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Het totaalbedrag, inclusief alle mooie ‘toegiften’ van Wilde 
Ganzen, was toen 750.000 euro. Een jaar later kunnen we 
melden dat we de grens van 1 miljoen euro hebben bereikt. Een 
geweldige mijlpaal.
Een grote sprong voorwaarts in geld waren de donaties van 
de Stichting Carolus Gulden in Leiden. Naast 20.000 euro voor 
diverse andere projecten, stelde Carolus Gulden ruim 100.000 
euro beschikbaar voor het ombouwen van een flatkarkas tot 
een complex met twaalf woningen voor arme gezinnen die al 
tientallen jaren in schamele containers woonden en nu in een 
normaal huis kunnen wonen. (Daarnaast 
We blijven fondsen werven voor allerlei projecten op het gebied 
van huisvesting, onderwijs, en water, gericht op de minst weer-

bare en meest arme Armeniërs. Iedereen die met giften van 
welke grootte dan ook heeft meegewerkt om deze ‘miljoenmijl-
paal’ te bereiken, bijzonder bedankt. En dan maakt het niet uit 
of je twee euro geeft of een ton: iedereen draagt bij naar eigen 
mogelijkheden en dan is een kleine gift net zo veel waard als 
een grote! 

De reis was een enorm succes. De groep heeft meegewerkt aan 
het project met de twaalf woningen voor containergezinnen die 
eindelijk een normale woning krijgen. Ze hebben een aantal 
dagen geschilderd en daarbij de Armeniërs versteld doen staan 
met hun werktempo. 

Daarna hebben ze in een kindertehuis in Nor Kharberd een 
spelprogramma opgezet voor de bewoners. De plusminus vijf-
tien jongeren kijken terug op heel indrukwekkende reis, waarbij 
werken en het onderling gezellig hebben en maken hand in 
hand gingen. Ze hebben ook nog eens 25.000 euro kunnen over-

handigen aan de Stichting Little Bridge van Maria Goris die er 
allerlei mooie projecten mee kan financieren. Kijk voor meer in-
formatie op de Facebookpagina van de Jongeren voor Armenië. 

Een jaar geleden vierden we het tienjarig bestaan 
van onze Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. 
De officiële handeling was: het onthullen van een 
bord waarop in grote lijnen en met grove cijfers 
stond aangegeven wat we in tien jaar hadden 
gedaan qua projecten. 

De groep jongeren die in de warme Armeense 
zomer een paar weken voor een werkvakantie 
naar Armenie is gegaan, heeft onlangs bij een 
terugkombijeenkomst in de Ontmoetingskerk verslag 
gedaan van de reis, in woord en beeld. 
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Samen werken 

aan een betere toekomst!

Terugkeer na mooie reis. 

De mijlpaal van 1 miljoen euro 

Een oud flatkarkas is nu een mooi appartementengebouw. 

Jongerenreis een groot succes 



Vorig jaar was de groep vanwege het 
jubileum heel groot met onder meer 
vertegenwoordigers van Carolusgulden 
en kringloopwinkel De Wisselbeker in 
Nootdorp. Dit jaar bestond de groep uit 
zeven personen, met als nieuwkomers 
Ben Bos en Lisa van Luijk die haar kennis 
en kunde als huidtherapeute kon toepas-
sen in Armenië. 
Verder was van de partij: Frans Lettinga 
van de Lionsclub Nootdorp-Pijnacker. Hij 
fungeerde meteen als punctueel verslag-
gever en notulist. Zijn volledige reisver-
slag is terug te lezen op onze site. 
Onder meer de volgende projecten wer-
den bezocht: 
• Opvangcentrum voor kinderen in 

Masis, waar het dak zo lek is als een 
mandje. 

• Kleuterschool in Bardrashen die hele-
maal is opgeknapt. 

• Kindertehuis in Nor Kharberd waar de 
laatste jaren complete vleugels zijn 
opgeknapt door Little Bridge: nu zijn er 
problemen met de drinkwatervoorzie-
ning. Een opvangbassin zou de oplos-
sing zijn. 

• Waterleidingproject in het ver weg 
gelegen dorpje Getap. 

• Landbouwcoöperatie met nieuwe 
tractoren in het hoog gelegen Aparan, 
waar ook een straatarm gezin ter 
plekke wordt geholpen. 

• Kleuterschool in het dorpje Tretuk, dat 
vanuit een bouwval is herrezen. 

• Schapenproject in bergdorpen, dankzij 
de PKN-kerken Pijnacker/Delfgauw, 
waar sommige arme boertjes van drie 
schapen al een kudde van twaalf heb-
ben ontwikkeld. 

• Irrigatieproject in Torfavan, waar de 
oogst door een betere watervoorzie-
ning met veertig project is toegeno-
men. 

• Woningbouwproject in Vanadzor waar 
een communistisch flatkarkas benut is 
voor de realisering van twaalf apparte-
menten voor containergezinnen. 

• Ontmoeting met de Sociale Dienst van 
de arme stad Gyumri, met bezoek aan 
zeven arme gezinnen en een kliniek 
waar Lisa van Luik haar koffer met 
huidtherapiemateriaal kon achterlaten 
bij een kliniek!

Het werkt altijd zo tijdens de jaarlijkse 
projectenreis dat Maria Goris een aantal 
projecten cq bezoeken selecteert. En 
dat is altijd een mix van projecten die al 
klaar zijn, projecten die in uitvoering zijn 
en mogelijke nieuwe projecten. Zo blijven 
we op de hoogte van wat er speelt en 
van wat er met de centen wordt gedaan. 

Nuttige reis met veel projectbezoeken 

Zoals ieder jaar zijn we in september weer een week in Armenië 
geweest om rond te reizen langs allerlei bestaande en mogelijke 
nieuwe projecten. 

Eerder heeft De Wisselbeker apparatuur 
voor de verzorging van te vroeg geboren 
kinderen bekostigd. Vorig jaar is het geld 
besteed aan een waterproject in de nabij 
Iran gelegen zuidelijke stad Kapan: de 
zeer betrokken burgemeester kreeg toen 
van Plonie en Nel van De Wisselbeker te 
horen wat een kringloopwinkel inhoudt 
en was toen zeer verbaasd dat er met 
‘oude spullen’ zo veel geld te verdienen 
is. 

Dit jaar gaat de 5.000 euro van De Wis-
selbeker naar een strijkmachine voor 
een tehuis met 123 verstandelijk en of 
lichamelijk gehandicapte kinderen. Ze 
hebben daar een overvloed aan wasgoed 
en dus komt een strijkmachine zeer goed 
van pas.
Het laatste nieuws van De Wisselbeker is 
dat we ook in 2017 weer mogen rekenen 
op een donatie van 5.000 euro. Bedankt 
vrijwilligers en klanten van Kringloopwin-

kel De Wisselbeker waar iedereen eens 
een kijkje zou moeten gaan nemen! Zie 
voor de openingstijden de site van De 
Wisselbeker. 

Wisselbeker betaalt strijkmachine 

Al een aantal jaren krijgen we jaarlijks een donatie van 5.000 euro 
van De Wisselbeker, de immer actieve kringloopwinkel aan de 
Molenweg in Nootdorp. 

De strijkmachine is in gebruik genomen. 

Auto van Kees 
Olieman komt 
goed van pas

Kees Olieman uit Pijnacker had een 
oud vrachtautootje over en vroeg aan 
Piet van Daalen of het iets was voor 
Armenië. 
Het eind van het liedje is dat de 
wagen is opgeknapt en naar Arme-
nie vervoerd. Daar wordt de wagen 
gebruikt voor onder meer het vervoer 
van bouwmaterialen van Little Bridge 
en andere benodigdheden zoals 
aardappelen. Al met al een heel duur-
zaam project en schoolvoorbeeld van 
hergebruik of beter gezegd ‘vervolg-
gebruik’. De kleuterschool in Tretuk is klaar, 

inclusief bedjes voor de middagdut. 

De groep die in september een week in Armenië 
was. Van links naar rechts: Frans Lettinga, 
Ben Bos en Lisa van Luijk, achteraan Anja van 
Daalen, Wim Meijer, Piet van Daalen en Henny 
Bos. Rechts Benjamin van Little Bridge.



Er zijn in totaal 111 projecten ingediend 
die allemaal die hoofdprijs van 10.000 
euro willen winnen en de bijbehorende 
eeuwige roem. 
Zelf hebben wij een landbouwcoöpera-
tieproject ingediend dat in het bergdorp 
Aparan  aan de gang is. 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 zijn nu aan het sparen voor 
en streven naar de aankoop van een 
combine voor de graanverwerking. Met 
behulp van de machines kan het aantal 
te betelen hectares groeien van 50 naar 
100 en daarna naar rond de 300 hectare. 
Het mooie van het project is dat het 
breed wordt gedragen, ook door de over-
heden in Armenie. Little Bridge hoefde 
daarom niet het hele bedrag op te hoes-
ten maar slechts twintig procent, ofwel 
20.000 euro. Daarbij heeft Wilde Ganzen 
ongeveer 7.000 euro voor haar rekening 
genomen. 

Nog belangrijker is het aspect samenwer-
king en betrokkenheid. Dit project komt 
niet van bovenaf maar van onderop: 

het zijn de boeren zelf die het initiatief 
hebben genomen en met elkaar zijn gaan 
samenwerken. Dat is best bijzonder voor 
Armenië, waar de mensen van nature 
individualistisch zijn ingesteld en ook 
wat afwachtend. Ze zien het nut van de 
samenwerking en zijn met nieuw elan en 
verse energie aan de slag gegaan. Ook 
het feit dat ze weer nieuwe plannen aan 
het ontwikkelen zijn, is heel positief.

Via onze site en de nieuwe Facebookpa-
gina vind je meer informatie en kun je je 
stem uitbrengen.
http://www.goudengans.nl/
pijnackernarenhelpenarmenie

Wilde Ganzen heeft een project dat  heet: De Gouden Gans. Je kunt dan een ontwikkelingsproject indienen 
en dat zo goed mogelijk promoten. Dat moet deels ook digitaal met nieuwe sociale media. Dat is voor 
ons een mooie uitdaging. We hebben onder meer een eigen Facebookpagina nodig. Hadden we lang moet 
hebben, aldus een workshopleider bij Wilde Ganzen. 

We gaan voor De Gouden Gans 

Er zijn twee nieuwe tractoren aangekocht door de coöperatie.



Van november tot diep in april is het 
voor veel arme mensen in het land een 
kwestie van overleven. De behuizing is 
vaak schamel, de isolatie afwezig of ma-
tig, terwijl brandstof voor een kacheltje 
geen vanzelfsprekendheid is. Met drie 
jassen over elkaar aan proberen mensen 
letterlijk te overleven. 

Over de broodnodige voeding hebben we 
het dan nog niet. Mensen proberen in de 
zomer een beetje te hamsteren voor de 
winter maar de allerarmsten hebben het 
in de zomer al moeilijk genoeg om aan 
het eten en drinken te blijven. 
Daarom organiseert Little Bridge in heel 
Armenië jaarlijks een grote voedselpak-
kettenactie. Door het hele land heen 
krijgen arme gezinnen die het echt nodig 
hebben – dit gaat in samenspraak met 

kerken en sociale diensten – een groot 
en voedzaam voedselpakket waar ze een 
tijdje mee vooruit kunnen. Het motto 
van de actie is: Help voor 40 euro een 
arm Armeens gezin de winter door.  Dat 
is ongeveer de prijs van zo’n pakket dat 
oudere mensen vaak zelf niet eens kun-
nen dragen, zo zwaar en volledig is het. 
De laatste twee jaar gaat het ook om 
houtpakketten voor mensen die geen 
brandstof hebben en dus aangewezen 
zijn op hulp. 

Little Bridge is vooral bezig met struc-
turele hulp – geef ze geen vis maar 
een hengel – maar de uitzondering zijn 
de voedsel- en houtpakketten voor de 
winter. Uit het enorme succes van deze 
actie blijkt dat heel veel mensen er ook 
zo over denken. Ze werken graag mee 

aan deze actie. Doe weer mee door geld 
voor één of meer pakketten over te ma-
ken. Een kwart of een half pakket is ook 
prima: het gaat om de intentie en iedere 
donatie is goed! Zelfs willen doneren 
maar even niet kunnen is waardevol, ook 
al koop je er geen brood voor! 

Opnieuw actie voor voedsel- en houtpakketten 

Rotary dicht dak met open auto’s 

We hebben zelf een deel van de PR voor 
onze rekening genomen, met als gevolg 
een flinke stijging van het aantal deelne-
mers. Op een mooie zondag in septem-
ber werd de rit gehouden. De start was 
bij Hodenpijl in Schipluiden en via een 
prachtige pleisterplek in Utrecht werd 
in de middag het eindpunt bereikt: de 
Markt in Delft. Daar hadden de prachtige 
oude auto’s veel bekijks. 
Het goede doel was de reparatie van 
een dak van een kindertehuis in Masis. 
De kosten zijn 7.000 euro en de Delfts 
Blauw Rit betaalt daarvan 3.000 euro. 
Zeer bedankt Rotarians: prachtig dat je 

met auto’s met een open dak ervoor 
kunt zorgen dat kinderen straks weer 
een ‘dicht dak’ boven hun hoofd hebben. 
Overigens komt de rest van het beno-
digde geld uit onze pot. U werkt er dus 
ook aan mee! 

De winter staat weer voor de deur in Armenië maar eigenlijk is die al 
in volle gang. Waar het in de zomer veertig graden kan worden, vriest 
het in de winter soms een graad of twintig of nog erger. 

De jaarlijkse zogenoemde Delfts Blauw Rit van de Rotaryclub 
Koningsveld in Delft heeft altijd een goed doel en dat was dit jaar 
Armenië. Via goede contacten met onder meer bouwondernemer 
Gerrit Schotte kwamen we met deze club in contact. 

Behalve voedsel en brandhout komt ook warme 
kleding goed van pas. Deze zomer ging er een 
hele koffer met ‘Pijnackers breiwerk’ mee naar 
Armenië. De kinderen en hun ouders waren er 
heel blij mee. 

Aan het eind van de rit (op de Markt in Delft) 
bleek er een batig saldo te zijn van 3.000 euro 
voor Armenië. 

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, Nieuwkoopseweg 6, 2641 PB Pijnacker, 
telefoon: 015 - 369 92 33 / 06 - 371 22222

Jan van der Stoep, Noordweg 48, 2641 AM Pijnacker, 
telefoon: 015 - 369 23 34

1000 euro van 
Handige Handen 
De Delfgauwse organisatie Handige 
Handen had onlangs in het Kerkelijk 
Centrum weer de jaarlijkse bazar. 
Naast diverse andere goede doelen, 
werd ook Armenië niet vergeten. We 
kregen 1.000 euro op onze rekening. 
Schitterend, dames van Handige 
Handen. We zullen er een mooi doel 
voor opzoeken en houden jullie op de 
hoogte.  


