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In juni is het nog niet zo warm en is het 
land ook groener dan in september, als 
de vaak verzengende zomer het gras al 
geel en dor heeft gemaakt. Het vertrek 
is op maandag 4 juni en we komen een 
week later weer terug. Onze ‘reisleidster’ 
Maria Goris heeft weer een mooi pro-
gramma samengesteld dat door het hele 
land voert langs projecten in diverse sta-
dia. Al gerealiseerde projecten, projecten 
in ontwikkeling zijn maar ook projecten 

die helemaal nog geen project zijn. Ook 
gaan we soms na de afronding van een 
project kijken hoe het er bij staat. 

We bezoeken in de Armeniëweek altijd 
burgemeesters en andere functionarissen 
die ‘een plan’ hebben voor de verbou-
wing van een school, de vervanging van 
een waterleiding, landbouwmachines 
voor een coöperatie, enzovoort. Met 
Maria Goris van Little Bridge bekijken 
we dan de haalbaarheid en het nut. Wat 
levert het project op, wat gaat het kos-
ten, wat kunnen de mensen zelf doen en 
bijdragen? Dat laatste is heel belangrijk 
zodat het echt hun eigen project wordt. 
Al dat soort vragen proberen we dan 
beantwoord te krijgen en later worden 
dan de keuzes gemaakt. 
Dit jaar reizen ook drie ‘stellen’ van 
de Rotaryclub Nootdorp-Pijnacker mee. 
Namelijk de echtparen Jutte, Verhagen 
en Zuiderwijk. Net als wijzelf betalen ook 
zij hun eigen reis- en verblijfskosten. We 

blijven werken vanuit het uitgangspunt 
dat iedere ingezamelde euro ten goede 
moet komen aan de projecten. Geen 
kosten maken dus. Dat is onze kracht en 
dat spreekt heel veel mensen aan. 
Kleinschalige concrete overzichtelijke pro-
jecten die direct ten goede komen aan 
de mensen die het echt nodig hebben. 
Ook Maria Goris en Little Bridge zijn zeer 
kostenbewust bezig altijd. Bijna Hollands 
zuinig, maar daardoor ook glashelder 
naar de Armeniërs toe. Die weten meteen 
dat Maria Goris heel goed het verschil 
weet tussen knollen en citroenen. 

Afgelopen keer was Armenië het goede 
doel en dat leverde een prachtig bedrag 
op. De ambassadeur gaf het startsein 
in aanwezigheid van de burgemees-
ter van Pijnacker-Nootdorp. Diezelfde 
ambassadeur was eerder al bij de Rotary 
Nootdorp-Pijnacker aanwezig geweest om 
een verhaal te houden over Armenië.
De belangstelling voor Armenië was ge-
wekt. Het gevolg is dat er nu zes mensen 
meegaan om van dichtbij te zien en te 
ervaren wat voor land het is, wat wij 

daar al meer dan tien jaar gaan doen en 
wat Maria Goris al meer dan twintig jaar 
daar doet. 
Het mooie is dat de Rotary niet alleen 
met de Santa Fun Run een mooi bedrag 
heeft gegeven maar dat men nu ook 
een project wil adopteren en dat daar 
ook Rotary Nederland, Rotary Internati-
onaal en zelfs Rotary Armenie aan gaan 
meewerken en bijdragen. De ogen zijn 
gericht op een groot landbouwproject in 
Talin waar een droge steppe moet gaan 

bloeien, als boeren en tuinders vrucht-
baar gaan samenwerken met gezamen-
lijke machines. We zijn heel benieuwd 
of we samen met Rotary hier handen en 
voeten aan kunnen gaan geven! 

Voor het tweede opeenvolgende jaar gaan ‘we’ ook dit jaar niet in 
september maar in juni naar Armenië voor weer een mooie projectenreis. 

Eind vorig jaar was de Santa Fun Run van Rotary. Dat is een landelijke actie 
waar ook de club in Pijnacker-Nootdorp al een paar jaar aan meedoet. Het is 
een Kerstmannenrace waarbij iedereen een mooi rood Kerstmannenpak koopt 
voor een loop of een wandeling door het centrum van Pijnacker. 
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Concrete kleinschalige projecten zoals de 
vernieuwing van een dak.

Armenië is het voorjaar nog aardig 
groen! 

Mooie opbrengst Santa Fun Run. 



De datum is dinsdag 19 juni. Vanaf 17.00 
uur is de inloop en de warming up. Een 
klein uurtje later is het officiële startsein. 
Er is altijd een meer of minder prominent 
persoon die de eerste haring naar binnen 
laat glijden. De vierde wethouder, de 
burgemeester, de ambassadeur, Mister 
Haringparty Peet de Bruijn die aan de 
wieg stond van dit evenement. Dit jaar 
hebben we iemand van Wilde Ganzen 
bereid gevonden om de opening te ver-
richten. 
Met Wilde Ganzen werken we al tien 
jaar samen. Deze organisatie verhoogt 
projectbedragen als aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan. Een geweldige 
organisatie die verantwoordelijk is voor 
minimaal dertig procent van de ruim 1 
miljoen euro die we in ruim tien jaar 
bijeen hebben kunnen brengen voor de 
ontwikkeling van Armenië en de hulp 
aan de armste mensen. 
Er is een grote loterij met prachtige prij-

zen beschikbaar gesteld door het lokale 
bedrijfsleven. Onder meer: Ammerlaan 

Green Innovator, Bromini Jaap Rip, Gerrit 
Jasperse, De HoogOrchideeën, Delifrance, 
Huidzorg Balans Lisa van Luijk, Door’s, 
Intratuin, Brocante, Futuro en !mpressed, 
Vitamine Store, Centre du Lac, Drogisterij 
Aad van Leeuwen, Tout Le Monde en 
Massage Praktijk Pijnacker In Balans. 

Vlak voor het vertrek van de vorige am-
bassadeur mevrouw Dziunik Aghajanian, 
zijn Henny Bos en Sjaak Oudshoorn naar 

de ambassade in Den Haag gereden om 
Merci te zeggen en te geven voor haar 
grote inzet. Dat stelde ze zeer op prijs. 
Ze zet haar diplomatieke loopbaan voort 
in Indonesië. We bedanken mevrouw 
Dziunik Aghajanian voor haar warme 
betrokkenheid en enorme enthousiasme 
waarmee ze ons steunde. Nooit was 
haar een moeite te veel: ze liet een 
haring naar binnen glijden, ze zong een 
Armeens liedje bij de viering van het 
tienjarig bestaan, ze bezocht een beurs 
van Jongeren voor Armenië, ze kwam 
zondag voor kerst de Santa Fun Run 
wegschieten. 

Haringparty komt er aan 

Ambassadeur naar Indonesië

Juni wordt een drukke maand voor de Armeniëclub. De reis is van 4 tot 11 juni 

en koud een week later is de Haringparty Pijnacker. Bij Tout le Monde. Voor de 

tiende keer. Aanmelden kan via onze site. Zelfs betalen kan via die site!

Armenië heeft een nieuwe ambassadeur in Den Haag. Dat is de heer  

Garegin Melkonyan die op 11 april is geïnstalleerd. We willen graag een  

keer kennismaken met de nieuwe man. 

Peet de Bruijn stond aan de wieg van de Haringparty Pijnacker is nu nog steeds van 
de partij. 

Mooie opbrengst kerkdienst 
In het voorjaar was in de RK-kerk van Pijnacker een oecumenische viering. Een bomvolle kerk 
beleefde een prachtige viering. Er was een collecte en daarvan was driekwart bestemd voor 
Pijnackernaren Helpen Armenië. De opbrengst was ruim duizend euro. Een schitterend bedrag 
waarvoor we de organisatie van de viering en alle kerkgangers heel hartelijk willen bedan-
ken. We zullen er een mooie bestemming voor gaan vinden. Overigens houden de PKN-kerken 
in Pijnacker/Delfgauw en ook de Oosterkerk in Zoetermeer heel regelmatig een collecte voor 
het werk in Armenië. In Varseveld is de actie van kindernevendienst ook een succes.

Probusmannen 
onder de indruk 
De bekende veelzijdige wetenschap-
per Ronald Waterman zou donderdag 
12 april bij de Probus in Pijnacker 
een lezing houden maar was jammer 
genoeg verhinderd. 

Voor Probuslid Henny Bos een mooie 
gelegenheid om een alternatief 
programma op te zetten, namelijk 
de vertoning van de film van Wim 
Meijer over het bezoek van ‘de Pijnac-
kernaren aan Armenië’ in 2017. Een 
boeiende film die de aandacht van 
de Probusmannen van begin tot eind 
vasthield. Ze waren onder de indruk.

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Afscheid van de ambassadeur! 

Een van haar acties: startsein voor Santa 
Fun Run. 



Wilde Ganzen bestaat sinds 1957 en on-
dersteunt overal in de wereld kleinschali-
ge ontwikkelingsprojecten, vooral op het 
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, 
sanitatie (goed drinkwater en hygiëne) 
en landbouw. 
Nog steeds heeft Wilde Ganzen iedere 
week een tv-spotje over een project 
ergens ter wereld. Op zondag vlak voor 
twaalf uur is er een filmpje van een 
minuut. Wat Wilde Ganzen doet is het 

stimuleren van kleinschalige concrete 
ontwikkelingsprojecten waarbij het heel 
belangrijk is dat de lokale mensen ter 
plaatse volop betrokken zijn en meewer-
ken. Juist dan is de ‘houdbaarheid’ van 
het project het grootst. Onderzoek geeft 
aan dat acht van de tien projecten na 
tien jaar nog bestaan. De mensen van 
Wilde Ganzen vertelden over hun organi-
satie en werkwijze en ‘wij van Armenië’ 
draaiden een film van Wim Meijer met 

een fiks aantal projecten die samen met 
Wilde Ganzen zijn opgezet en financieel 
mogelijk gemaakt. Al met al een boei-
ende middag voor iedereen. 
www.wildeganzen.nl

Het bedrag is de winst die de verkoop van het boek Passievol, 
een verhalenbundel van Uitgeverij Oostland, vorig jaar heeft 
opgebracht. De cheque werd overhandigd aan voorzitter Henny 
Bos. Passievol is de vijfde bundel van Oostland Literair en is 
uitgegeven door Uitgeverij Oostland. Het boek gaat over een 
innerlijke reis, waarvan de passie afspat. Heel mooi dat bij zo’n 
financieel toch echt niet eenvoudig project toch ook nog aan 
een goed doel wordt gedacht. 

Een mooie winteroverbruggingsactie is al-
tijd de voedsel- en brandstofactie waarbij 
Maria Goris en haar mensen vele hon-
derden pakketten uitdelen door het hele 
land. Tot in de verste uithoeken worden 
de armste mensen van een overlevings-
pakket voorzien. Alleen mentaal geeft dat 
deze mensen al een enorme boost: ze 
vinden het geweldig dat er nog ergens op 
de wereld aan ze gedacht wordt en iets 
voor ze wordt gedaan. 
Piet en Anja van Daalen zijn in januari 
een week in Armenië geweest om mee 
te helpen. Ze hebben enkele honderden 
pakketten rondgedeeld en veel dankbaar-
heid ervaren. Ze deden dat zelfs iets 
te enthousiast zodat ze een bekeuring 
kregen voor te hard rijden. Die betalen ze 
natuurlijk zelf!

Een boeiende middag donderdag 19 april bij de Protestants Christelijke Ouderen 
Bond (PCOB) Pijnacker-Nootdorp in De Schakelaar. De organisatie Wilde Ganzen 
was uitgenodigd om het een ander te vertellen over wat ze als organisatie doet. 
En als voorbeeld van wat Wilde Ganzen doet was ook Pijnackernaren Helpen 
Armenie van de partij. 

Zaterdag 21 april 2018 overhandigde voorzitter Nick 
Steenkamp van het schrijverscollectief Oostland Literair een 
cheque van 500 euro aan de Stichting Pijnackernaren helpen 
Armenië. 

Wilde Ganzen en Armeniëgangers bij PCOB

Oostland Literair overhandigt cheque voor Armenië

Piet en Anja delen voedselpakketten uit 

Voedselpakketten voor de allerarmste 
Armeniërs. 

Nick Steenkamp overhandigt de cheque aan de Armeniëhelpers. 
Rechts uitgever Jennefer Zuniga. (foto Marguerite Feenstra)
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Giften vanuit  
feesten en partijen 
Gerrit Jasperse is onlangs zestig 
geworden. Gerrit had een melkbus 
neergezet voor een goed doel en dat 
was Armenië. Ook vanuit Zoetermeer 
kwam er zo’n gift. Het echtpaar Jorna 
was na een verhaal van Piet van Daal-
en zo onder de indruk van het werk 
in Armenië dat ze vanuit hun gouden 
huwelijksfeest een mooi bedrag heb-
ben geschonken. Schitterend! 

Het echtpaar Jorna. 



> Met de landbouwcoöperatie in het
hoog gelegen stadje Aparan gaat het nog
steeds voortvarend. De samenwerkende
boeren en tuinders hebben een combine
gekocht met als gevolg dat de opbrengst
per hectare en het aantal te betelen
hectares fors toenam.

> In het dorp Masis werd het lekkende
dak van een school gedicht. In de school
van Masis was te veel water soms en in
een kindertehuis in Nor Kharberd te wei-
nig. De waterdruk valt vaak weg en de
oplossing is een waterkelder met reser-
voir. Dat is niet handig in een tehuis met
330 veelal dubbel gehandicapte kinderen.
De waterkelder is intussen klaar.

> In het dorp Getap kunnen de mensen
hun landerijen bevloeien met een irriga-
tiesysteem. De productie is al met veertig
procent toegenomen.

> Het project voor een uitleenbank met
allerlei hulpmiddelen voor mensen met
een beperking op te zetten krijgt handen
en voeten. Dit is financieel mogelijk
gemaakt door een familie uit het oosten
van het land met gedeeltelijke Armeense
roots. In de praktijk blijken Armeniërs
vaak niet financieel bij machte om de
aankoop van dit soort hulpmiddelen zelf
te betalen. Daar komt bij dat je dit soort
hulpmiddelen niet altijd blijvend nodig
hebt. Daarom is een uitleenbank een
goede oplossing.

> Maria Goris krijgt regelmatig aanvra-
gen van mensen die met de rug tegen
de muur staan. Ze moeten een operatie
ondergaan of medicijnen kopen waar
ze echt geen geld voor hebben. Voor
dit soort noodsituaties heeft Maria het
zogenoemde Maria Virus Fonds.

> Kringloopwinkel Nootdorp ofwel De
Wisselbeker steunt ons al jaren met 5.000
euro. Dat is geweldig, want we hebben
het hier wel over tien procent van hun
‘jaarinkomen’. Ieder jaar wordt daar een
mooi project voor bedacht. Het meest
recente project dat De Wisselbeker steunt
is een voorziening voor voorschoolse
opvang in het dorp Aragatsavan.

> Het Cultureel Huis in Berdavan is klaar.
We hopen dat we in juni een mooie
voorstelling voorgeschoteld krijgen in een
prachtige vernieuwd cultureel dorpshuis
waar de boeken van de bieb nu ook
droog blijven.

> Een mogelijk project samen met Rotary
betreft machines voor een landbouw-
coöperatie in Talin. Ook in Vardenis is
behoefte aan dit soort machines. Veel
hectares landbouw blijven onbenut door
een gebrek aan machines. Een coöperatie
heeft het voordeel dat ook de armere
mensen dan in staat zijn om land te
ontginnen en te bewerken. We gaan het
zien!

Nieuws over afgeronde en lopende projecten

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

info@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: 06 - 371 22222

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

Nieuwe waterleiding in Nor Kharberd.

Medicijnen voor mensen die ze zelf niet 
kunnen betalen…

Uitleenbank voor hulpmiddelen…


