
Sinds 2005 gaan wij - een groepje realistische idealisten uit Pijnac-
ker - ieder jaar in september naar Armenië om hulp- en ontwikke-
lingsprojecten te bekijken. 

We kwamen in contact met een Nederlandse vrouw, Maria Goris, 
die daar met bevlogenheid via haar eigen Stichting Little Bridge 
concreet ontwikkelingswerk doet. In samenwerking met enkele en-
thousiaste Armeniërs, met name Benjamin. Iedere euro komt goed 
terecht. Dat sprak ons aan, en velen met ons. We worden vanuit 
allerlei hoeken en gaten financieel gesteund door bedrijven/win-
kels, scholen, kerken, maatschappelijke organisaties, stichtingen, 
goede doelen fondsen, maar ook door ‘gewoon’ mensen, zoals u 
en wij. Ze zien dat het geld goed terecht 
komt en ze voelen de bevlogenheid. Daar-
door kunnen we de Stichting Little Bridge 
van Maria Goris jaarlijks ondersteunen. 

U kunt meehelpen
Ook u kunt de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië en het 
goed werk in Armenië financieel ondersteunen door eenmalig of 
periodiek een bijdrage te geven. Dat kan via onze rekening
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U kunt de voortgang van de projecten volgen via onze site: 
www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl 
Daarnaast brengen we een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit 
die we graag naar u toe sturen. Verder staat er regelmatig een arti-
keltje in het lokale weekblad Telstar/Eendracht. 

Onze activiteiten 
Wat doen wij zelf? Zoals gezegd: geen uitvoerend werk, behalve 
dan het samenstellen en uitdelen van voedselpakketten in de 
winter. 

Wij houden ons bezig met fondswerving; het inzamelen van gel-
den. Dat doen we via allerlei acties. Dat kan van alles zijn:
• een school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs die 

voor Armenië een project of een actie op poten zet, bijvoor-
beeld een braderie of sponsorloop; 

• een loterij bij een toneelclub;
• pisbak gooien bij Kom in de Kas; 
• een Haringparty op touw zetten samen met een horeca-onder-

nemer; 
• een inzameling via een kerk; 
• presentaties bij verenigingen en organisaties.
Enzovoort. 

We zijn te allen tijde bereid om ons werk in Armenië nader over 
het voetlicht te brengen met tekst en uitleg, met foto’s en met 
bewegende beelden. Voor een gezellig ochtendje, middagje of 
avondje Armenië kunt u ons altijd benaderen! 

Steenkoude winter, bloedhete zomer 
Armenië heeft een landklimaat. De Armeense winter duurt van 
november tot april en dan is het voor veel mensen een zaak 
van overleven onder barre omstandigheden. Het kan 25 graden 
vriezen en in de zomer kan het 40 graden worden of nog meer. 

We lichten graag toe wat we met steun van Wilde Ganzen in 
Armenië ondernemen. 

Maria Goris, hier bij de stad Goris, doet met haar Stichting Little 
Bridge het uitvoerende werk. 

Vanuit Pijnacker-Nootdorp in actie voor Armenië.

Steuntje in de rug 
voor arme Armeniërs



Armenië is een land met drie miljoen inwoners, in oppervlakte net 
zo groot als Nederland. Het is vijf uur vliegen vanaf Nederland. Het 
land ligt ten oosten van Turkije en wordt verder begrensd door 
Georgië, Iran en Azerbeidzjan. 

Het is een christelijk land, temidden van veelal islamitische lan-
den, op de grens van Europa en Azië. 
Armenië was tot 1990 een onderdeel van de Sovjet-Unie en komt 
sinds het uiteen vallen van dat communistische bolwerk met val-
len en opstaan als zelfstandig land tot ontwikkeling. 
Vroeger zorgde de Staat voor iedereen en nu moeten de mensen 
nog leren voor elkaar te zorgen. 

Wat is Armenië voor land? 

Wat voor projecten? 
Ouderen, zieken en mensen die het nu eenmaal wat minder heb-
ben getroffen, worden niet of nauwelijks meer geholpen door de 
Staat en zijn aangewezen op particuliere hulporganisaties, zoals 
Little Bridge van Maria Goris. 
Zij is een Nederlandse vrouw die met enkele Armeense idealisten 
allerlei hulp- en ontwikkelingsprojecten opzet, door het hele land 
heen: 
• Aanleg van waterleiding; 
• Pompen en waterleiding voor landbouwirrigatie; 
• Opknappen van kleuterscholen, dorpshuizen en (delen van) 

kindertehuizen; 
• Medische apparatuur en medicijnen; 
• Operaties regelen voor mensen die het zelf niet kunnen organi-

seren en betalen; 

Een mooi land in de Kaukasus. 

Ondersteuning van de landbouw. 

De Armeniërs steken zelf de handen uit de mouwen bij de aanleg 
van waterleiding. 

Ondersteuning van het onderwijs is van groot belang. 

Financiële steun; 
geen uitvoerend werk
Als Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië doen we in principe 
zelf geen uitvoerend werk. Wij ondersteunen Little Bridge met 
geld, zodat ze de projecten kan financieren. We reizen er ieder 
jaar op eigen kosten naar toe om afgesloten, lopende en nieuwe 

projecten te bezoeken. We zien steeds weer met eigen ogen dat 
iedere euro goed wordt besteed. 

Onze visie is dat ontwikkelingshulp gericht moet zijn op structu-
rele zelfredzaamheid. Ondersteun dorpen, organisaties en indivi-
duele mensen en bedrijfjes, zodat ze voortaan zo veel mogelijk 
zichzelf kunnen redden. Geef ze geen vis maar een hengel zodat 
ze zelf kunnen vissen. 
Dat neemt niet weg dat de allerarmste mensen vaak direct gehol-
pen moeten worden. Ouderen en zieken zijn gewoon aangewezen 
op voedselhulp, medicijnen, operaties, enzovoort. Dus geven we 
ook geld voor dit soort noodhulp. De nadruk moet echter liggen op 
structurele ontwikkelingshulp.

Overal in het land 

• Huisvesting voor mensen die onder erbarmelijke omstandighe-
den moeten wonen;

• Ondersteuning van landbouwcoöperaties waarin boeren samen-
werken met de aankoop van zaaigoed, kunstmest, machines of 
schapen en koeien. 

Enzovoort. 

Maria Goris is met Little Bridge actief in heel Armenië en onder-
steunt projecten in de grote hoofdstad Jerevan, grotere steden als 
Giumry, Spitak, Goris, en in dorpen door het hele land heen. 

Little Bridge springt in de bres, zodra de landelijke of lokale over-
heid zaken laat liggen. De landelijke overheid financiert bijvoor-
beeld wel het basisonderwijs maar niet het kleuteronderwijs. De 
dorpsleiders zijn daar verantwoordelijk voor maar hebben veelal 
het geld niet voor het opknappen van de huisvesting. Dus doet 
Little Bridge dat. 
Hetzelfde geldt voor waterleiding voor drinkwater en voor het be-
vloeien van de landbouwgrond. Dit soort projecten ondersteunen 
we graag, omdat je daarmee structureel de levensstandaard en de 
zelfredzaamheid verhoogt. Hetzelfde geldt voor een landbouwco-
operatie waarin boeren met elkaar leren samenwerken door met 
elkaar plantgoed en kunstmest in te kopen en door met elkaar 
een tractor te delen. 


