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Het is dan echt overleven. Daarom is Little 
Bridge, onze ontwikkelingsorganisatie in 
Armenië ieder jaar in het hele land druk 
met voedselpakketten en stookhout. 

Tot in de verste uithoeken brengen Maria 
Goris en haar mensen deze pakketten bij 
de allerarmste mensen. In een aparte brief 
bij deze nieuwsbrief leest u er alles over.

Al jaren hebben we bij de PLUS een statie-
geldbonnenbus staan. Soms meer dan een 
jaar lang. Onlangs was de bus weer eens 
overvol en werden de bonnen geteld met 
als resultaat: 1.900 euro. Familie Zondag, 
Sabine, medewerkers en ook klanten van 
PLUS: zeer bedankt. Het geld zal goed wor-
den besteed aan een mooi project. 

De zomer is in Armenië warm en plots 
is het winter, zeker hoog in de bergen 
op het platteland. Daar loeit de wind en 
striemt de regen. De arme mensen op 
het platteland wonen vaak in schamele 
huisjes waar de wind vrijelijk dwars 
doorheen waait.

Bij de PLUS van Sabine Zondag staan we in een heel goed blaadje. We zijn niet 
de enigen: Sabine Zondag steunt met haar supermarkt talloze goede doelen, 
internationaal, regionaal en lokaal.

Deze nieuwsbrief is financieel 

mogelijk gemaakt door  

Daallin BV, 
Ambachtsweg, Pijnacker 

Steun de Stichting  
Pijnackernaren Helpen 
Armenië: 
NL 78 RABO 01 09 23 69 47
RSIN/fiscaalnummer 
ANBI 817429803

Samen werken 

aan een betere toekomst!

Armeense winter komt er aan

Statiegeldbonnen PLUS goed voor E 1.900,- 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Goede voeding, goed schoeisel en warme 
kleding: daar kom je de Armeense winter 
mee door.

Site wordt vernieuwd 
Onze huidige site voldoet niet meer 
aan de eisen en is technisch ook niet 
meer goed op orde. Onze vaste tech-
nische man die ook deze nieuwsbrief 
altijd grafisch in orde maakt, Gerard 
Nijboer van Geraphic Studio, gaat een 
nieuwe site bouwen. Uiteraard gaan 
wij zelf de inhoud daarvoor in orde 
maken.

Privacywet? 
 
Op basis van de nieuwe privacywet 
zijn ook wij gebonden aan strengere 
regels over persoonsgegevens. For-
meel mogen we onze donateurs en 
relaties niet zomaar een nieuwsbrief 
of andere informatie ‘in persoon’ 
toesturen via post of mail. Mocht u 
bezwaar hebben tegen het toesturen 
van deze nieuwsbrief of iets anders, 
wilt u dat dan even melden via de 
mail: 
info@pijnackernarenhelpenarmenie.nl 

Bedrijfsleider Stephan de Lobel 
overhandigt Henny Bos een mooie cheque.



We bezochten een Rotaryclub in de 
hoofdstad Jerevan. In samenwerking met 
Rotary International is er nu een land-
bouwcoöperatieproject in het dorp Talin 
geadopteerd. 
Voor tientallen kleinere boeren en tuin-
ders in het dorp worden gezamenlijk te 
gebruiken landbouwmachines aange-
schaft. Daarmee kan de hoeveelheid 
hectares landbouw sterk worden uitge-
breid en ook de opbrengst per hectare. 
Eigenlijk is het allermooiste nog dat de 
mensen leren samenwerken en ervaren 
dat je met elkaar veel verder komt dan 
alleen. 

Cees Zuiderwijk heeft door zijn nationale 
en internationale contacten een grote 
rol gespeeld bij dit project. De samen-
werking met Rotary Nootdorp-Pijnacker 
begon al eerder. Ten tijde van de Santa 
Fun Run was het voor ons ‘fun’ dat we 
een van de goede doelen mochten zijn! 

De Haringparty Pijnacker is een gezellige 
happening met louter winnaars. Heel 
veel mensen hebben een leuke avond, 
voor Tout le Monde is het bedrijfsmatig 
een leuk evenement en wij als Armenië-
club houden er een leuke cent aan over 
omdat we van de consumpties een deel 
krijgen en vanwege de grote loterij met 
prachtige prijzen die allemaal beschik-
baar worden gesteld door het lokale be-
drijfsleven en andere ‘gevers’. Doorgaans 

is de opbrengst rond de 2.000 euro en 
daar kunnen ‘ze’ weer mooie dingen voor 
doen in Armenië. 

De planning is dat de Haringparty 2019 
op of heel dichtbij 18 juni wordt gehou-
den. Overigens moeten we dat tegen-
woordig zorgvuldig afstemmen op de pro-
jectreis die we weer in juni willen doen. 
De natuur is dan mooi groen en het weer 
over het algemeen heel aangenaam! 

Landbouwcoöperatieproject Talin gaat door 

Volgend jaar weer Haringparty 

Tijdens onze juni-reis van dit jaar reisden 
enkele matadoren van de Rotaryclub 
Nootdorp-Pijnacker mee: Wim en Lenie 
Verhagen, Cees en Ineke Zuiderwijk en 
last but not least Jan en Lenie Jutte. 

Ook in juni 2019 is er weer een Haringparty bij Tout le Monde. Al jaren gaat 
dat in goede samenwerking met en bij Tout le Monde dat tegenwoordig wordt 
gerund door Patrick Zoutendijk, de zoon van voorganger Koos die overigens 
bij de Haringparty altijd weer ouderwets in touw is om de haring te snijden en 
klaar te maken. 

Diverse waterprojecten 
na junireis 
Onze projectreis in juni van dit 
jaar heeft geleid tot meerdere 
concrete waterprojecten. In het 
dorp Torfavan waar we al eerder 
een landbouwirrigatieproject 
hebben gedaan, wordt een 
drinkwaterproject ter hand 
genomen. 

Het gaat om een pomp voor een bron 
op zestig meter diepte. Die pomp 
gaat 4.000 liter water per uur omhoog 
pompen waarmee 300 gezinnen van 
goed vers drinkwater kunnen worden 
voorzien. Het uitvoerende werk doet 
het dorp zelf en dat is altijd goed. 
Daarnaast zijn er nog twee grotere 
waterprojecten. In het bergachtige 
Sisyangebied gaat het om een leiding 
van 2,5 kilometer die ervoor moet 
gaan zorgen dat er 32 hectare groente 
en 50 hectare graan bevloeid kan gaan 
worden. Dit project zou een grote stap 
vooruit zijn voor de ontwikkeling van 
het dorp Mutsk waar nu rond de 300 
mensen wonen. 
Ook in het grotere dorp Vardenis – er 
wonen 16.000 mensen - gaat het om 
water vanuit de bergen. Daar moet 
vanaf de bron zelfs een afstand van 
zeven kilometer worden overbrugd. 
Het is een groot project omdat zowel 
de leiding als het reservoir moeten 
worden vernieuwd. 
We hopen dat alle drie de projecten 
door kunnen gaan, met steun van 
Wilde Ganzen. Ontwikkeling van het 
platteland is belangrijk: als jonge 
mensen blijven en niet naar de grote 
stad trekken, is dat goed voor de 
levenskracht van deze dorpen. En dat 
is ook goed voor de ouderen in deze 
plattelandsdorpen.

De fields van Talin kunnen nog wel  
‘beteling’ gebruiken. 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Investeren in goed water is altijd goed. 

De openingsact van de Haringparty Pijnacker van dit jaar. 



Dit jaar werd dat een kleuterschool in 
het dorp Aragatsavan. Het dak van deze 
school met rond de 130 kinderen en 
twintig medewerkers was lek als een 
vergiet. Little Bridge heeft met steun van 
De Wisselbeker het dak laten vernieu-
wen en nu zit iedereen weer warm en 
droog. Er sijpelt geen gesmolten sneeuw 
en regenwater de lokalen binnen. Zeer 

bedankt weer. We bedanken vooral de 
onvermoeibare en altijd zeer belangstel-
lende vrijwilligers van De Wisselbeker.  
In een ander dorp waren ook nog diverse 
particulieren met een lek dak. Deze 
daken zijn ook vernieuwd dankzij enkele 
mooie giften. 

Een dicht dak is goud waard.

Theo en Ingrid hoefden geen cadeaus 
voor zichzelf en gaven wat ze kregen 
door aan Armenië. Een melkbus stond in 
de showroom van het bedrijf waar tege-
lijk ook de beurs Smaak van Kleur werd 
gehouden. Ook tijdens de beurs mocht 
de bus blijven staan. Uiteindelijk was de 
opbrengst 1.725 euro. 
Een schitterend resultaat waar we Ingrid, 
Theo, de medewerkers en de klanten/
relaties/bezoekers heel dankbaar voor 
zijn. Het geld zal ten goede komen aan 
enkele arme gezinnen die bijen willen 
gaan houden.   

Het moest een van de 
hoogtepunten worden van de 
reis: de officiële opening van het 
Cultureel Huis in Berdavan, een 
stadje in een uithoek van Armenië, 
tegen Azerbeidzjan aan. Jaren is er 
aan gewerkt en het is schitterend 
geworden. 

Met een groot feest met muziek, dans, 
bobo’s en alles erop en eraan zou de her-
opening een groot feest worden. Op het 
laatst moment werd het een versoberde 
ontvangst: een paar dagen voor het 

feest vond in of bij Berdavan een groot 
dodelijk auto-ongeluk plaats waarbij een 
auto met een waarschijnlijk beschonken 
chauffeur een jong gezin vol aanreed. 
Met als gevolg één dode en enkele zwaar 
gewonden.

Het hele stadje was in rouw door het 
ongeluk en natuurlijk ging daardoor het 
grote feest niet door. Wel werden we 
keurig ontvangen en rondgeleid. Het 
Cultureel Huis is prachtig geworden en 
bij een volgende gelegenheid is Berdavan 
hopelijk weer in de gelegenheid om groot 
feest te vieren.  

Al jaren krijgen we jaarlijks 5.000 euro van Kringloopwinkel De Wisselbeker 
in Nootdorp. Wat Pijnackernaren Helpen Armenië? Nootdorpers doen dat ook. 
Ieder jaar kiezen we samen met De Wisselbeker een mooie bestemming voor 
het geld. 

Theo van der Helm Sanitair & Tegels 
bestond onlangs veertig jaar. Dat werd 
stevig gevierd met een feestje op 
donderdag 11 oktober. 

In het stadje Sisyan kregen we informatie 
over een serie kleine projecten waarbij 
arme gezinnen bijvoorbeeld een varken 
vroegen of een aanbetaling om bijen te 
gaan houden. 

Wisselbeker dicht dak 

Cultureel Huis Berdavan klaar 

Veertigjarig feest Theo van der Helm ook goed voor Armenië

Woensdag 7 november overhandigde Theo de cheque aan Henny Bos. 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nlwww.pijnackernarenhelpenarmenie.nl



5.000 euro voor Virus Fonds 

Jan van der Stoep stopt als bestuurslid 

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

Het is handig dat ze niet eerst hoeft te 
overleggen maar meteen een ‘greep’ 
uit het Viruspotje kan doen. Vaak is het 
een kwestie van leven of dood en als je 
geen geld hebt, krijg je geen operatie en 
ga je dus gewoon dood in Armenië. Zo’n 
potje is vaak sneller leeg dan je wilt en 
dus hebben we het weer aangevuld met 
5.000 euro. De naam van het fonds heeft 
niks met ziekte te maken. Mensen die 
zien hoe bevlogen en betrokken Maria 
Goris haar werk doet, worden vanzelf 

‘besmet’ met het totaal niet schadelijke 
Maria-virus. 
Tijdens de reis in juni bezochten we ou-
dere, zieke en eenzame mensen die nog 
steeds in een gammele container moeten 
wonen en nauwelijks geld hebben voor 
voedsel en medicijnen. 

Voor die mensen zet Little Bridge zich 
in en dat in een land dat langzaam aan 
probeert te ontstijgen aan corruptie en 
oneigenlijke verrijking. In het voorjaar 

is de president afgetreden ten faveure 
van een activist die de corruptie en de 
zwendel te lijf gaat. De jonge generatie 
vooral kwam in opstand en dat dan zo’n 
president toch zonder bloedvergieten de 
benen neemt, dat geeft de mensen hoop. 
Ook al is er nog een lange weg te gaan! 

Meerdere malen zijn ze met Anja en 
Piet van Daalen ook in de winter naar 
Armenië gereisd om mee te helpen met 
het samenstellen en uitdelen van de 
voedselpakketten. Sneeuw, ijs en glad-
heid werden daarbij getrotseerd maar 
voor de arme gezinnen die veel meer 
last hadden van ‘de winter’ gingen ze 
tot het gaatje: tot in de verste uithoeken 
van het land kregen mensen een pakket. 
Ze genoten van het werk, de prachtige 
contacten met allerlei mensen en de 
mooie verhalen. 
Inka en Jan zouden dat werk allemaal 
gewoon hebben voortgezet, als Jan twee 
jaar geleden niet zou zijn getroffen door 

een hersenbloeding waardoor zijn mo-
biliteit zodanig is aangetast dat hij niet 
meer naar Armenië kan. Met bewonde-
renswaardige moed en inzet heeft Jan 
zich optimaal hersteld en bleef hij zeer 
betrokken bij het Armeniëwerk. 
Daar is hij trouwens ooit in verzeild ge-
raakt door een jubileumviering van Van 
der Stoep Verzekeringen met jawel: een 
melkbus voor Armenië. Zo is de bal gaan 
rollen. Avontuurlijkheid en hulpvaardig-
heid gaan bij Jan altijd hand in hand en 
dus kwam hij ‘de stichting’ versterken 
met goede ideeën en heel gestructureer-
de medewerking.  
Als Jan iets doet, wil hij het optimaal 
doen. En omdat hij niet meer mee kan 
met de projectreis vindt hij dat hij de 
binding met de projecten en alles wat 
er speelt te veel kwijtraakt. Vandaar zijn 
besluit om te stoppen. Hij gaat wel door 
met hand- en spandiensten rondom de 
nieuwsbrief en andere dingen die gedaan 
moeten worden. 
Onze Armeniërs, Maria en Benjamin, 
hebben Jan en Inka onlangs bedankt 
via een prachtige videoboodschap. Wij 
hebben dat gedaan met een Hollandse 
maaltijd bij Fia en Henny thuis. Inka en 

Jan: nogmaals enorm bedankt voor jullie 
betrokkenheid, jullie werk, jullie heldere 
visie én ook jullie gezelligheid! 

Het Maria Virus Fonds is een potje waaruit Maria Goris ongeplande en 
onverwachte uitgaven kan doen. Vaak gaat het noodgevallen zoals operaties 
betalen voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. 

Na lang nadenken heeft Jan van der Stoep besloten om te stoppen als bestuurslid 
van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Jan en Inka waren en zijn altijd 
bijzonder betrokken bij het werk in en voor Armenië. 

Vanuit het noodfonds worden mensen 
snel geholpen. 

Hele kleine projecten  
In het stadje Sisyan kregen we infor-
matie over een serie kleine projecten 
waarbij arme gezinnen bijvoorbeeld 
een varken vroegen of een aanbeta-
ling om bijen te gaan houden. 
Of ze wilden kippen gaan houden. 
Twee gezinnen vroegen om medische 
bijstand en een gezin wilde een start-
bedragje om met textiel aan de slag 
te gaan.  Uiteindelijk zijn alle aan-
vragen gehonoreerd voor een totale 
som van 6.000 euro. Hoe mooi is het 
niet als een gezin met bijen honing 
kan gaan produceren voor een bedrag 
van rond de 800 euro en daarmee het 
gezinsinkomen flink kan verhogen? 
Regelmatig zijn er bruidsparen of 
bedrijven die iets te vieren hebben en 
een melkbus neerzetten dan wel een 
rekening openen voor onze stichting 
en ons werk in Armenië. En dan 
spreken dit soort ‘concrete doelen’ de 
mensen aan. 
Onlangs waren Janny en Ab Peters 45 
jaar getrouwd. Hun ‘cadeau’ was geld 
voor Armenië en dat leverde een mooi 
bedrag op waarvoor enkele arme 
gezinnen stof hebben kunnen kopen 
voor textielproductie. Zeer bedankt 
Janny én Ab!  

Zomer en winter hebben Jan en Inka zich 
ingezet voor Armenië.


