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Samen werken

aan een betere toekomst!

Op weg naar vijftienjarig bestaan
De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenie bestaat in 2020 vijftien jaar. In 2005 gingen we voor het eerst een kijkje nemen
in het land van Maria Goris en sindsdien doen we dat ieder jaar, uiteraard geheel op eigen kosten.
gemeente Pijnacker. Er kwam 10.000 gulden in
de melkbus en daarvan kocht Maria Goris met
Little Bridge een woning voor drie jonge meiden die te oud waren voor het weeshuis en te
jong en/of te beperkt voor zelfstandig wonen.
In 2005 bedacht Henny Bos dat het wel leuk
was om eens in Armenië te gaan kijken. Hij
vroeg zwager Piet van Daalen en Sjaak Oudshoorn mee. Een week lang leidde Maria Goris
de drie rond door Armenië. Het was een geweldige gezellige en leerzame week met veel
geloofsdiscussies en veel humor. Maria vertelt
nog wel eens hoe veel ze gelachen heeft die
eerste week.
De reisgezellen waren intussen zo onder de
indruk van het werk en de aanpak van Maria
Goris en haar Armeense ‘medestrijders’, zoals
Benjamin Aghamalyan, dat ze besloten om het
niet te laten bij die ene keer en de 7.500 euro
die in hoog tempo bijeengegaard was. In 2006
gingen ze weer en vervolgens werd al snel de
SPHA opgericht.
Mooi zicht op de hoofdstad Jerevan en de berg Ararat. (foto Victor van Leeuwen)
Maria Goris was als Nederlandse ontwikkelingswerker halverwege de jaren negentig van
Libanon – waar een groep Armeense mensen
woonde – naar Armenië verkast. De Armeniërs
hadden gezegd: als je ergens nuttig kunt zijn,
dan is het in ons land van herkomst.
Dat bleek zo te zijn. Maria ging in een weeshuis werken en richtte een paar jaar later de
Stichting Little Bridge op. Een kleinschalige
club die concrete ontwikkelings- en hulpprojecten opzet. Toen en nu.
Destijds had je nog de SOP. De Stichting
Ontwikkelingswerk Pijnacker. De SOP had een
geldpotje voor ontwikkelingsprojecten her en
der in de wereld. Dat werd op peil gehouden
omdat de gemeente per inwoner een gulden

per jaar beschikbaar stelde. Jammer eigenlijk
dat dit potje er niet meer is.
Frans Mathu was een van de bestuursleden
van de SOP. Zijn vrouw Willy zat onder meer
bij Pax Christi Kinderhulp en reisde regelmatig
naar Armenië voor het organiseren van vakanties voor Armeense weeskinderen, die hun
ouders verloren hadden door de verwoestende
aardbeving in 1989. Zo leerden Willy Mathu
en Maria Goris elkaar kennen. En zo kon het
gebeuren dat Maria Goris in 2003 bij Van Ouds
het Raadhuis een verhaal over haar werk in
Armenie kwam vertellen.
Al eerder werd ‘Armenië’ het ‘goede melkbusdoel’ toen Henny Bos en Paul Goud eind
2001 afscheid namen als wethouders van de

We houden 2005 als oprichtingsjaar aan en
dus bestaan we volgend jaar vijftien jaar. Die
10.000 gulden uit 2001 en die 7.500 euro uit
2005 zijn intussen uitgegroeid tot bijna 1,5
miljoen euro, mede dankzij Wilde Ganzen en
andere grote fondsen.
Maar ook dankzij allerlei giften – groot en
minder groot – van jubilerende bedrijven,
huwelijksparen, jarigen, kringloopwinkels,
breiclubs en ga zo maar door. Het gaat niet om
de bedragen, het gaat om het geven: mensen
hebben het vertrouwen dat hun geld goed
wordt besteed aan projecten en hulpacties
voor mensen die het echt hard nodig hebben.
Met iedereen die het werk van de SPHA en
Little Bridge een warm hart toedraagt, willen
we in 2020 het vijftienjarig bestaan vieren.
Hoe? Dat zijn we nader aan het uitwerken!
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Piet van Daalen zet er een punt achter
Piet van Daalen heeft besloten om per 31 december van dit jaar te stoppen als
En we wensen hen nog vele mooie gezonde jabestuurslid van de SPHA. Met het klimmen van de jaren heeft Piet het gevoel dat de ren, met blijvende betrokkenheid bij ‘Armenië’,
fut er een beetje uit is. Vooral de pittige projectreizen waarbij we een week lang door zij het dan iets meer op afstand!
het hele land hobbelen om projecten te bezoeken, gingen Piet en ook Anja de laatste
jaren niet in de kouwe kleren zitten.
Natuurlijk blijven ze wel nauw betrokken bij
het werk en zo lang er nog geen nieuwe financiële man of vrouw gevonden is, blijft Piet alle
financiële zaken en ook de projectadministratie
richting Wilde Ganzen en Little Bridge uitvoeren. Intussen zijn we bezig met het zoeken
van een goede opvolger voor Piet.
Als achterblijvers, Henny en Sjaak, bedanken
we Piet voor zijn geheel eigen inbreng en inzet
gedurende al die jaren. We vulden elkaar altijd
op een bijzondere manier aan, waarbij zeker
ook de naam van Jan van der Stoep moet
worden genoemd. Jan kwam er later bij – toen
hij bij het afscheid van zijn verzekeringskan-

toor Armenië als goed doel koos – en is door
gezondheidsredenen al eerder gestopt.
Ieder had en heeft zijn eigen karakter en kwaliteiten en met elkaar maak je er iets moois
van. Wie Piet zegt, zegt meteen ook Anja, zijn
echtgenote, die ook altijd zeer betrokken was
en op de achtergrond haar inbreng had. Alleen
al als Piet weer eens met zijn computer zat te
vechten. Maar ook door vanaf 2006 steevast
mee te reizen, niet alleen ’s zomers maar ook
’s winters als er voedselpakketten ingepakt en
rondgebracht moesten worden. We bedanken
namens alle betrokkenen Anja en Piet voor
hun grote bijdrage aan het werk voor Armenië.

Piet van Daalen (tweede van links) neemt op
31 december afscheid als bestuurslid. Hij gaat
wel het werk rustig overdragen op een nog
nader te bepalen opvolger!
(foto Victor van Leeuwen)

Grote stroom donaties en giften
lang vroeg Henny Bos Ad en echtgenote Conny
een keer mee te gaan naar Armenie om met
eigen ogen te zien waar al die bedragen op de
jaarrekening aan besteed werden en hoe het
er toe ging daar. Ze gingen mee en waren net
als veel anderen die voor het eerst mee gingen
onder de indruk van de manier van werken
van Little Bridge en het nut van de concrete
projecten daar.

Gift van Gerrit Schotte.

Onze bronnen van inkomsten blijven opwellen. 1.000 euro van de zeventig jaar
geworden aannemer/ontwikkelaar Gerrit Schotte uit Oude Leede.
1.500 euro van De Pelgrimshoeve, een kringloopwinkel in Zoetermeer die ons al jaren
steunt. 1.000 euro van Handige Handen, een
kerkelijke bazarclub uit Delfgauw. 1.500 euro
van de Breiclub Oosterheem. 750 euro van de
PKN Diaconie van Scherpenzeel/Munnekeburen.
En dan ieder jaar 5.000 euro van De Wisselbeker, een kringloopwinkel in Nootdorp die
onlangs een mooie derde prijs behaalde bij
de uitreiking van de Vrijwilligersprijs Pijnacker-Nootdorp. Dit jaar besteden we de gift van
De Wisselbeker aan een waterproject in het
dorpje Armash.
Een andere bron van inkomsten betreft de
statiegeldbus bij PLUS Sabine Zondag. Je kunt

We hebben dus veel bronnen van inkomsten.
Vergeet niet de vele vaste donateurs die regelmatig een gift overmaken. Dat betreft natuurlijk veel lezers van deze nieuwsbrief. Mocht
u zich geroepen voelen, het rekeningnummer
staat aan de voorzijde vermeld.
Naast de financiële donaties willen we toch
ook het breiwerk van mevrouw Van der Sluis
vermelden. Normaal nemen we geen goederen
mee naar Armenië. Alles is daar voorhanden,
dus je kunt het beter daar kopen. Maar niet
die mooie kleurrijke truitjes en sjaaltjes die
mevrouw Van der Sluis al jaren onvermoeibaar
breit voor Armeense kinderen. We delen ze
ter plaatse uit aan de armste gezinnen. De
kinderen staan wel eens verbaasd dat ze bij 32
graden een truitje aangemeten krijgen, maar in
de winter zijn ze er heel blij mee.

het geld van je lege flessen bij de kassa innen
maar je kunt de bon ook in de Armeniëbus
deponeren. Veel mensen doen dat met overtuiging.
De accountants Ad Ruigrok en Ben van der
Ploeg namens onlangs afscheid van hun
bedrijf Bloemendaal Ruigrok. Dat werd in Het
Witte Paard gevierd met een gezellige receptie
waarbij Armenië was gekozen als ‘melkbusdoel’. Dat bracht tezamen met girale giften een
bedrag van 6.500 euro in de la.
De keuze voor Armenië is vaak het gevolg
van directe of indirecte betrokkenheid bij
Armenië en het werk daar. Ad Ruigrok heeft
tig jaren de jaarrekening voor nop opgesteld
of laten opstellen vanuit zijn kantoor. Al heel
Gift van Handige Handen.

Mooie en nuttige zomerreis

Bezoek aan school in Aragatsavan.

Opnieuw gingen we in juni met een flink gezelschap naar Armenië voor de jaarlijkse
projectreis. Het werd een mooie en zelfs feestelijke reis met naar verhouding flink
wat afgeronde projecten waar de Armeniërs ter plaatse een mooi en dankbaar feestje
omheen bouwden.
Het totaal gerenoveerde Culturele Huis in
Berdavan kon heel feestelijk worden geopend.
Vorig jaar zou dat gebeuren maar toen gebeurde er daags voor het feest een vreselijk verkeersongeluk in het dorp met dodelijke afloop.
Het grote feest is toen afgelast maar werd nu
wel gevierd met heel veel zang en dans. Maar
ook met aandacht voor de door het ongeluk

getroffen familie waar een kleine delegatie op
visite is geweest met de belofte om het gezin
ook materieel te ondersteunen.
Er waren ook diverse waterprojecten voor
irrigatie en drinkwater die afgerond waren.
Soms gaat het maar om een paar honderd
meter waterleiding om punt A met punt B te
verbinden. De dorpen hebben zelf het geld niet
om het te betalen en zijn dan dolblij met wat
hulp van buitenaf. In het dorp Mutsk ging het
om 2.500 meter, waardoor nu zeventig hectare
landbouw bevloeid kan worden. In het dorp
Getap draaide de burgemeester glunderend de
kraan open. De mensen in het dorp zijn blij. Ze
kunnen meer hectares benutten voor het telen
van groenten en de abrikozenbomen gaan door
de voortdurende beschikbaarheid van water
veel meer vruchten opleveren.
Ook nieuwe waterprojecten werden geadopteerd zoals Armash waar het werk intussen alweer uitgevoerd is, met dank aan De
Wisselbeker voor de financiering. In het dorp
Torfavan bleken enkele pompen niet goed
meer te werken. Ter plaatse kreeg Aron, de
vertegenwoordiger namens de burgemeester,
het groene licht om twee nieuwe pompen te
kopen, zodat het dorp in de warmste maanden
genoeg water naar de akkers kon leiden. Maria
berichtte later dat de aardappeloogst uitstekend is geweest.

Het water stroomt in Getap.
(foto’s Victor van Leeuwen)

In hun eentje kunnen ze geen grote machines
kopen maar met elkaar en met steun van Little
Bridge wel. In Aparan draaien de machines al
en in Vardenis/Ayrq is een dergelijk project in
voorbereiding. Daar heeft Little Bridge ook een
waterproject. De Stichting Carolus Gulden uit
Leiden en niet te vergeten Wilde Ganzen zijn
daarbij niet weg te denken partners voor de
financiering.
We bezochten ook een school/kindercentrum
in het dorp Aragatsavan. Een heel kleurrijke
school, echt een voorbeeld van hoe je het leuk
kunt maken voor kinderen. Het dak van de
school was kapot en is nu weer helemaal heel,
zodat de prachtige schilderingen in de school
niet nat en beschadigd kunnen raken. De financiering daarvan is gedaan met geld van De
Wisselbeker en Rotary Koningsveld Delft.
We hoeven niet het hele reisverslag over te
doen. Dat staat op de site met prachtige foto’s
van Victor van Leeuwen, vakfotograaf te Pijnacker die met echtgenote Gertrude voor het eerst
mee ging.
Evenals de al genoemde Conny en Ad Ruigrok.
Verder waren ma Ingrid en dochter Sanne de
Smit er bij – zij kenden Armenië al van de jongerenreis van een paar jaar terug – en Herman
Oostdam, een gezellige potplantenpootmachineman die Henny Bos goed kent en kende
vanuit zijn ‘tuinbouwverleden’.

Een heel gevarieerde groep mensen met
verschillende karakters en persoonlijkheden
waarbij het onderling - zoals eigenlijk altijd uitstekend klikte. We kijken terug op weer een
geweldige reis. Op de site staat per dag een
uitgebreid verslag, vanuit Armenië door geappt
Daarnaast bezochten en bespraken we ook
projecten voor landbouwmachines voor boeren naar Nederland waar onze internetman Gerard
Nijboer het dagelijks op de site plaatste.
en tuinders die in coöperaties samenwerken.

Armeense onderscheiding
De Stichting Pijnackernaren Helpen
Armenië heeft donderdag 12 september
een zogenoemde ‘letter of gratitude’
ontvangen van de premier van Armenië,
Nikol Pashinyan. Een ‘dankbetuiging’
voor de grote inzet inzake hulp- en
ontwikkelingswerk voor de armste mensen
in Armenië.
De onderscheiding werd uitgereikt door de
secretaris-generaal van het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Armenië, Vahagn
Melikian, die in Nederland te gast was. De
uitreiking vond plaats tijdens een receptie op
de ambassade van Armenië in Nederland, aan
de Laan van Meerdervoort in Den Haag.
Ambassadeur Tigran Balayan vertelde dat
Armenië en Nederland de economische
betrekkingen proberen aan te trekken. Ze
willen Nederlandse bedrijven interesseren om De uitreiking op de ambassade.
te investeren in Armenië. Dat was een van de
om bij de Probus een voordracht te houden
doelen van het bezoek van secretaris-generaal was voor Nederland in Georgië. Armenië
behoorde toen ook tot zijn werkgebied. Jos
over zijn werk.
Melikian.
Douma komt in september 2020 naar Pijnacker
We onderhouden met de nieuwe ambassadeur
goede contacten. In februari 2020 brengt hij
met ons een bezoek aan het bedrijf Ammerlaan The Green Innovator en de serviceclub
Probus.
Peet de Bruijn helpt ons jaren met het organiseren van de Haringparty. Pas konden we iets
terug doen toen Peet een vuilopruimdag organiseerde tijdens World Cleanup Day. Henny
We hebben tijdens de bijeenkomst waar de
en Sjaak prikten peuken en ander zwerfvuil en kregen de vraag of ze een taakstraf aan het
onderscheidingen werden uitgereikt kennisgeuitvoeren waren via Bureau Halt. Het was leuk en nuttig werk en – zoals gezegd – je hebt
maakt met Jos Douma die ook een onderschei- meteen leuk aanspraak. Overigens viel het best mee met het zwerfvuil in het centrum van
ding ontving omdat hij lange tijd ambassadeur Pijnacker. Zeker in vergelijking met Armenië!

Vuil ruimen

Kalveren voor arme gezinnen
Little Bridge en SPHA proberen ook individuele
gezinnen te helpen. Soms is dat noodhulp
vanuit het Maria Virus Fonds, een potje waar
we jaarlijks minimaal 7.500 euro in storten
waarmee Maria Goris meteen in actie kan
komen voor een operatie die iemand zelf niet
kan betalen of voor een bijdrage in de kosten
van medicijnen.
Verder proberen we arme gezinnen in dorpen
te helpen aan een paar schapen of een paar
kalveren waarmee zij hun karige gezinsinkomen kunnen vergroten. Deze mensen hebben
vaak wel gras en hooi in de buurt maar niet
het geld om ‘een beginnende veestapel’ aan
te kopen. Het doel is ze op weg helpen zodat
ze vervolgens zelf verder kunnen bouwen.

< Met een kalfje het
gezinsinkomen vergroten.

Kabouterwensput bij Intratuin
Bij Intratuin Pijnacker staat voor het tweede
achtereenvolgende jaar een ‘kabouterwensput’. Dat is een
heel leuk tafereel met bewegende kabouters die gezellig
met elkaar een beetje aan het babbelen zijn. Ze staan
veilig achter een soort ‘slotgracht’ waar de bodem al
bezaaid is met muntjes.
Je mag namelijk een wens doen bij de kabouters in ruil voor
een kleine gift. De kabouters kunnen ook niet van de wind
leven. Dat valt overigens best mee: de muntjes zijn voor
Pijnackernaren Helpen Armenië. Er staat een banner, er draait
een film en er is ook informatiemateriaal voorhanden. Als
je de kerstmarkt van Intratuin Pijnacker aan de Rijskade op
loopt, kom je de kabouterwensput vanzelf tegen.

Haringparty 2020 gepland op
dinsdag 11 juni
De Haringparty Pijnacker wordt ieder jaar groter en
drukker. Het was dit jaar weer een groot feest bij Tout
le Monde, het restaurant/partycentrum van de familie
Zoutendijk. Al vele jaren is Armenië het goede doel van
de Haringparty.

De organisatie is een samenwerkingsverband: de familie Zoutendijk
doet de complete horeca inclusief de haring en wij regelen de entree,
de consumptiemunten en de grote loterij. We ontvangen een deel van
de consumpties en de entree en moeten het verder hebben van de
grote loterij, waarvoor we altijd een enorme vracht prijzen krijgen van
kwekers, winkeliers, welnesscentra maar ook van particulieren die
een rondvlucht of een weekendje weg beschikbaar stellen.
Het was dit jaar half juni weer een geweldige happening met ontzettend veel mensen over de vloer die er met elkaar een heel gezellige
avond van maakten. De opbrengst ging zelfs de grens van 3.000 euro
lichtjes voorbij.
Ook in 2020 staat er weer een Haringparty op de planning. Ook nu
mikken we weer op half juni. Waarschijnlijk wordt het donderdag
11 juni 2020. Noteer die datum alvast! We houden u op de hoogte.

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

Bedankt Wim
Wim Meijer is op 10 juni overleden. De bekende
Pijnackerse filmmaker was voor en in Armenië heel
actief. Een aantal keren is Wim mee geweest naar
Armenië om beelden te maken van alles wat mooi en
lelijk was.
Meegaan naar zo’n ver land was een hele stap voor Wim die
normaal de gemeentegrenzen van Pijnacker nooit zo ver overging.
Wim raakte in de ban van Armenië en was onder de indruk van
de schoonheid van het land en het gezang van de vrouwen in
de kerken. Maar ook de armoede raakte hem diep. Wim maakte
prachtige beelden en monteerde mooie films. Bijna alles wat we aan
bewegende beelden hebben, is te danken aan de inzet en de toewijding van Wim Meijer. Wim, we willen je bij deze alsnog heel erg
bedanken voor wat je allemaal belangeloos hebt gedaan voor ons en
voor Armenië. Heel Pijnacker mist je en wij zeker ook! Maar vooral
natuurlijk je echtgenote Hanneke en de verdere familie. We wensen
hen veel sterkte.

Wim Meijer maakte een lolletje tijdens de reis maar hij was
ook heel serieus.

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
RSIN/fiscaalnummer
ANBI 817429803

Winteractie:
voedsel- en brandstofpakketten voor T40,De barre winter is in Armenië zeker voor de armere mensen een kwestie
van overleven. Ze wonen in schamele huizen of containers waar
wind en sneeuw soms dwars doorheen komen.

In de winter is het overleven
voor de Armeniërs.
(foto Victor van Leeuwen)

Tot in alle uithoeken van het land bezorgen Maria
Goris en haar mensen voedselpakketten.

De winter is niet te vergelijken met de zomer. In
de zomer schijnt de zon en in de winter loeit de
schrale koude wind. (foto Victor van Leeuwen)

De boel warm houden is dan goed lastig. Daarbij heeft ook lang niet iedereen een voedselvoorraad kunnen verzamelen vanuit de zomer. Voor die mensen zetten Maria Goris en haar mensen in de herfst een grote winteractie
op. In hele land worden in samenspraak met kerken en sociale diensten lijsten gemaakt met arme mensen die
in aanmerking komen voor een voedsel- en/of houtpakket. Little Bridge maakt grote pakketten met vooral langer
houdbare voedingsartikelen waar gezinnen weken mee vooruit kunnen.
We werken al jaren mee aan deze actie met een bijdrage van rond de 12.000 euro onder het mom van:
‘Voor 40 euro help je een arm Armeens gezin de winter door’. Deze actie leeft altijd erg bij onze donateurs.
Veel mensen maken dan een bedrag over voor één of meer pakketten. Ook voor bedrijven is dit een mooie actie.
De nadruk in het werk ligt altijd op structurele vooruitgang maar als mensen in hun dagelijkse behoeften ernstig
tekort komen, dan help je ze toch? Dat is ook de instelling van Maria Goris en haar mensen. In de zomer voorziet
ze arme mensen van schoolspullen en zonodig schoolkleding en in de winter komt ze met voedsel en brandstof
op te proppen. Tot in de verste uithoeken van het land.

