Het zoet van de Plus-kassabonnen
Bijna een jaar lang mochten wij bij Plus
Zondag zeven dagen in de week een bus
neerzetten waarin de klanten hun statiegeldbonnen konden droppen. Dat leverde enkele
duizenden euro’s op en van dat geld zijn
enkele startende ondernemers als zelfstandig
imker aan de slag gegaan.
Bijgaande foto hebben we onderweg gemaakt
bij zo maar een imker. Hij wilde wel meewerken maar dan moesten we wel een pot
honing bij hem kopen. Een beetje smeergeld
hoort er soms bij in Armenië en smeren kunnen we nu met die pot honing. De leiding en
de klanten van Plus Zondag worden hartelijk
bedankt!

Jonge imkers konden van start dankzij de kassabonnen van Plus.

Wasmachines dankzij Carolusgulden
In een tehuis voor 300 bejaarden en
minder-validen stonden vorig jaar al de
wasmachines op instorten. We hebben net
als in het verleden de Leidse Stichting De
Carolusgulden bereid gevonden om geld
beschikbaar te stellen voor de vervanging

van de oude wasmachines. Carolusgulden
had vroeger een tehuis maar heeft dat
verkocht aan een woningcorporatie: met de
verdiende centen worden ouderenprojecten
in binnen- en buitenland betaald. Bedankt
Carolusgulden!
Wasmachines: keihard nodig in een tehuis.

‘Wisselbeker vol water’
De Kringloopwinkel in Nootdorp
heet De Wisselbeker. Bij een
wisselbeker denk je aan sport
én aan water.
Dat komt goed van pas: met het geld dat
we drie jaar achtereen van De Wisselbeker
krijgen – drie jaar achtereen 5000 euro –
hebben we in het verleden al mooie dingen
kunnen doen. Apparatuur op de afdeling
neonatologie voor te vroeg geboren kinderen, medicijnen voor kinderen met kanker
en een afzuigkap voor de medewerkers als
ze ‘de chemo’ prepareren.
En vorig jaar hebben we er onder meer het
waterproject in Arevabur ermee bekostigd.
Vier waterpompen maken het nu mogelijk

om een groot aantal hectares vruchtbare
grond teelbaar te maken. We zijn enorm
blij met De Wisselbeker en hopen binnenkort ter plaatse aan de altijd enthou-

siaste medewerkers in woord en beeld
te vertellen en te laten zien wat er met
‘het tweedehands geld uit Nootdorp’ voor
moois is gedaan.

Deze nieuwsbrief is
financieel mogelijk
gemaakt door
medewerking van

Samen werken
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aan een betere toekomst!

Drukke maar zeer geslaagde week Armenië
In de eerste helft van september waren we een
week in Armenië, om tot in alle uithoeken van het
land projecten te bezoeken.
Mogelijke nieuwe, maar ook lopende en afgeronde. Een schitterende belevenis was de officiële opening van een compleet
vernieuwde vleugel met drie verdiepingen van een tehuis
voor meervoudig beperkte mensen – vooral kinderen – in Nor
Kharberd. Een jaar eerder was de situatie nog onhoudbaar wat
betreft hygiëne en woon- en werkcomfort en nu zijn de vijftig
lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen in een walhalla
terecht gekomen. Voor de medewerkers – die het al zwaar
hebben vanwege het grote aantal bewoners – is het ook veel
prettiger werken in de nieuwe woonomgeving. Als de mogelijkheden er zijn, wordt er nog een keer zo’n vleugel van het
tehuis verbouwd.
Little Bridge werkt al jaren samen met dit tehuis, waar een
groep jongeren uit Pijnacker een paar jaar terug schilderwerk
heeft gedaan. De directeur is uit het goede hout gesneden en is
steeds bezig voor het welzijn en de gezondheid van de 300 bewoners. Hij probeert de leefsituatie zo goed mogelijk te maken,
maar kan ook geen ijzer met handen breken. Op een ruimte
waar in Nederland zes mensen wonen, wonen er in Armenië
zestien. Hij probeert echter met fysiotherapeuten en andere
disciplines de veelal jonge bewoners zo goed mogelijk te helpen
aan hun beperkingen. Naar het voorbeeld van Ipse Craeyen-

Armenië gaat de winter in

Waterpompen dankzij De Wisselbeker.

Stichting “Pijnackernaren
helpen Armenië”

Contactpersonen

Wilt u het werk van Maria Goris en haar Stichting Little Bridge
financieel steunen, maak dan gebruik van rekeningnummer
NL 78 RABO 01 09 23 69 47,
ten namen van Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Onze
stichting is ANBI-goedgekeurd, wat betekent dat giften financieel aftrekbaar zijn. (RSIN/fiscaalnummer ANBI 817429803)

Piet van Daalen, Adigestroom 234, 2721 AP Zoetermeer,
telefoon: 06 - 513 86 546

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Henny Bos, Oostlaan 68, 2641 DT, Pijnacker ,
telefoon: 06 - 526 18 213

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: 06 - 5151 4694

In de zomer is het in Armenië bloedheet en in
de winter steenkoud. Maanden lang is het dan
overleven voor de Armeniërs. De winter valt in in
november en is in april eindelijk over.
Zeker de arme Armeniërs die in schamele huisjes wonen die
in het beste geval slecht geïsoleerd zijn, maar vaak gewoon zo
lek als een mandje, hebben het dan zwaar. Zeker als ook de
voedselvoorziening matig is.
Onze moederorganisatie Little Bridge met Maria Goris aan het
hoofd, is al jaren bezig de armste mensen door het hele land
heen van voedselpakketten en dekens te voorzien. Jan en Inka
van der Stoep en Piet en Anja van Daalen hebben vorig jaar
mee geholpen aan deze actie en dat heeft Jan ertoe aangezet
om een ‘voedselpakketactie’ te bedenken. Cineast Wim Meijer

Groot openingsfeest bij de officiële opening. Vlak voor kerstmis
beleven alle keihard werkende medewerkers nog een welverdiend feestje.
burch in Nootdorp is er nu ook manege waar de mensen ‘aangepast’ kunnen paardrijden. Dat is ontspannend en heel goed
voor het lichaam. Hierbij heeft een Nederlandse organisatie
waar wij buiten staan voor de financiering gezorgd.
Op de laatste dag van onze ‘projectweek’ was de officiële
opening van de verbouwde vleugel. Dat was een geweldige happening met muziek en dans van de bewoners zelf. We stonden
allemaal genietend maar met een brok in de keel er naar te
kijken. Er waren natuurlijk veel meer projecten, maar dit sprong
er wel als heel bijzonder uit.

was ook van de partij en heeft indringende beelden gemaakt
van de actie. Zie onze site en Youtube.
Je kunt voor 40 euro een pakket sponsoren. We streven naar
250 pakketten en dat houdt dus in: een som van 10.000 euro.
U heeft hierover onlangs een aparte brief ontvangen en in het
weekblad Telstar is er over geschreven. De actie is nu al een
groot succes. Op maandag 18 november was er al 6.000 euro
binnen. Bedrijven en organisaties sponsoren meerdere pakketten. Wellicht is het voor mensen een idee om zo het eigen
kerstpakket aan een arm Armeens gezin te schenken.
Maria Goris selecteert zorgvuldig de mensen die echt in aanmerking komen voor zo’n pakket. Dat doet ze samen met sociale diensten en ook kerken. Het is een groot pakket met vooral
voedzame en lang houdbare waren. Voor een aantal mensen is
het letterlijk een overlevingspakket.
U kunt 40 euro of zo veel keer 40 euro overmaken op onze
rekening, onder vermelding van voedselpakketten 2013. Maar
natuurlijk is ook een kwart of een half pakket ook al heel mooi.
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Met mooie film de boer op voor een avondje of ochtendje Armenië

Korte beschrijving van bezochte projecten

Wim Meijer is de vorige winter mee gegaan met zijn professionele
filmcamera en hij was – net als wij jaren eerder – zo onder de indruk
van het land, van de problemen en de oplossingen die Maria Goris en
haar mensen aandragen om er wat aan te doen, dat hij in de zomer
weer is mee gegaan.

We hebben heel veel projecten bezocht dit jaar. Te veel om uitgebreid te beschrijven. Zie voor meer
informatie de site, waar de projecten worden genoemd. In Spitak in het noorden van het land stonden
de stoeltjes van een van de kleuterscholen op instorten. De stad en de school hebben daar zelf geen
geld voor. En dus zijn wij in actie gekomen.

Wim heeft acht uur filmopnames in
zijn studio. Voor onszelf leidde dat tot
een filmavond van vijf uur die niet ging
vervelen. Dit betekent dat de cineast
vakwerk heeft gemaakt; soms viel zelfs
de naam Bert Haanstra.
Over alle projecten die we hebben bezocht, heeft hij een film van 40 minuten
gemaakt en met pijn en moeite kan hij
dat inkorten tot een kwartier twintig
minuten om te laten zien bij scholen,
bedrijven, verenigingen, kerken, enzovoort. Als een school een mooi project
zoekt of een vrouwenvereniging een leuk

Dak cultureel huis Bertavan

en informatief avondje over Armenië wil
organiseren, dan zijn wij gaarne bereid
om de film te vertonen en over ons werk
en het leven in het verre land het een en
ander te vertellen.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact
op met een van onze mensen, die op de
achterpagina van deze nieuwsbrief met
naam, mailadres en telefoonnummer
worden genoemd. U zult er geen spijt
van hebben. Op vrijdag 13 december
gaan we bijvoorbeeld naar de Bethelkerk
in Vlaardingen voor de kerstmarkt.

Wim Meijer filmt het stromende water in
Arevabur.

Samenwerking met Wilde Ganzen steeds intensiever
De samenwerking met Wilde Ganzen is al een aantal
jaren heel intensief en prettig en dat groeit alleen
nog maar. Ze hebben het daar in Hilversum gewoon
druk met het behandelen van onze aanvragen voor
projecten.
Het systeem van Wilde Ganzen is er op gericht dat een project
dat aan de normen voldoet met een percentage van ongeveer
30 procent van de totale projectsom wordt gesteund. Simpel
sommetje: als we een project hebben van 10.000 euro betaalt
Wilde Ganzen 3.000 euro zodat we zelf met 7.000 euro klaar

zijn. U begrijpt dat we heel blij zijn met de samenwerking met
Wilde Ganzen die op hun beurt weer blij zijn met ons.
Wij komen met heel veel concrete projecten, maar wel gericht
op structurele ontwikkeling en vooruitgang: onderwijs, drinkwater, sociaal-culturele ontwikkeling, coöperatievorming, irrigatie
en basismateriaal voor land- en tuinbouw, huisvesting in de
breedste zin van het woord. Kijk maar even naar de projecten
die we allemaal onder handen hebben. Heel veel daarvan komen in aanmerking voor ondersteuning door Wilde Ganzen.
Wat ook meespeelt is dat we niet incidenteel bezig zijn, maar
over een langere periode. Volgend jaar gaan we – bij leven
en welzijn - voor de tiende keer geheel op eigen kosten in
september een week erheen om allerlei afgeronde, lopende
en mogelijke nieuwe projecten te bezoeken, tot in de
verste uithoeken van het land. Door de film van Wim
Meijer weten we dat we de laatste keer meer dan 2000
kilometer hebben gereden. In 2005 waren we er voor
het eerst en al snel daarna besloten we om er een
blijvende organisatie voor op te starten.

In het dorpje Bertavan moet het cultureel
huis – dé plaats van samenkomst –
worden vernieuwd. Eerst het dak maar
daarna ook de ramen en de kozijnen.
Ook de kleuterschool moet hoognodig
van een nieuw dak worden voorzien. Net
als bij het cultureel huis is het zo lek
als een mandje. De kleuterschool wordt
met Zwitsers geld aangepakt en de vernieuwing van het dak van het culturele
huis wordt mede mogelijk gemaakt met
Nederlands geld. Onze stichting bekostigt
het project met steun van Wilde Ganzen.
Nog voor de winter zit het dak er op.

Bedjes en stoeltjes

Stapelbedjes zijn de oplossing.

len pandje naar een bescheiden nieuw
huisje, dat vorig jaar met geld van onze
stichting is gekocht. Ze is van de hel in
de hemel terechtgekomen.
In samenspraak met ‘de sociale dienst’
van het dorp is er nu een ander huisje
gekomen. Victoria krijgt nu zes (gedekte!)
schapen en hooi voor de komende winter
om zelf aan inkomsten te kunnen komen
voor het dagelijks levensonderhoud en
de schoolopleiding voor de jongste zoon.
De oudste werkt al en kan ook wat geld
in de la brengen. Een mooi project en
geweldig om te zien hoe je met weinig
geld toch heel veel goeds kunt doen.

Waterpompen in Arevabur en
Torfavan
Vorig jaar hebben we vier waterpompen
geschonken aan het dorpje Arevabur. We
hebben tijdens onze reis van dit jaar het
water uit die pompen met eigen zien
stromen en gezien hoe de boeren/tuinders daar heerlijk mee kunnen werken.
We hopen nu in in samenwerking met de
Wilde Ganzen voor het dorpje Torfavan
ook vier waterpompen beschikbaar stellen. En twee kilometer waterleiding.

Behalve in het noordelijke Spitak waren
we ook te gast in het zuidelijke Goris. Op
deze school kregen we een rondleiding.
De concrete vraag was: 230 stapelbedjes en 150 stoeltjes. Het is een sterk
groeiende kleuterschool met liefst 300
kinderen en een wachtlijst. De slaapruimtes stonden zo vol met enkele gammele
bedjes dat je er bijna niet doorheen kon
lopen. Dubbele bedjes zijn de oplossing.

De toiletten mogen best een paar ‘neuslengtes’ beter.

hygiëne een rol. Met graagte steunen we
in samenwerking met de Wilde Ganzen
enkele scholen met de renovatie van de
toiletten. Onder meer bij een school in
Yerevan en een school in Massis.

Waterleiding voor Drpabak en
Samarech
Het afgelegen dorpje Drpabak telt 750
inwoners. De burgemeester was echt
verbaasd dat de Nederlanders zijn
dorpje hadden gevonden en er ook nog
wat wilden betekenen. De leidingwatervoorziening laat te wensen over. Er
moet hoognodig 1500 meter pijp worden
aangelegd. Water is een eerste levensbehoefte, dus tegen dit project hebben we
snel ja gezegd en het ingediend bij de
Wilde Ganzen.
Vorig jaar hebben in het dorpje Samarech
waterleiding kunnen laten aanleggen.
Die waterleiding functioneert uitstekend.
Daar komt nu een vervolg op: het gaat
daarbij om enkele honderden meters.

Waterleiding in Tretuk
Wilde Ganzen vindt continuïteit en structuur van groot
belang en zet ons ertoe aan ook meer samenwerking
te gaan zoeken met organisaties in het land zelf. De
gedachte daarachter is dat de Armeniërs het zelf ter
hand gaan nemen. Dat zit niet zo in de Armeense mentaliteit, zeker gezien het communistische verleden is
het nu meer ieder voor zich, maar gezien de gezonde
groei en ontwikkeling die het land doormaakt, moet
het daar wel naar toe. We gaan daar samen met Little
Bridge/Maria Goris de mogelijkheden van onderzoeken.
Heel veel projecten worden ondersteund door Wilde Ganzen.

In het 270 inwoners tellende bergdorp
Tretuk zit de burgemeester omhoog met
een waterleiding die niet deugt: twee
kilometer leiding bevat asbest en moet
hoognodig worden vervangen.

Nieuwe behuizing voor Victoria
en twee zoons
In hetzelfde dorpje Tretuk woont een
alleenstaande moeder met twee zoons.
Zij is onlangs verhuisd van een verval-

Water is er genoeg in Armenië: je moet
het wel op de goede plek krijgen.

Renovatie van toiletten
In diverse scholen zijn de toiletten heel
slecht. Het sanitair in Armenië is in
tien jaar tijd al heel wat neuslengtes
verbeterd, maar soms is het echt niet
te harden waar je je behoefte moet
doen. Op scholen speelt ook het aspect

De burgemeester van Drpabak is er
klaar voor.

