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Stilte na de storm 

Schitterend jubileumfeest: Tien jaar Pijnackernaren Helpen Armenië 

Het is de laatste maanden redelijk rustig geweest aan het 
Armeniëfront. We hebben een tijdje niet meer zo veel van ons 
laten horen richting de vele betrokken donateurs en betrokken 
belangstellenden. 
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Het lijkt alweer heel lang geleden, maar eigenlijk valt dat wel 
mee: het grote jubileumfeest ‘Tien jaar Pijnackernaren Helpen 
Armenie’. 

Het hoogtepunt van het feest: de onthulling van het totaalbedrag dat in tien jaar is 
ingezameld en besteed aan ontwikkelingsprojecten in Armenië. 
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Samen werken

aan een betere toekomst !

Maar nu is het tijd om u even bij te praten over diverse zaken. Dat 
doen we graag via deze nieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt 
en nu voor het eerst eens een keer in het voorjaar. We blikken even 
terug maar vooral vooruit. 

De ambassadeur voor Armenië in Nederland is in korte twee keer 
in Pijnacker geweest. Vorig jaar bij het grote feest en onlangs bracht 
ze een verrassingsbezoek aan de Winter Fair van de Jongeren voor 
Armenië. Begin dit jaar brachten we een tegenbezoek aan de ambas-
sade, waarbij Henny Bos een mooie plantenbak overhandigde. 

Na maanden voorbereiding vierden we op vrijdag 6 november 
een grandioos groot feest in de grote zaal van het Bestuurscentrum 

Pijnacker. In aanwezigheid van burgemeester Francisca Ravestein, 
ambassadeur Dziunik Aghajanian en de directeur van Wilde Ganzen. 
Deze drie mensen verrichtten de officiële handeling onder aanvoe-
ring van onze voorzitter Henny Bos: ze onthulden het totaalbedrag 
dat we in tien jaar hebben mogen uitgeven in Armenie aan ontwik-
kelings- en hulpprojecten. 
Een bedrag van 750.000 euro met dank aan talloze kleine en grote 
gevers, incidentele gevers maar ook gestage regelmatige. Mensen 
en bedrijven die met regelmaat een bedrag overmaken op onze 
rekening. En natuurlijk met grote dank aan Wilde Ganzen die in 
totaal voor enkele tonnen de verdubbelaar hebben ingezet bij veel 
projecten die allemaal worden georganiseerd en uitgevoerd door de 
Stichting Little Bridge van Maria Goris. 
De onthulling van het bedrag op een prachtig kunstwerk van Piet 
van Daalen was de apotheose van het feest, dat werd opgeluisterd 
door de Armeense dansgroep Sasnutan en een Armeens/Nederlands 
buffet, mogelijk gemaakt door restaurant Tout le Monde en een aantal 
Armeense kokkinnen die voor het Armeense deel hadden gezorgd. 
Een zeer geslaagd en gezellig feest waar iedereen met volle teugen 
van heeft genoten. Ook met dank aan de gemeente en de burge-
meester voor het beschikbaar stellen van het bestuurscentrum. 
Een mooi moment om even terug te kijken en een bron van inspiratie 
om door te gaan met het werk voor Armenie, niet alleen voor Maria 
Goris en haar mensen en voor ons, maar ook voor de vele mensen 
die betrokken zijn bij het werk en het graag ondersteunen met aan-
dacht, medeleven en af en toe een bijdragetje!  



Voedselpakkettenactie onder barre omstandigheden 

Persoonlijke tegenslagen Jongeren voor Armenië goed op weg 

Piet en Anja van Daalen en Jan en Inka van der Stoep maken er de 
laatste jaren een gewoonte van om in januari een week naar Armenie 
te gaan om mee te helpen bij het samenstellen en het uitdelen van 
de voedselpakketten. 
De voedselpakkettenactie heeft de laatste jaren een grote vlucht 
genomen. Niet alleen vanuit Pijnacker-Nootdorp maar vanuit allerlei 
hoeken en gaten krijgt Maria Goris geld voor voedselpakketten. Ze 
kan in samenwerking met sociale diensten en kerken door het hele 
land grote pakketten van rond de 40 euro uitdelen aan ouderen en 
gezinnen die het keihard nodig hebben om te overleven. 
Het is net dat extraatje waardoor mensen door de barre koudepe-
riode heen komen. Naast het voedzame pakket met houdbare en 
gezonde producten gaat het ook om de aandacht: mensen die het 
gevoel hebben dat ze er helemaal alleen en eenzaam voor staan, 
krijgen ineens een mooi cadeau. Dat geeft ze vaak een goed en 
dankbaar gevoel. 
Na terugkomst vertelden Piet en Jan dat ze heel veel schrijnende si-
tuaties hadden gezien van mensen die onder barre omstandigheden 
woonden in winderige woningen en kille containers. Door het slechte 
weer en de gladde wegen was het niet eenvoudig werken dit jaar. 
Soms moesten ze een reis van hier naar ginder maken naar uithoe-
ken voordat ze het pakket konden overhandigen. 

Daarna kwam een slecht bericht vanuit Noorwegen, waar Jan en Inka 
van der Stoep via een mooie wintercruise op zoek waren naar het 
noorderlicht. Jan kreeg daar een herseninfarct waarna hij werd op-
genomen in een Noors ziekenhuis. Daar is hij uitstekend opgevangen 
en behandeld. 
Hij kon gelukkig redelijk snel beginnen met de revalidatie en keerde 
na enkele weken met Inka terug in Nederland. In verpleeghuis De 
Bieslandhof werkt hij aan zijn verdere herstel. De linkerkant van zijn 
lichaam is aangetast, vooral de linkerarm beweegt moeizaam. Zijn 
spraak is weer redelijk en gelukkig zijn zijn verstand, zijn gevoel 
voor humor en zijn positieve levensinstelling niet aangetast. We leven 
natuurlijk allemaal met Jan mee en hopen dat hij zo goed mogelijk 
herstelt. Sterkte Jan, Inka en overige familie! 

Ze zijn druk bezig met het bij elkaar harken van geld waarmee 
ze straks in Armenie aan de slag kunnen met bijvoorbeeld het 
opknappen van een weeshuis of een school. Wat ze daar pre-
cies gaan doen, wordt binnenkort nader bepaald. 
De verkoop van kerstbroden was een groot succes. Recent 
waren de Paasbroden bestelbaar en is er een mooi bedrag 
ingezameld met een Winter Fair in en rond de Dorpskerk in 
Pijnacker. Kappers, pedicures, schoonheidsspecialisten, bloe-
menhandelaren, Armeense hapjesmakers, erwtensoepkokers; 
heel veel mensen werkten er aan mee. Ook een goochelaar 
die wethouder José van Egmond een intiem kledingstuk wist te 
ontfutselen. 
Zelfs de ambassadeur van Armenië in Nederland kwam een 
kijkje nemen. Een prachtige verrassing van een vrouw die in 
korte tijd heel betrokken is geraakt bij wat er vanuit Pijnacker-
Nootdorp allemaal voor haar land wordt gedaan en onderno-
men. Ze maakte een rondgang langs de fair, maakte een praatje 
in het Engels en waar mogelijk in het Armeens, en was onder 
de indruk van het evenement. Het kinderkoor Jeladiem – die 
oefenen op vrijdagmiddag - had nog een verrassingsoptreden 
in petto voor de ambassadeur, die zelf vanuit Den Haag naar 
Pijnacker was komen rijden. In de voorzomer volgt nog een 
grote actie. 

Na het feest weer werk aan de winkel in Armenie en dat houdt 
in de winter in: voedsel- en houtpakketten uitdelen door het 
hele land. 

In februari was er geen goed nieuws op het persoonlijke vlak. 
Maria Goris moest terugkeren naar Nederland voor de begra-
fenis van haar vader die op hoge leeftijd was overleden. We 
wensen Maria en haar familie veel sterkte.  

Het is al diverse malen gecommuniceerd: 
een groep jongeren uit Pijnacker gaat de 
komende zomer voor een werkvakantie 
naar Armenië. 
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Al met al is de actie toch weer een suc-
ces geweest. Onze oproep met als motto 

‘voor 40 euro help je een Armeens gezin de winter door’ heeft tot een 
totaal aan giften van ruim 10.000 euro geleid. Een schitterend resul-
taat. Dank aan alle gevers! Intussen komt ook in Armenië het voorjaar 
er weer aan… 

Het viel deze winter niet mee om 
de voedselpakketten bij de men-
sen te krijgen. De omstandigheden 
waren bar. 

Jan van der Stoep, hier nog 
actief met de voedselpak-
kettenactie in Armenië, 
is in De Bieslandhof druk 
doende met de revalida-
tie. We hopen natuurlijk 
allemaal dat hij zo goed 
mogelijk herstelt. 



Project voor afbouw woningencomplex 

Vernieuwing cultureel huis Berdavan 
na vertraging weer opgepakt  Schooltje in Tretuk is klaar  

Overigens zijn deze containers soms wel heel gezellig en knus 
ingericht. Toch is het voor de gezondheid op lange termijn natuurlijk 
niet de oplossing. Ieder mens verdient een fatsoenlijk huis, goed 
drinkwater, gezond eten en af en toe een versnaperingetje! 
Gelukkig wordt aan al die dingen gewerkt. Ook aan de huisvesting. 
Er is een Armeense organisatie, Arda, die woningprojecten opzet die 
er op gericht zijn containerparken op te ruimen en te verruilen voor 
mooie woonwijkjes. Ze kijken heel zorgvuldig naar de doelgroep: 
mensen die het echt zelf niet kunnen bekostigen komen er voor in 
aanmerking en betalen toch vijftien procent mee door in tien jaar tijd 
een aanvaardbaar bedrag af te lossen. Heel belangrijk dat mensen 
zelf ook in actie komen en het niet in de schoot krijgen geworpen. Ze 
moeten ook mee helpen bij de bouw. 
In september vorig jaar waren we bij dit prachtige project. We 
bezochten toen een flatkarkas uit de jaren tachtig. Door de val van de 
Sovjet-Unie is dat gebouw toen nog afgerond, maar Arda ziet moge-
lijkheden om er twaalf appartementen in te vestigen voor container-
bewoners. Er was echter nog een gat van 99.000 euro. 

Dankzij een externe gever en met steun van Wilde Ganzen was 
dit project financieel haalbaar gemaakt. De verbouwing was een 
heel eind toen vorig jaar spanningen met het buurland leidden tot 
beschietingen waarbij de ramen van het culturele huis werden ge-
raakt. Het project is toen even opgeschort maar gelukkig is het weer 
redelijk rustig aan de grens en wordt het project weer opgepakt en 
hopelijk in de zomer afgerond. U hoort nader.

Een eerste aanblik deed vermoeden dat er niks van te maken was, 
maar bij een bezoek vorig jaar was de verbouwing in volle gang en 
intussen is het gebouwtje klaar voor ingebruikname. 
Heel belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen, 
ook voor de ouders die dan de handen vrij hebben om op het land te 
werken. De kleuterschool is in Armenie ook kinderopvang. Ze zijn de 
hele dag op school, krijgen tussen de middag een warme maaltijd en 
doen daarna zelfs even een lekker dutje! 
De school wordt nu ingericht en daarbij levert het dorp zelf ook een 
bijdrage. In het voorjaar wordt de school geopend en is er weer een 
mooi project klaar. 

In het stadje Vanadzor in het noorden van het land zijn nog 
steeds de sporen zichtbaar van een verwoestende aardbeving 
uit 1989. Nog altijd wonen er mensen in containers die in de 
zomer bloedheet zijn en in de winter steenkoud. 

In het verlaten bergdorp Berdavan, niet ver van de grens met 
Azerbeidzjan, is men al een paar jaar bezig met het opknap-
pen en weer in gebruik nemen van een zogenoemde cultureel 
huis. Een dorpshuis voor samenkomsten en voor muziek- en 
theatervoorstellingen. 

In een ander afgelegen dorp, Tretuk, bekend ook van een 
waterleiding- en irrigatieproject voor de landbouw, stond de 
kleuterschool al vele jaren leeg. 

Een archieffoto van het cultureel huis in Berdavan.

Het opknappen van de school in Tretuk was vorig jaar september al een eind 
gevorderd. 

Deze bedoeling is dat mensen vanuit deze containers kunnen verhuizen naar een 
gewoon huis. 

Door een grote gift van de Stichting Carolus Gulden in Leiden is het 
mogelijk dit project ter hand te nemen. Arda werkt uit en de potenti-
ële gever wacht het uitgewerkte plan af en neemt dan een beslissing. 
Spannend maar we zijn optimistisch. Zou geweldig zijn als dit project 
dit jaar nog in uitvoering kan worden genomen. We houden u op de 
hoogte van dit project waar de overheid ook flink aan bijdraagt.



Haringparty in aantocht 

Onderhanden projecten   

Ook dit jaar gaan we weer in samenwerking met Tout le Monde een 
Haringparty organiseren. Dat wordt ergens in juni, kort nadat de 
eerste heerlijke haring weer aan land is gekomen. Via de geëigende 
kanalen houden we u op de hoogte van de precieze datum en de 
aanvangstijd. 

In het voorjaar komt alles 
weer tot leven en kunnen 
projecten weer ter hand 
worden genomen. In de 
zuidelijke stad Kapan en in 
het dorp Davataschen wordt 
aan de waterleiding gewerkt. 
Beide projecten hebben we 
gesteund. Naar verwachting 
worden deze projecten (met 
steun van Wilde Ganzen) in de 
zomer afgerond. 
In het dorp Agarak hebben 
we een groot deel van de 
kosten voor de inrichting en 
het meubilair van een kleuter-
schooltje voor onze rekening 
genomen. 
De organisatie Unison zet 

zich in voor meer aandacht en het aanbrengen van verbeteringen 
voor mensen met een beperking. De gemiddelde Armeense stoep 
ligt schots en scheef, ga er maar aan ‘staan’ met je rolstoel. Gelukkig 
komt er in het hele land meer aandacht voor. 
We hebben Unison gesteund met de aankoop van kussens voor in 
rolstoelen die het ‘doorzitten’ moeten tegengaan. Unison werkt ove-
rigens zelf zo veel mogelijk met mensen met een fysieke beperking. 
Mensen die anders niet makkelijk aan werk komen. Een goede zaak 
en een teken van vooruitgang, deze aandacht voor minder-validen. 
We zouden de stad Kapan bijstaan met het maken van rolstoelopgan-
gen in de straten, maar toen we de stoepen zagen, hebben we daar 
nog even van afgezien…  Eerst die stoepen maar eens vlak maken… 
Een wolproject waarbij vrouwen kleding en poppetjes maken voor 

In de winter vriest het zomaar twintig graden of meer, is de 
grond keihard bevroren en is het in Armenie een zaak van 
overleven. 

Was er alvast maar weer nieuwe haring… 

Waterleiding in Kapan: een goede zaak. 

Colofon

de verkoop hebben we gesteund. Het project helpt vrouwen aan het 
werk en kan zichzelf in de toekomst door de verkoop gaan bedrui-
pen. We vonden het de moeite waard om dit project met een financië-
le injectie te ondersteunen. 
In de stad Goris hebben we een maaltijdenproject voor ouderen 
ondersteund. Het geld is een gift van onze bevriende organisatie Ca-
rolus Gulden uit Leiden. Deze organisatie heeft ons tijdens het jubile-
umfeest ook verblijd met een gift voor stookhout in de stad Kapan. 
Deze organisatie heeft nog een paar projecten geadopteerd: 
renovatie van een seniorensoos in de hoog gelegen stad Aparan, 
een bijdrage voor een landbouwcoöperatie in dezelfde stad en een 
bijdrage voor de vervanging van een irrigatieleiding in het dorpje 
Torfavan. 
Zelf hebben we nog geld beschikbaar gesteld voor vier infuuspom-
pen voor een ziekenhuis in de hoofdstad Jerevan. Kortom: er gebeurt 
van alles en de Armeniërs hoeven zich niet te vervelen, zodra zo 
meteen de hal (de vorst) uit de grond is! 


