Samen werken

Deze nieuwsbrief hebben wij
kosteloos kunnen maken dankzij:

De Zoetermeerse
Glashandel,
het bedrijf van Ben Weerheim aan
de Edisonstraat in Zoetermeer

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

aan een betere toekomst!

Zomerreis en Haringparty komen er aan
Op 24 juni gaan we op pad voor de jaarlijkse zomerreis naar Armenië. We bezoeken dan gedurende een week op eigen
kosten projecten die klaar zijn zoals de landbouwmachines voor Aparan en het cultureel huis in Berdavan. Ook staan er
bezoek aan een afgerond irrigatiewaterproject in Getap en aan een gerenoveerde school (met geld van De Wisselbeker) en
Aragatsavan op het programma.
van het huis en de schitterende natuurrijke
omgeving.
In het verleden was een rondvlucht vanaf
Zestienhoven met Peter van Koppen aan de
stuurknuppel een prachtige hoofdprijs. De
hoofdprijs is dit jaar een midweek of een
weekend weg voor zes personen in een mooi
vakantiehuis op Schouwen-Duiveland.
Meld u alvast aan voor de Haringparty. Ja, we
worden steeds moderner: je kunt bij het aanmelden ook al betalen via de site. De kosten
zijn slechts vijftien euro. Voor dat geld kun je
zonder beperking haringen eten. Voor mensen
die niet van vis houden, is er een uitgebreid
visloos buffet.
Koos Zoutendijk heeft Tout le Monde overgedragen aan zijn zoon Patrick en Tanja, maar
voor de Haringparty is hij altijd terug om
‘het vlees te snijden’ cq de vis hapklaar te
bereiden.

In het voorjaar is Armenië op z’n groenst!

Verder komen we bij lopende projecten zoals
waterleidingprojecten in Vardenis en Mutsk.
En we zijn altijd bezig samen met Maria Goris
burgemeesters te spreken over mogelijke
nieuwe projecten en/of problemen waar ze
tegenaan lopen en waarvoor ze dan steun
vragen aan Little Bridge en ‘Pijnacker helpt
Armenië’.

Die is voor de elfde keer bij Tout le Monde,
het restaurant van de familie Zoutendijk aan
de Noordweg 19 in Pijnacker. De flyer is al een
tijdje klaar en Henny Bos is al weken heel
druk bezig om weer een prachtig prijzenpakket bijeen te garen voor de Haringparty. Er is
altijd een grote loterij met ieder jaar enorm
veel prijzen en een prachtige hoofdprijs.

Voordat het zo ver is en we met het vliegtuig
via Moskou naar Jerevan vliegen – op eigen
kosten dus - hebben we eerst nog op dinsdag
18 juni de eveneens jaarlijkse Haringparty
Pijnacker.

Vorig jaar was dat een weekendje weg in het
huis van Wim en Lenie Verhagen in het schitterende Ruurlo in het oosten van het land.
Jos en Hannie van Winden wonnen de prijs
en hebben onlangs genoten van het comfort

De formule van de Haringparty is zo dat Tout
le Monde culinair alles regelt en dat de Armeniëmensen de organisatie van de entree en de
consumptiemunten regelt. Van de haring en
de drank krijgen we een bepaald percentage
en verder zijn onze inkomsten de verkoop van
de loten voor de verloting. Doorgaans blijft er
een saldo over van rond de 2.000 euro waarmee we dan weer mooie projecten kunnen
financieren in Armenië. Verder is ontmoeting,
gezelligheid en bijpraten met onze donateurs
en relaties een heel belangrijk onderdeel van
de Haringparty Pijnacker. Erik van der Haas
is met zijn speelautomatenbedrijf al jaren de
hoofdsponsor van het evenement. Verder zijn
er rondom de Haringparty enkele flinke donateurs die dat niet aan de grote klok willen
hangen!

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl
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Ambassadeur Tigran Balayan neemt eerste hap
Het is traditie dat een prominent persoon de eerste haring naar binnen hapt bij de
Haringparty in Tout le Monde. In het verleden hadden we Haringpartygrondlegger
Peet de Bruijn, de burgemeesters Rik Buddenberg en Francisca Ravestein, de vierde
wethouder Bernard Minderhoud, Johanne van Dijk en haar collega Marit van Wilde
Ganzen en de ambassadeur van Armenie in Nederland, mevrouw Dziunik Aghajanian.
Op 18 juni zal de nieuwe ambassadeur voor Armenië in Nederland, de heer Tigran Balayan, de
Haringparty Pijnacker openen. Het grappige en
bijzondere is dat Henny Bos de ambassadeur
via een brief in het Armeens heeft gevraagd
of hij deze actie wil plegen. Niet dat Henny
ineens het Armeens en het Armeense schrift
beheerst. Niets is minder waar. Wel is waar
dat hij een Armeense vrouw in Nederland,
genaamd Valentina Beglaryan – zij is beëdigd
vertaalster en eigenaresse van vertaalbureau
Royal Translations in Den Haag - bereid heeft
gevonden de brief op te stellen. Natuurlijk

was de nieuwe ambassadeur blij verrast, dat
hij door ‘een stelletje’ Nederlanders in het
Armeens werd ‘aangeschreven’.
We hebben donderdag 10 januari een eerste
kennismaking gehad met de nieuwe ambassadeur. De vorige ambassadeur was kort actief.
Hij is teruggeroepen naar Armenië door het
nieuwe bewind aldaar dat alleen carrièrediplomaten op ambassadeposten wil.
De nieuwe man Tigran Balayan was zeer belangstellend in het werk dat we doen voor zijn
land en bedankte daarvoor ons heel hartelijk.
Zelf wil hij zich vanuit Nederland vooral inzet-

ten voor de economische ontwikkeling van zijn
land. Hij wil bevorderen dat Nederlandse bedrijven zich in Armenië vestigen. Een voorbeeld
daarvan is de kaasindustrie die vanuit Armenië
makkelijker naar Rusland kan exporteren dan
vanuit Nederland. De ambassadeur stelde dat
de nieuwe regering in Armenië druk doende
is met de bestrijding van corruptie en ander
strafbaar gedrag.

Ambassadeur
Tigran Balayan zet
een mooie traditie
voort: het openen
van de Haringparty.

Mooie projecten, mede dankzij Carolus Gulden en Wilde Ganzen
In de vorige nieuwsbrief, die van november 2018, berichtten we dat we bezig waren
met enkele grote waterprojecten. Nog voor de winter kon in het dorp Torfavan een
waterproject worden uitgevoerd en afgerond.
Het ging om een pomp die vanaf zestig meter
diepte 4000 liter water per uur naar boven kon
pompen waarmee 300 gezinnen van stromend
drinkwater van goede kwaliteit konden worden
voorzien. Een prachtig project, gericht op de
primaire levensbehoeften van mensen.
Waterprojecten in het dorp Mutsk en in
Vardenis waren wat groter van opzet en de
bedoeling is dat deze projecten dit jaar uitgevoerd gaan worden. Financieel krijgen we voor
deze projecten steun van de Stichting Carolus
Gulden in Leiden en van Wilde Ganzen uit
Hilversum waarmee we al vele jaren samenwerken. Wilde Ganzen verhoogt een ingezameld actiebedrag met rond de vijftig procent
en dat is natuurlijk heel erg prettig voor een
fondswerver.
In het dorp Vardenis – 16.000 inwoners –
gaat het om het vernieuwen van een zeven
kilometer lange leiding vanuit de bergen naar
het dorp, terwijl ook het reservoir hoog in de

Met landbouwmachines voor coöperaties
help je veel kleine boeren en tuinders.

bergen vernieuwd moet worden. Dit project is
geadopteerd door Carolus Gulden met steun
van Wilde Ganzen. Het is goedgekeurd en zal
zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
Hetzelfde geldt voor een waterproject in het
dorp Mutsk in het zogenoemde Sisiangebied.
Hier gaat het om 2,5 kilometer leiding voor
irrigatie van in totaal 82 hectare land- en
tuinbouwgrond.
Een andere bevriende organisatie is bereid een
project voor de aankoop van landbouwmachines in Vardenis te financieren. Dat gaat dan
via een coöperatie waarin boeren en tuinders
verenigd zijn die zelf te klein zijn om machines
aan te kopen maar dat met elkaar wel kunnen.
Het project van de landbouwmachines ligt nog
op de tekentafel. Bij onze reis in juni hopen
we daar ter plaatse de nodige informatie te
krijgen van de nieuwe burgemeester die in dit
dorp sinds enige tijd actief is en van de leden
van de coöperatie..
Een gelijksoortig project in Talin, waar het ook
ging om landbouwmachines voor een coöperatie, stagneert tot op heden. Dit project zou
worden ondersteund door verschillende takken
en lagen van Rotary maar dit is nogal complex.
We blijven moed houden dat ook dit project
toch nog tot stand gaat komen!
Behalve grote projecten voor dorpen en
organisaties blijven we ook individuele kleine
projecten ondersteunen. Vorig jaar hebben we
zo een aantal gezinnen en personen aan een
startkapitaaltje en materialen - onder andere
stoffen voor het maken van kleding - geholpen
voor kleinschalige nijverheid en landbouw. Een
Zo zijn er ook kleinschalige landbouwprojecten

Water is een eerste levensbehoefte.
waarbij gezinnen een kalf of enkele schapen
krijgen waarmee ze hun gezinsinkomen kunnen vergroten. In het verleden hadden we de
actie Dram voor een Lam. De PKN-kerken van
Pijnacker/Delfgauw hebben toen de opbrengst
van de Veertigdagenactie beschikbaar gesteld
voor dit project waarbij arme gezinnen in afgelegen dorpen een paar lammetjes kregen. De
Dram is de munteenheid in Armenië: vandaar
de naam Dram voor een Lam.
Ook zijn vorig jaar bij arme gezinnen de daken
van de huizen gerepareerd en gedicht. Het
gaat vaak om kleine investeringen met grote
positieve gevolgen!

Winterreis heel indrukwekkend
In januari ging een gezelschap vanuit
Nederland een aantal dagen naar Armenië
om mee te helpen met de voedsel- en hout/
brandstofactie.
Ook de Pijnackerse Marry Vink-De Bruijn van
Kringloopwinkel De Wisselbeker in Nootdorp
reisde mee. Met Henny Bos, Piet van Daalen
en twee kleinzoons van Piet – Stijn en Pieter
- reisde Marry via Moskou naar Armenië om
daar mee te helpen met het samenstellen en
ronddelen van voedselpakketten. Diep onder
de indruk van wat ze daar allemaal aan ellende zag, keerde ze terug in Nederland.
Na de eerste nacht terug in Nederland werd ze
wakker met knallende koppijn. Dat zal best te
maken hebben gehad met de vele indrukken
die je daar in korte tijd opdoet en de verwerking daarvan. De beelden die ze live zag,
kende Marry eigenlijk alleen van het tv-programma Max Maakt Mogelijk. Max zoomt dan
ook vaak in op Oost-Europese ellende.
“Als je terug komt in je eigen huis, dan is
het eerste wat je denkt: wat moet ik met al
die luxe. Het is ongelooflijk wat wij allemaal
hebben in vergelijking met veel mensen daar
in Armenië”, zegt Marry als ze weer terug is bij
De Wisselbeker.
De Wisselbeker ondersteunt ‘Pijnackernaren
Helpen Armenië’ al een aantal jaar met 5.000
euro per jaar en kwam nu over de brug met
een extra gift van 2.500 euro voor de Voedselpakkettenactie. Dat geld was beschikbaar
omdat een andere bestemming was weggevallen. In totaal doneren we ieder jaar 12.500 euro
voor voedsel- en brandstofpakketten.

Doffe ellende is het voor veel arme Armeniërs.
Bij de zomerreis van de Armeniëgangers waren
Plony Holierhoek en Nel van der Kraan al eens
mee gegaan en nu wilde Marry Vink wel eens
van dichtbij ervaren hoe het daar is.
‘Pijnackernaren Helpen Armenië’ ondersteunt
de organisatie Little Bridge in Armenië. Deze
kleinschalige organisatie richt zich vooral op
structurele ontwikkeling en verbetering via
het opknappen van scholen, de aankoop van
landbouwmachines voor coöperaties, waterleiding voor drinkwater en irrigatie, enzovoort. In
de zomer is er altijd een actie voor schoolspullen zodat ook de armste kinderen naar school
kunnen en in de winter is er steevast een
voedselpakkettenuitdeelactie.
Tot in alle uithoeken van het land krijgen arme
gezinnen een houdbaar pakket ter waarde van
40 euro. Via sociale diensten en kerken bereikt
Maria Goris van Little Bridge de verste plekken
en de hoogste flat-etages, veelal zonder lift.
Marry Vink beschrijft een man van in de negentig die een spastische bedgebonden dochter van 57 verzorgde. “Die man was zelf zo
krom dat hij met zijn neus ongeveer de stok
raakte waarmee hij iedere keer tachtig traptreden op moest in de grauwgrijze flat waar ze
woonden. Hij kon nauwelijks lopen, laat staan
traplopen, maar moest wel regelmatig naar beneden en weer omhoog, bijvoorbeeld om een
boodschap te doen of om medicijnen te halen
voor zijn dochter.”

Marry ging vijf dagen met de Armeniëmannen op pad om voedselpakketten rond te delen.

Marry is blij dat ze er geweest is en dat ze
heeft gezien waarvoor zij en haar vele collega’s
bezig zijn met allerhande gebruikte spullen in
De Wisselbeker. Behalve veel ellende gezien
heeft ze ook lol gehad. Henny Bos haalt altijd
wel wat uit.

Site volledig vernieuwd
Onze site www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl is door onze vaste technische man,
Gerard Nijboer van Geraphic Studio, grondig vernieuwd. De opmaak is opgefrist en
landen.
de bezoekers vinden nu weer heel makkelijk hun weg.
De meest recente projecten worden kort
beschreven en in beeld gebracht. Er is een
rubriek nieuws en natuurlijk leggen we ook uit
waar we voor staan, wat we doen en vooral
wat we niet doen!

nië is van alles te koop of te bestellen.

Maria Goris en Benjamin Aghamalyan van Little Bridge, de uitvoerende organisatie in Armenie die we al een jaar of vijftien ondersteunen,
doet het werk en zet aannemers en andere
ondernemers aan het werk om een project
We werven fondsen/gelden maar we gaan
daar niet actief arbeid verrichten. Dat is voor voor elkaar te krijgen. Spullen die daarvoor
nodig zijn, bijvoorbeeld meubels in scholen,
de Armeniërs zelf. Die zijn mans en vrouws
genoeg om zelf de handen uit de mouwen te spullen voor te repareren daken, materiaal
Gerard Nijboer is de man die onze website
voor drinkwaterleiding en irrigatiewaterleiding, bouwt en bijhoudt. Hij maakt ook de nieuwssteken. We brengen er in principe ook geen
goederen naar toe. In Armenië of vanuit Arme- bestellen ze in Armenië zelf of in omringende brief en andere grafische uitingen op.

Gebreide kleding is de uitzondering
Normaal nemen we geen goederen mee naar Armenië. Verschepen via containers of
met een vrachtauto wegbrengen is allemaal heel lastig.

Wel nemen we in onze koffers altijd de
nodige hulpgoederen mee. Dat kan zijn: een
pak hagelslag voor een Armeniër die ooit in
Nederland is geweest en dat toen heel lekker
vond. En natuurlijk kinderkleding voor arme
mensen waar ook in het land. Heel bijzonder
zijn alle gebreide en gehaakte truitjes en
sjaaltjes van mevrouw Van der Sluis uit
Pijnacker. Zij is een groot deel van het jaar
bezig om voor Armenië allerlei moois te
maken.
Ze wil niet graag in de publiciteit, maar ze
zegt dat ze heel veel plezier beleeft aan het
creatieve vakwerk. Zeker vanuit het besef
dat deze spullen in Armenie ontzettend goed
van pas komen. Het is in de winter heel
koud en zeker de armere mensen hebben
vaak tochtige woningen of ze leven in een
container. En dan voelt de kleurrijke kleding
van mevrouw Van der Sluis heel weldadig
aan. De kinderen zijn er altijd heel blij mee,
al kijken de hele kleintjes wel erg raar op
als ze bij een temperatuur van dertig graden
ineens eens een dik truitje aangemeten
krijgen!

Gebreide kleding uit Pijnacker-Nootdorp komt zeker in de winter goed van pas.

Gerrit Schotte wordt zeventig
Gerrit Schotte wordt zeventig. Hoe weet jij dat vroeg Gerrit tijdens een van de
Oranjefeesten van Pijnacker waar normale communicatie door het muzikale volume
niet meeviel. Omdat jij graag een melkbus wilt neerzetten voor Armenie.
Ja, dat is waar, zegt Gerrit. Hebben jullie
een melkbus? Maar natuurlijk hebben we
een melkbus! Al jaren wordt die regelmatig
ingezet voor feestjes, partijtjes, jubilea,
trouwerijtjes, enzovoort. Mensen die alles al
hebben en geen cadeaus meer nodig hebben

en ook geen bloemenzaak of slijterij willen
opstarten, geven ‘een cadeau cadeau’ aan
een goed doel. KiKa, KWF, Motion MS, kan allemaal. Maar Armenië kan gelukkig ook. Het
geld dat u inzamelt via melkbus of rekening
komt direct ten goede aan de projecten in

Armenië. Er blijft geen euro aan de strijkstok
hangen. We maken namelijk niet of nauwelijks kosten! Deze nieuwsbrief ziet er misschien te gelikt uit, maar is helemaal betaald
door in dit geval De Zoetermeerse Glashandel
van Ben Weerheim, een van die ondernemers
die ons altijd een warm hart toedragen en
ook gezellig met zijn vrouw Anja naar de Haringparty komt! Trouwens: gefeliciteerd Gerrit.
Nog vele jaren erbij in goede gezondheid!

Hoe help je een arm Armeens gezin vooruit?
De opbrengst van de Haringparty die dinsdag 18 juni wordt
gehouden, willen we besteden aan enkele gezinnen die erg
geholpen zijn met een kalfje. Hieronder beschrijven we twee
gezinnen die daarvoor in aanmerking komen.

Gezin 2
Armen Mirzoryan is 43 jaar en pas laat getrouwd omdat de leefomstandigheden niet gunstig waren om te trouwen.
Hij is sinds kort met Arevik Borsgheyan getrouwd en ze hebben
inmiddels een zoontje, David van vier maanden.
Moeder Gretha is zeventig jaar oud en haar pensioentje is niet toereikend voor haar levenshonderhoud. Armens vader is in 2015 overleden. Hij heeft van zijn vader een beetje het bouwvakkerswerk geleerd
en kan in deze sector werken indien de gelegenheid zich voordoet.
Veel werkloze mannen proberen hun geluk te vinden in de bouw,
zodat er uiteindelijk niet te veel werk voor dit soort mensen voorhanden is. Hij heeft inmiddels enkele muren gerestaureerd.
Verder bezit hij vier schapen, vier lammetjes en vijftien kippen. Hij
heeft voor eigen gebruik 1.800 meter land ter beschikking bij het huis.
Hij pacht in totaal 9.000 meter grond waarop hij van alles verbouwt.
Voor Vardges en Armen zou het geweldig zijn indien we hen aan een
kalfje kunnen helpen. Ze kunnen het kalf laten uitgroeien tot een koe
die melk geeft en nadien mogelijk zelf ook weer een kalfje krijgt.
De stierkalfjes zouden kunnen worden vetgemest voor de slacht.
Beide hebben de beschikking over een schuurtje. In de zomer weiden
ze de dieren in de bergen en het hooi wordt in de omgeving bijeengehaald. Per kalfje zijn de kosten: 450 euro.

Vardges Hovhanyan is 45 jaar en getrouwd met Tamara Harutunyan (41).
Ze hebben samen drie kinderen en wonen in dorp Torfavan. Ze proberen de
eindjes aan elkaar te knopen.

Gezin 1
Vardges Hovhanyan is 45 jaar en getrouwd met Tamara Harutunyan
(41). Ze hebben samen drie kinderen en wonen in dorp Torfavan.
De oudste dochter Manik is getrouwd en woont in een ander dorp in
de Gegharkunik-provincie en heeft inmiddels twee kinderen. Mari is
negentien jaar en bezoekt de laatste klas van de algemene school in
Vanevan, een dorp bij Torfavan. Zoon Gevorg zit in de tiende klas.
Vardges werkt in het landbouwseizoen op de velden van andere
mensen, omdat hij zelf de beschikking heeft over heel weinig grond.
Bij het huis heeft hij nog 2.500 meter grond waarop hij aardappelen
verbouwt. Hij pacht 5.000 meter grond en daarop verbouwt hij graan.
Zijn gehele bezit is een heel oud huis dat hoognodig gerepareerd
dient te worden omdat er grote scheuren in de muren zichtbaar zijn.
Hij heeft vier schapen. Die heeft hij in februari ontvangen. Het huis is
een armzalig gebeuren zonder keuken en badkamer.

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

Armen Mirzoryan is 43 jaar en pas laat getrouwd omdat de leefomstandigheden niet gunstig waren om te trouwen. Met een kalfje zou
de familie erg geholpen zijn.

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

Wegens succes geprolongeerd:

ELFDE
HARING PARTY
PIJNACKER

Iedereen is welkom!

DINSDAG 18 JUNI 2019 vanaf 17.00 uur
Tout le Monde, Noordweg 19, Pijnacker
In samenwerking met Pijnackernaren Helpen Armenië

Onbeperkt haring eten E 15,Met uitgebreid buffet en loterij met topprijzen!
MELD JE AAN EN BETAAL VIA:

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl
Het goede doel: Kleinschalige concrete projecten in Armenië met
als toepasselijk motto: ‘Geef ze geen vis maar een hengel!’

Opening door de ambassadeur van Armenië:
His Excellency Mr. Mr Tigran Balayan
Hoofdsponsor: Erik van der Haas Speelautomaten

