua klimaat heel gunstig 
en beschikt over 770 hectare akkerland. 
Mogelijkheden genoeg dus maar door 
door het ontbreken van eigen techni-
sche hulpmiddelen voor het bewerken 
van het land zijn ze afhankelijk van de 
buurdorpen, die vaak te laat een oude 
versleten tractor sturen. Dit leidt dan tot 
verlies van de oogst en ze vragen ook te 
veel geld, zodat er uiteindelijk niet veel 
opbrengst is. 
Nu heeft het dorp sinds vorig jaar een 
tractor gekregen en nu hoopt de coöpe-
ratie Pastures Users Union dat we hen 
met werktuigen kunnen helpen. Het gaat 
om drie apparaten:  een rijenzaadma-

chiene, een machine  voor het maken 
van zaaibedden en een machine om 
gras te ‘schudden’. Indien dit dorp deze 
technische landbouwwerktuigen krijgt, 
kan er veel meer land veel beter bewerkt 
worden. 
Door de ligging bij de grens ligt het dorp 
regelmatig onder vuur vanuit Azerbei-
dzjan. Er zijn in de loop van de tijd 
twintig slachtoffers gevallen. Hoogste 
tijd om dit grensdorp eens een handje te 
helpen.  De boeren werken samen in een 
coöperatie die 226 mensen telt en nog 
verder wordt uitgebreid.  
Voorschoolse opvang in Ararat dankzij 
gift Wereldwinkel Nootdorp
In het dorp Ararat hebben we eerder 
al meegewerkt aan het opknappen van 
een school. Dit betrof een overheidspro-
ject waarbij het dorp zelf tien procent 
moest bijdragen. Dit was voor het dorp 

niet haalbaar. Vijf procent wel, zodat wij 
toen vijf procent van de kosten hebben 
bijgedragen. 

Dit gaat nu weer gebeuren bij het op-
knappen van een bestaand pand voor 
voorschoolse opvang. Het gaat om drie 
lokalen voor drie groepen met in totaal 
tachtig kinderen, waar een derde deel 
lichamelijk en/of verstandelijk beperkt is. 
Voor de begeleiding en ontwikkeling van 
deze kinderen worden voorzieningen ge-
maakt. In totaal is onze bijdrage aan dit 
project 12.000 euro. Een schitterende gift 
vanuit de eindreserve van de gestopte 
Wereldwinkel Nootdorp wordt aan de 
financiering van dit project besteed. 

De boerencoöperatie in Aparan is een mooi voorbeeld van wat 
moderne ontwikkelingshulp zou moeten zijn. Helpen is prima, maar 
het moet meer zijn dan handje ophouden. De mensen voor wie het is 
moeten er achter staan en zelf zo veel mogelijk meewerken. Dan wordt 
een project ook veel meer van de mensen zelf. 

Dit is een mooi coöperatief project waar we snel ja tegen hebben 
gezegd: landbouwwerktuigen waar het hele dorp van profiteert. Past 
ook in de filosofie van Wilde Ganzen: samen doen en aanpak vanuit de 
bevolking zelf. Er is 18.500 euro mee gemoeid waarvan Wilde Ganzen 
ruim 6.000 betaalt. 

De coöperatie in Aparan heeft nu ook een combine 

Technische werktuigen voor de coöperatie van dorp Nerkin Karmir Aghpuyr

Land genoeg, nu de machines nog. 

Na de tractoren volgt nu een combine. 
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We lieten de film zien die Wim Meijer 
vorig jaar heeft gemaakt van het bezoek 
aan het land en de vele projecten. De 
Armeense Nederlanders lieten hun bord-
spelletje en hun zondagse gesprek even 
voor wat het was om te genieten van 
de prachtige film. Het was mooi om die 
warme blikken van herkenning en gevoel 
te zien waarmee ze naar hun land en 
hun landgenoten keken. Na afloop waren 
er meerdere mensen die ons kwamen 
bedanken voor wat we voor hun land 
doen. We kunnen het dan niet laten om 
ze uit te dagen ook wat meer in actie te 
komen. En dat doen ze natuurlijk ook 
wel op hun manier… In een gebouwtje 
verderop zagen we nog een Armeense 
dansgroep in actie. Heel herkenbaar: 
de Armeniërs houden van muziek en 
dans en altijd als we in het land daar 

zijn, worden we getrakteerd op mooie 
optredens! 

Sinds vorig jaar hebben we via de site 
ook contact met de Armeense gemeen-
schap  in Almelo. Henny Bos en Piet van 
Daalen zijn in Almelo geweest en zijn 
zondag 21 mei weer daarheen gereisd 
om onze stichting en het werk voor 
Armenië te presenteren. De Armeense 
gemeenschap daar is groot en wie weet 
wat daar voor mooie acties uit gaan 
voortkomen. 

Intussen zijn we nog steeds altijd bereid 
om ook in Pijnacker en omgeving een 
avondje of een middagje te verzorgen 
over Armenië. We hebben films van drie 
kwartier maar ook van vijf of tien mi-
nuten. We leveren dus maatwerk. Altijd 

weer zijn mensen onder de indruk van 
de ellende ter plaatse maar nog meer 
van het feit dat je er iets aan kunt doen 
en dat er ook iets aan wordt gedaan… 

Met de fillem van Willem op stap 

Huwelijkscollecte voor Armenië 

De opbrengst van de collecte bestemden 
ze voor een goed doel en natuurlijk was 
dat Armenië. Ze zijn allebei met een 
Jongerenreis in het land geweest en heb-
ben daar prachtige ontmoetingen gehad 
met leeftijdgenoten en onvergetelijke 
ervaringen opgedaan die ze meenemen 
in hun levenswijsheid. 

Bedankt Celine en Jos en heel veel geluk 
samen! Heeft u ook iets te vieren en 
zoekt u een goed doel, denk eens aan 
Armenië en aan ons!

Wim Meijer is al jaren onze trouwe cineast. Wie heeft die mooie 
beelden gemaakt? Aldus de vraag van een jonge jongen bij de 
Armeense organisatie Abovian in Den Haag waar we onlangs een 
zondagmiddagje te gast waren om te vertellen over ‘ons’ werk in 
‘hun’ land. 

Op vrijdag 12 mei zijn Celine Feenstra en Jos Verhoef met elkaar in 
het huwelijk getreden. Dat gebeurde onder meer met een mooie 
viering in de Ontmoetingskerk aan de Klapwijkseweg in Pijnacker. 

De vereniging Abovian voerde onlangs actie 
voor erkenning van de genocide van een eeuw 
geleden. 

Celine en Jos krijgen een Armeens cadeau van 
Henny Bos. Rechts dominee Cor Baljeu. 

Stichting “Pijnackernaren  
helpen Armenië”
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 Pijnacker-
naren 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, Molenweg 53, 2631 AB Nootdorp, 
telefoon: 015 - 369 92 33 / 06 - 371 22222

Jan van der Stoep, Oostlaan 51, 2641 DT Pijnacker, 
telefoon: 015 - 369 23 34

Jaarrekening 
dankzij Bloemen-
daal-Ruigrok 
Onze stichting maakt weinig of geen 
kosten. Het opstellen van de jaar-
rekening wordt om niet gedaan door 
Bloemendaal-Ruigrok. Binnenkort is 
deze jaarrekening weer voor iedereen 
zichtbaar en beschikbaar. Hij komt op 
de site te staan. Bedankt, medewer-
kers en directie van B&R. 

Rotary Koningsveld 
Delft betaalt 
materiaal dak
In Nor Kharberd is het dak van een 
kindertehuis vernieuwd. De Rotary-
club in Delft heeft de kosten van het 
materiaal voor haar rekening geno-
men. In totaal een bedrag van 3.500 
euro. In totaal was er 10.000 euro met 
het project gemoeid.  


