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Dat is een gebied in Azerbeidzjan waar bijna 
louter Armeniërs wonen, een kleine 150.000. 
Armenië en Azerbeidzjan vinden al heel lang 
allebei dat deze enclave tot hun land behoort. 

Azerbeidzjan zegt: het ligt in ons land en het 
is daar een deel van. Armenië zegt: het is van 
oudsher Armeens grondgebied en het wordt 
bewoond door Armeniërs, dus hoort het bij 
ons. 
Begin jaren negentig was er een oorlog 
om Nagorno Karabach en ondanks de vele 
slachtoffers won Armenië toen die oorlog. 
Tegelijk bezette Armenië een groot deel van 
Azerbeidjaanse gebied tussen Karabach en het 
moederland Armenië. Er is nadien wel regel-
matig overleg geweest tussen beide landen 
met Rusland en westerse landen erbij, maar 
dat leidde niet tot resultaat. 
Een paar maanden geleden laaide de strijd 
weer op met Turkije als handlanger van 
Azerbeidzjan terwijl Rusland vooral Armenië 
steunde. Een wapenstilstand hield niet lang 
stand en in de eerste week van november 
laaide de strijd weer op en was Azerbeidzjan 

aan de winnende hand. De stad Shusha in 
Karabach viel en daarmee stond Azerbeidzjan 
aan de poort van de hoofdstad van Karabach, 
Stepanakert. 
Onder druk van de situatie heeft premier 
Nikol Pashinyan van Armenië een deal gete-
kend waarbij Armenië de destijds veroverde 
gebieden inlevert en ook de stad Soesji aan 
Azerbeidzjan overgeeft. Een Russische troe-
penmacht gaat voor een periode van vijf jaar 
de strijdende partijen uit elkaar houden en 
de rust bewaren. Intussen is onduidelijk wat 
er met Nagorno Karabach gaat gebeuren. Dat 
probleem wordt vooruit geschoven. 
Hoe nu verder? De Russen bewaken de nieuwe 
situatie en er zullen slepende onderhandelin-
gen volgen. De Armeniërs kijken er knarsetan-
dend naar. Het parlement in Jerevan werd  
meteen bestormd door boze burgers die het 
niet eens waren met het ‘akkoord’. De premier 
zei via een televisieverklaring dat hij niet 
anders kon. Anders was Azerbeidzjan over 
Karabach heen gelopen, met alle gevolgen 
vandien voor de Armeense bevolking daar. 

Dat is een belangrijke logistieke verbetering 
in de winkel die volop samenwerkt met lokale 
partners en leveranciers zoals Hoeve Biesland, 
Bakkerij Rijnbeek, Aardbeienkweker Hoogse 
Wetering, belichte komkommers van Kees 
Hendriks, enzovoort.
De lokale supermarkt zet zich ook regelmatig 
in voor het lokale verenigingsleven. Ook  
Pijnackernaren Helpen Armenië profiteert daar 
van mee. Al vele jaren staat in de winkel een 
bus waarin de klanten hun statiegeldbonnen 
kunnen deponeren. Dat heeft onze stichting 
door de jaren heen al honderden of zelfs 
duizenden euro’s opgeleverd. Wat er ook wordt 
veranderd of vernieuwd in de winkel:  
de kassabonnenbus voor Armenie blijft.  
Met dank aan Sabine Zondag in navolging van 
haar vader Ton! 

Little Bridge helpt vluchtelingen uit Karabach 
Maria Goris en haar mensen zijn de laatste 
maanden heel druk met noodhulp voor de 
duizenden Armeniërs die geen vertrouwen 
hadden in de goede afloop van de oorlog of 

die sowieso al wilden weg wezen. Ze ont-
vluchtten Karabach richting het moederland 
Armenië. 
Daar werden ze opgevangen door familie, 
door kerken en in scholen. Little Bridge kwam 
meteen in actie om voedselhulp te verlenen 
en de mensen te voorzien van beddengoed en 
kleding. De Armeense winter komt er aan, dus 
een beetje warmte aan je lijf komt dan wel 
van pas. 

Als Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië 
hebben we 10.000 euro overgemaakt voor 
de noodhulp. We hebben via het weekblad 
Telstar/Eendracht mensen opgeroepen finan-
ciële steun te geven. Giften zijn uiteraard nog 
zeer welkom. We garanderen iedereen dat 
Maria Goris het geld goed besteedt, zoals ze 
dat altijd doet. 
Ook bij meer structurele ontwikkelingsprojec-

ten. Die gaan zo goed en zo kwaad als het 
gaat nog wel door, maar door de situatie in 
het land en doordat veel mannen onder de 
wapenen zijn geroepen, is er hier en daar wel 
stagnatie.  

Ineens was het afgelopen, op maandag 9 november, de strijd tussen Azerbeidzjan en 
Armenië over de enclave Nagorno Karabach. 

PLUS Sabine Zondag is de winkel op 
meerdere fronten aan het vernieuwen. 
De achterhaalde lift tussen de winkel en 
het parkeerdak wordt vervangen door een 
rollerbaan. 

Regelmatig is Little Bridge in de weer om 
gezinnen die het zelf niet kunnen bekostigen te 
voorzien van schoolspullen en schoenen, zodat 
ook hun kinderen naar school kunnen. In Arme-
nië dragen de kinderen een schooluniform: witte 
blouse en zwarte broek voor de jongens en rok-
je voor de meisjes. De ouders moeten daar zelf 
voor zorgen en dat geldt ook voor schrijfgerei 
en dergelijke. Het is belangrijk dat alle kinderen 
naar school kunnen. Daarom is dit een prioriteit 
voor Little Bridge. 

Deze nieuwsbrief hebben wij  
kosteloos kunnen maken dankzij: 

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

Samen werken 

aan een betere toekomst!

Bestand getekend maar nog geen concrete vrede 

Little Bridge helpt vluchtelingen uit Karabach 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Een recent kaartje van de situatie in Nagorno Kara-
bach en omgeving. Binnen de witte lijnen bevindt 
zich Nagorno Karabach. Een flink deel van de 
enclave en het omringende gebied is veroverd door 
Azerbeidzjan. 

De vernieuwing van de PLUS-winkel moet voor de kerst afgerond worden. Er is veel overhoop 
gehaald maar de kassabonnenbus voor Armenië is op zijn plek gebleven. 

PLUS-bus in vernieuwde winkel 

Schoenen en schoolspullen 

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 Pijnac-
ker-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 

Gertrude van Leeuwen, secretaris

Ingrid de Smit. penningmeester

Sjaak Oudshoorn

RSIN/fiscaalnummer  
ANBI 817429803

WINTERACTIE: 
40 euro voor een 

voedsel- en brandstofpakket 
In samenspraak met de Little Bridge en Maria Goris organiseren we ook dit jaar 

een Voedsel- en Brandstofpakketten Actie. 

In het hele land is Little Bridge in de winter bezig om arme gezinnen en 
alleenstaande ouderen te voorzien van een voedselpakket, 
zonodig aangevuld met brandstof voor de strenge winter.

Little Bridge werkt daarbij samen met kerken en sociale diensten die doorgaans weten welke mensen 
en gezinnen er vooral voor in aanmerking komen. De laatste jaren konden we zo’n 12.000 euro doneren. 
Dat is goed voor 300 pakketten. Little Bridge krijgt ook donaties van andere organisaties en personen, 

zodat er in totaal een veelvoud van die 300 pakketten wordt rondgedeeld. 
Daarbij is er vooral aandacht voor lang houdbare voedingsproducten. 

Help mee met deze actie die als motto heeft: voor 40 euro help je een arm Armeens gezin de 
winter door. Als gevolg van het conflict met Azerbeidzjan is de noodzaak van deze actie nog 

groter dan anders! Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Little Bridge helpt de armste Armeniërs de winter door. 

De komende tijd richt Little Bridge zich weer op 
winteractie waarbij arme gezinnen worden voorzien 
van voedselpakketten en ook brandstof.

Benjamin van Little Bridge is hier bezig met 
het inladen van beddengoed voor de vluch-
telingen.

Blij met nieuwe schoenen en met ‘schoolspullen’.

www.woningonderhoud.nu
Info@woningonderhoud.nu
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‘Virus’ heeft hierbij een positieve lading: we 
waren geraakt door de energie en de spirit 
waarmee Maria Goris en haar mensen hun 
werk doen en hoe ze daarbij gericht zijn op 
het helpen van mensen.

Het is een potje voor onverwachte incidentele 
uitgaven. Ieder jaar storten we een flink be-
drag in het fonds. Meestal gebeurt dat net na 
de jaarlijkse projectreis. Die is er dit jaar niet, 
maar het Maria Virus Fonds mag uiteraard niet 
helemaal leeg raken! Dus een aantal weken 
geleden is de Maria Virus-pot weer netjes 
aangevuld door onze nieuwe penning- 
meesteres Ingrid!

Maria Goris meldde in september dat ze vanuit 
de pot veel arme kinderen van schoenen en 
schoolspullen heeft kunnen voorzien. Vooral 
door corona waren veel mensen zelf niet in 
staat deze uitgaven te bekostigen. 

Twee gehandicapte kinderen in de stad Gyumri 
hebben een aangepaste fiets gekregen. Een 
man uit Torfavan is dankzij een gift van Little 
Bridge van zijn nierstenen af geholpen. Ook 
hebben diverse mensen medicijnen kunnen 
ontvangen met dank aan Little Bridge en 
enkele kinderen met leukemie konden via een 

gift van Little Bridge worden behandeld. En zo 
zijn er nog meer concrete gevallen te noemen. 
Allemaal situaties waar mensen zelf absoluut 
het geld niet hebben en anders gewoon niet 
geholpen worden. Er is een nieuwe pijpleiding van 8.000 meter 

ingegraven en alle bijbehorende installaties 
zijn vernieuwd, met als gevolg dat de 470 in-
woners van het dorp weer 24 uur per dag over 
stromend water van goede kwaliteit beschik-
ken. Niet alleen qua drinkwater; het nieuwe 
water wordt namelijk ook gebruikt voor de 
land- en tuinbouw. 

De oude installatie stamde uit de jaren vijftig 
en mankeerde van alles, zodat de watervoor-
ziening steeds meer problemen gaf. 

De mensen in het dorp en hun leiders zijn 
heel blij dat het werk toch nog voor de winter 
kon worden afgerond. Door de lange vorige 
winter, door corona en door de schermutse-
lingen in het gebied was er steeds wel enige 
vertraging qua planning, maar door de grote 
inzet van heel veel mensen is de klus bijtijds 
geklaard. We ontvingen via Maria Goris een 

dankbrief van burgemeester Aram Melkonyan. 
Het project is financieel ondersteund door de 
Stichting Carolus Gulden in Leiden die ons al 
vele jaren steunt en ook Wilde Ganzen heeft 
geparticipeerd in dit project. 

Een van zijn activiteiten is het verzendklaar 
maken van de nieuwsbrief. Als de brief 
gedrukt is, zorgen Jan en Inka er voor dat die 
in de enveloppen gaat die ze voor die tijd al 
hebben bestickerd. Een deel gaat per post 
weg en wordt door het echtpaar Van der Stoep 
voorzien van postzegels. 

In Pijnacker en onmiddellijke omgeving zelf 
wordt de bezorging door de bestuursleden 
gedaan, om zo postzegels te besparen. Jan 
en Inka maken voor de bezorgers keurige 
stapeltjes. 

Adrie en Lieneke Kreeft, hele goede kennissen 
van Inka en Jan, nemen al vele jaren een groot 
deel van de bezorging voor hun rekening. 
Ze doen dat volledig belangeloos en mogen 
daar via dit tekstje best wel eens even voor 
bedankt worden. Adrie vertelt dat hij zijn  
leven lang op kantoor heeft gewerkt bij Rijks-

waterstaat en dat hij het heerlijk vindt om na 
zijn pensioen hobbymatig buiten werkzaam 
te zijn. Een dag per week is hij ook actief als 

natuurbeheerder voor Natuurmonumenten. 
Het bezorgwerk doen ze voor het goede doel 
en voor het op peil houden van de conditie! 

Ze hebben twee kinderen waarvan er een 
gehandicapt is.  Zeker voor dat kind was het 
belangrijk om het huisje te kunnen bouwen, 
omdat het lastig was met het kind in de 
container waar ze in woonden. 

Gamo en zijn vrouw werken allebei en heb-
ben daarnaast een kleine uitkering voor hun 
gehandicapte kind. Met hulp van familie 
en vrienden heeft Gamo zijn eigen huisje 
kunnen realiseren. Little Bridge moest ook 
nog wel even een donatie doen voor de af-

werking maar het is uiteindelijk gelukt en zo 
kan er weer een gezin vanuit een armzalige 
container – in de zomer bloedheet en in de 
winter steenkoud – naar een gewoon huis 
verkassen. Maria Goris stuurde onlangs wat 
foto’s door waaruit blijkt dat de klus bijna 
helemaal geklaard is. 

Het is echt prachtig om te zien dat een 
combinatie van een beetje ondersteuning en 
eigen inspanningen van de betrokken  
mensen tot prachtige resultaten kan leiden. 

Voor acute gezondheidshulp voor mensen die bijvoorbeeld een operatie moeten 
ondergaan of een bepaald hulpmiddel nodig hebben – bijvoorbeeld een rolstoel – is 
een aantal jaren geleden het zogenoemde Maria Virus Fonds in het leven geroepen. 

De Armeniër Gamo Gasparyan (38) die is getrouwd met Narine Tadevosyan (34) heeft 
in 2017 met hulp van Little Bridge een stuk grond in de stad Masis kunnen kopen om 
daarop een huisje te bouwen. 

Ondanks de oorlogsomstandigheden rondom het stadje Vardenis kon in oktober 
een waterproject worden afgerond in en voor het dorp Ayrq. Dat was een hele klus 
aangezien een deel van het werk op 2.000 meter hoogte moest worden uitgevoerd. 

Ons voormalig bestuurslid Jan van der Stoep 
moest enkele jaren geleden helaas afhaken 
vanwege zijn gezondheid, maar achter de 
schermen zijn Jan en zijn vrouw Inka nog 
volop actief. 

Kerkcollectes en 
kringloopwinkelgiften
 
De kerken zijn het Armeniëwerk altijd
goed gezind. Met de collecte van de jaar-
lijkse oecumenische viering in  
Pijnacker konden we een schapenproject 
financieren. 
Onlangs was er een collecte in de  
Oosterheemkerk in Zoetermeer en nu al 
is bekend dat op 9 mei 2021 een collecte 
voor Armenië zal zijn in de PKN-kerken 
van Pijnacker en Delfgauw. 
We ontvingen bovendien ook weer een 
mooie gift van de zogenoemde PCI  
Pijnacker, een onderdeel van de  
RK-kerk dat goede doelen en mensen met 
financiële of andere problemen onder- 
steunt. Verder zijn enkele kringloopwin-
kels ons al jaren heel goed gezind. Ieder 
jaar ontvangen we een mooi bedrag van  
De Wisselbeker in Nootdorp en ook van 
De Pelgrimshoeve in Zoetermeer. 

Aardbeienteelt in Armenië
 
Gedurende de korte maar heftige zomer 
in Armenië wordt er van alles geteeld. 
Ook de kweek van aardbeien is de laatste 
jaren tot ontwikkeling gekomen. 
Dat gebeurt deels in de open lucht maar 
door plastic kasjes te gebruiken kan het 
seizoen aan de voorkant en de achter-
kant worden verlengd. In diverse dorpen 
ondersteunt Little Bridge de kleine  
kwekers met ‘overdekking’ waarbij over 
ijzeren bogen plastic wordt gespannen. 
De spullen waren gereed voor meerdere 
kwekers maar uiteindelijk heeft alleen 
kweker Sargis uit het dorp Verin Tsaghk-
aber het kasje daadwerkelijk al geïn-
stalleerd. Door het langdurig goede weer 
besloten diverse kwekers nog even te 
wachten en daarbij was er ook stagnatie 
doordat veel mannen tot de militaire 
dienst waren geroepen vanwege het 
conflict met Azerbeidzjan. 
Het aardbeienproject is mede mogelijk 
gemaakt dankzij een gift van Rotary 
Pijnacker-Nootdorp en Kringloopwinkel  
De Wisselbeker in Nootdorp. 

Irrigatieprojecten in  
grensstreek
Little Bridge is met steun van onze stich-
ting op diverse plekken in Armenië bezig 
met irrigatieprojecten ter stimulering van 
de landbouw. 

Deze projecten betreffen diverse dorpen 
in de grensstreek Tavush. Daar zijn de 
voorbereidingen en de werkzaamheden 
gestagneerd als gevolg van het conflict 
met Azerbeidzjan over Nagorno Karabach. 
In het plaatsje Berd kon daardoor nog 
geen start worden gemaakt. In het dorpje 
Paravakar kon het werk wel doorgaan, 
maar het was wel de vraag of het werk 
voor de winter al kon worden afgerond. 
Wordt vervolgd dus! 

Maria Virus Fonds vergoedt noodzakelijke uitgaven 

Gamo is bijna klaar met de afbouw van zijn huis

Waterproject in Ayrq afgerond 

Echtparen Van der Stoep en Kreeft actief achter de schermen 

De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië 
(SPHA) mocht ‘het goede doel’ van de collecte 
zijn. De collecte leverde het mooie bedrag op 
van 1.700 euro inclusief bepaalde ‘neven- 
inkomsten’. 

Het geld is besteed aan een schapenproject. 
Twaalf arme gezinnen in twee dorpen in de 
buitengewesten van Armenië hebben meteen 
na het opheffen van de lentelockdown ieder 
twee schapen gekregen om daarmee hun 
huishoudinkomen te vergroten. 

De inkomsten van deze gezinnen zijn schamel 
en het hebben van schapen betekent dat 
ze melk hebben en straks wol. En als het 
even mee zit, krijgen de schapen lammen en 
kunnen deze gezinnen zo hun veestapeltje 
uitbreiden. 

Maria Goris meldt dat blije mensen met stra-
lende gezichten de schapen hebben ontvangen 
en dat ze ermee aan de gang zijn gegaan. 
Geen geld, wel gras; dat biedt mogelijkheden 
om er wat van te maken.

In 2001 was er al een inzameling en een 
project voor Little Bridge en Armenië en in 
2005 gingen we er voor het eerst zelf heen. 
Intussen zijn we vijftien jaar verder en hebben 
we met Wilde Ganzen, met grote organisaties 
maar ook met heel veel gewone donateurs en 
‘projecten’ zoals bedrijfsjubilea en huwelijks/
verjaardagsfeesten meer dan 1,5 miljoen euro 

naar Armenië kunnen sluizen. 
Het tienjarig bestaan hebben we groots gevierd 
en het vijftienjarig bestaan wilden we ook flink 
vieren. Zaterdag 17 oktober was de geprikte 
datum. Door Covid-19 hebben we moeten  
besluiten het feest te verplaatsen naar 2021. 
We hadden een mooie ruime locatie gevonden 
bij Ammerlaan The Green Innovator. Uitstel is 
geen afstel en wat in het vat zit, verzuurt niet! 
Door Covid konden we ook onze jaarlijkse 
projectreis niet uitvoeren dit jaar. Intussen gaat 
het werk wel door daar. Maria Goris heeft in de 
winter schoenen en voedselpakketten rondge-
deeld in het hele land en gaat dat de komende 
winter weer doen. 

In het voorjaar ging ze rond met pootaardap-
pelen en intussen werkt ze aan een aardbei-
teelt-project en aan irrigatieprojecten in de 
provincie Tavush. Een waterproject in Ayrq is 
intussen afgerond. Elders in deze brief een 
apart bericht daarover. 

Overigens ging dit jaar ook de Haring Party bij 
Tout le Monde niet door.  We hebben alle spon-
soren van de Haring Party een mooie bloeiende 
plant – er bemoediging een Dendrobium Nobile 
– van De Hoog Orchideeën aangeboden cq 
overhandigd. 

In januari 2020 was in de RK Joannes de Dooperkerk de jaarlijkse oecumenische 
viering. Een toen nog prachtige volle kerk beleefde een mooie gevarieerde viering. 

Het is in 2020 vijftien jaar geleden alweer dat we voor het eerst naar Armenië gingen 
om daar kennis te maken met de organisatie Little Bridge en de mensen daarachter. 

Schapen voor arme berggezinnen 

Viering jubileum uitgesteld 

Twaalf arme gezinnen kunnen met schapen hun gezinsinkomen vergroten. 

Pijnackerse meisjes in Armeense kleder-
dracht tijdens de oecumenische viering 
die begin 2020 is gehouden. 

In 2015 werd het tienjarig bestaan groots gevierd. 
Het feest van de vijftien jaar laat nog even op zich 
wachten.

AB sponsor nieuwsbrief 
Het bedrijf AB van Pijnackernaar Ad Bakker 
heeft de kosten van deze nieuwsbrief voor 
zijn rekening genomen. AB is een specialist 
op het gebied van onderhoud aan wonin-
gen en bedrijfspanden. Ad Bakker is een 
allround vakman die vooral ‘iets heeft’ met 
ramen, kozijnen en deuren.  

Spoorhaven 17a
2651 AV, Berkel & Rodenrijs
Info@woningonderhoud.nu
015 - 369 80 80

Bedankt voor je mooie gebaar Ad. Wilt u de 
volgende nieuwsbrief sponsoren, mail dan 
naar: info@pijnackernarenhelpenarmenie.nl 

www.woningonderhoud.nu
Info@woningonderhoud.nu
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Minder valide kinderen uit Gyumri kregen 
een aangepaste fiets. 

Met vereende krachten is aan het project gewerkt 
met als resultaat: gezond stromend water voor alle 
inwoners van het dorp en irrigatie voor groente en 
andere gewassen. 

Een nieuwe leiding van in totaal acht kilo-
meter was nodig om het water weer te laten 
stromen. 

Vanuit het Virus Fonds worden mensen geholpen die 
zelf die hulp per se niet kunnen betalen.

Gamo en zijn gezin zijn de koning te rijk met hun eigen huis. 

Irrigatieprojecten zijn een grote stimulans 
voor de landbouw.

Jan en Inka van der Stoep (rechts) en Lieneke en Adrie Kreeft doen veel werk achter de 
schermen voor de nieuwsbrief. 



‘Virus’ heeft hierbij een positieve lading: we 
waren geraakt door de energie en de spirit 
waarmee Maria Goris en haar mensen hun 
werk doen en hoe ze daarbij gericht zijn op 
het helpen van mensen.

Het is een potje voor onverwachte incidentele 
uitgaven. Ieder jaar storten we een flink be-
drag in het fonds. Meestal gebeurt dat net na 
de jaarlijkse projectreis. Die is er dit jaar niet, 
maar het Maria Virus Fonds mag uiteraard niet 
helemaal leeg raken! Dus een aantal weken 
geleden is de Maria Virus-pot weer netjes 
aangevuld door onze nieuwe penning- 
meesteres Ingrid!

Maria Goris meldde in september dat ze vanuit 
de pot veel arme kinderen van schoenen en 
schoolspullen heeft kunnen voorzien. Vooral 
door corona waren veel mensen zelf niet in 
staat deze uitgaven te bekostigen. 

Twee gehandicapte kinderen in de stad Gyumri 
hebben een aangepaste fiets gekregen. Een 
man uit Torfavan is dankzij een gift van Little 
Bridge van zijn nierstenen af geholpen. Ook 
hebben diverse mensen medicijnen kunnen 
ontvangen met dank aan Little Bridge en 
enkele kinderen met leukemie konden via een 

gift van Little Bridge worden behandeld. En zo 
zijn er nog meer concrete gevallen te noemen. 
Allemaal situaties waar mensen zelf absoluut 
het geld niet hebben en anders gewoon niet 
geholpen worden. Er is een nieuwe pijpleiding van 8.000 meter 

ingegraven en alle bijbehorende installaties 
zijn vernieuwd, met als gevolg dat de 470 in-
woners van het dorp weer 24 uur per dag over 
stromend water van goede kwaliteit beschik-
ken. Niet alleen qua drinkwater; het nieuwe 
water wordt namelijk ook gebruikt voor de 
land- en tuinbouw. 

De oude installatie stamde uit de jaren vijftig 
en mankeerde van alles, zodat de watervoor-
ziening steeds meer problemen gaf. 

De mensen in het dorp en hun leiders zijn 
heel blij dat het werk toch nog voor de winter 
kon worden afgerond. Door de lange vorige 
winter, door corona en door de schermutse-
lingen in het gebied was er steeds wel enige 
vertraging qua planning, maar door de grote 
inzet van heel veel mensen is de klus bijtijds 
geklaard. We ontvingen via Maria Goris een 

dankbrief van burgemeester Aram Melkonyan. 
Het project is financieel ondersteund door de 
Stichting Carolus Gulden in Leiden die ons al 
vele jaren steunt en ook Wilde Ganzen heeft 
geparticipeerd in dit project. 

Een van zijn activiteiten is het verzendklaar 
maken van de nieuwsbrief. Als de brief 
gedrukt is, zorgen Jan en Inka er voor dat die 
in de enveloppen gaat die ze voor die tijd al 
hebben bestickerd. Een deel gaat per post 
weg en wordt door het echtpaar Van der Stoep 
voorzien van postzegels. 

In Pijnacker en onmiddellijke omgeving zelf 
wordt de bezorging door de bestuursleden 
gedaan, om zo postzegels te besparen. Jan 
en Inka maken voor de bezorgers keurige 
stapeltjes. 

Adrie en Lieneke Kreeft, hele goede kennissen 
van Inka en Jan, nemen al vele jaren een groot 
deel van de bezorging voor hun rekening. 
Ze doen dat volledig belangeloos en mogen 
daar via dit tekstje best wel eens even voor 
bedankt worden. Adrie vertelt dat hij zijn  
leven lang op kantoor heeft gewerkt bij Rijks-

waterstaat en dat hij het heerlijk vindt om na 
zijn pensioen hobbymatig buiten werkzaam 
te zijn. Een dag per week is hij ook actief als 

natuurbeheerder voor Natuurmonumenten. 
Het bezorgwerk doen ze voor het goede doel 
en voor het op peil houden van de conditie! 

Ze hebben twee kinderen waarvan er een 
gehandicapt is.  Zeker voor dat kind was het 
belangrijk om het huisje te kunnen bouwen, 
omdat het lastig was met het kind in de 
container waar ze in woonden. 

Gamo en zijn vrouw werken allebei en heb-
ben daarnaast een kleine uitkering voor hun 
gehandicapte kind. Met hulp van familie 
en vrienden heeft Gamo zijn eigen huisje 
kunnen realiseren. Little Bridge moest ook 
nog wel even een donatie doen voor de af-

werking maar het is uiteindelijk gelukt en zo 
kan er weer een gezin vanuit een armzalige 
container – in de zomer bloedheet en in de 
winter steenkoud – naar een gewoon huis 
verkassen. Maria Goris stuurde onlangs wat 
foto’s door waaruit blijkt dat de klus bijna 
helemaal geklaard is. 

Het is echt prachtig om te zien dat een 
combinatie van een beetje ondersteuning en 
eigen inspanningen van de betrokken  
mensen tot prachtige resultaten kan leiden. 

Voor acute gezondheidshulp voor mensen die bijvoorbeeld een operatie moeten 
ondergaan of een bepaald hulpmiddel nodig hebben – bijvoorbeeld een rolstoel – is 
een aantal jaren geleden het zogenoemde Maria Virus Fonds in het leven geroepen. 

De Armeniër Gamo Gasparyan (38) die is getrouwd met Narine Tadevosyan (34) heeft 
in 2017 met hulp van Little Bridge een stuk grond in de stad Masis kunnen kopen om 
daarop een huisje te bouwen. 

Ondanks de oorlogsomstandigheden rondom het stadje Vardenis kon in oktober 
een waterproject worden afgerond in en voor het dorp Ayrq. Dat was een hele klus 
aangezien een deel van het werk op 2.000 meter hoogte moest worden uitgevoerd. 

Ons voormalig bestuurslid Jan van der Stoep 
moest enkele jaren geleden helaas afhaken 
vanwege zijn gezondheid, maar achter de 
schermen zijn Jan en zijn vrouw Inka nog 
volop actief. 

Kerkcollectes en 
kringloopwinkelgiften
 
De kerken zijn het Armeniëwerk altijd
goed gezind. Met de collecte van de jaar-
lijkse oecumenische viering in  
Pijnacker konden we een schapenproject 
financieren. 
Onlangs was er een collecte in de  
Oosterheemkerk in Zoetermeer en nu al 
is bekend dat op 9 mei 2021 een collecte 
voor Armenië zal zijn in de PKN-kerken 
van Pijnacker en Delfgauw. 
We ontvingen bovendien ook weer een 
mooie gift van de zogenoemde PCI  
Pijnacker, een onderdeel van de  
RK-kerk dat goede doelen en mensen met 
financiële of andere problemen onder- 
steunt. Verder zijn enkele kringloopwin-
kels ons al jaren heel goed gezind. Ieder 
jaar ontvangen we een mooi bedrag van  
De Wisselbeker in Nootdorp en ook van 
De Pelgrimshoeve in Zoetermeer. 

Aardbeienteelt in Armenië
 
Gedurende de korte maar heftige zomer 
in Armenië wordt er van alles geteeld. 
Ook de kweek van aardbeien is de laatste 
jaren tot ontwikkeling gekomen. 
Dat gebeurt deels in de open lucht maar 
door plastic kasjes te gebruiken kan het 
seizoen aan de voorkant en de achter-
kant worden verlengd. In diverse dorpen 
ondersteunt Little Bridge de kleine  
kwekers met ‘overdekking’ waarbij over 
ijzeren bogen plastic wordt gespannen. 
De spullen waren gereed voor meerdere 
kwekers maar uiteindelijk heeft alleen 
kweker Sargis uit het dorp Verin Tsaghk-
aber het kasje daadwerkelijk al geïn-
stalleerd. Door het langdurig goede weer 
besloten diverse kwekers nog even te 
wachten en daarbij was er ook stagnatie 
doordat veel mannen tot de militaire 
dienst waren geroepen vanwege het 
conflict met Azerbeidzjan. 
Het aardbeienproject is mede mogelijk 
gemaakt dankzij een gift van Rotary 
Pijnacker-Nootdorp en Kringloopwinkel  
De Wisselbeker in Nootdorp. 

Irrigatieprojecten in  
grensstreek
Little Bridge is met steun van onze stich-
ting op diverse plekken in Armenië bezig 
met irrigatieprojecten ter stimulering van 
de landbouw. 

Deze projecten betreffen diverse dorpen 
in de grensstreek Tavush. Daar zijn de 
voorbereidingen en de werkzaamheden 
gestagneerd als gevolg van het conflict 
met Azerbeidzjan over Nagorno Karabach. 
In het plaatsje Berd kon daardoor nog 
geen start worden gemaakt. In het dorpje 
Paravakar kon het werk wel doorgaan, 
maar het was wel de vraag of het werk 
voor de winter al kon worden afgerond. 
Wordt vervolgd dus! 

Maria Virus Fonds vergoedt noodzakelijke uitgaven 

Gamo is bijna klaar met de afbouw van zijn huis

Waterproject in Ayrq afgerond 

Echtparen Van der Stoep en Kreeft actief achter de schermen 

De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië 
(SPHA) mocht ‘het goede doel’ van de collecte 
zijn. De collecte leverde het mooie bedrag op 
van 1.700 euro inclusief bepaalde ‘neven- 
inkomsten’. 

Het geld is besteed aan een schapenproject. 
Twaalf arme gezinnen in twee dorpen in de 
buitengewesten van Armenië hebben meteen 
na het opheffen van de lentelockdown ieder 
twee schapen gekregen om daarmee hun 
huishoudinkomen te vergroten. 

De inkomsten van deze gezinnen zijn schamel 
en het hebben van schapen betekent dat 
ze melk hebben en straks wol. En als het 
even mee zit, krijgen de schapen lammen en 
kunnen deze gezinnen zo hun veestapeltje 
uitbreiden. 

Maria Goris meldt dat blije mensen met stra-
lende gezichten de schapen hebben ontvangen 
en dat ze ermee aan de gang zijn gegaan. 
Geen geld, wel gras; dat biedt mogelijkheden 
om er wat van te maken.

In 2001 was er al een inzameling en een 
project voor Little Bridge en Armenië en in 
2005 gingen we er voor het eerst zelf heen. 
Intussen zijn we vijftien jaar verder en hebben 
we met Wilde Ganzen, met grote organisaties 
maar ook met heel veel gewone donateurs en 
‘projecten’ zoals bedrijfsjubilea en huwelijks/
verjaardagsfeesten meer dan 1,5 miljoen euro 

naar Armenië kunnen sluizen. 
Het tienjarig bestaan hebben we groots gevierd 
en het vijftienjarig bestaan wilden we ook flink 
vieren. Zaterdag 17 oktober was de geprikte 
datum. Door Covid-19 hebben we moeten  
besluiten het feest te verplaatsen naar 2021. 
We hadden een mooie ruime locatie gevonden 
bij Ammerlaan The Green Innovator. Uitstel is 
geen afstel en wat in het vat zit, verzuurt niet! 
Door Covid konden we ook onze jaarlijkse 
projectreis niet uitvoeren dit jaar. Intussen gaat 
het werk wel door daar. Maria Goris heeft in de 
winter schoenen en voedselpakketten rondge-
deeld in het hele land en gaat dat de komende 
winter weer doen. 

In het voorjaar ging ze rond met pootaardap-
pelen en intussen werkt ze aan een aardbei-
teelt-project en aan irrigatieprojecten in de 
provincie Tavush. Een waterproject in Ayrq is 
intussen afgerond. Elders in deze brief een 
apart bericht daarover. 

Overigens ging dit jaar ook de Haring Party bij 
Tout le Monde niet door.  We hebben alle spon-
soren van de Haring Party een mooie bloeiende 
plant – er bemoediging een Dendrobium Nobile 
– van De Hoog Orchideeën aangeboden cq 
overhandigd. 

In januari 2020 was in de RK Joannes de Dooperkerk de jaarlijkse oecumenische 
viering. Een toen nog prachtige volle kerk beleefde een mooie gevarieerde viering. 

Het is in 2020 vijftien jaar geleden alweer dat we voor het eerst naar Armenië gingen 
om daar kennis te maken met de organisatie Little Bridge en de mensen daarachter. 

Schapen voor arme berggezinnen 

Viering jubileum uitgesteld 

Twaalf arme gezinnen kunnen met schapen hun gezinsinkomen vergroten. 

Pijnackerse meisjes in Armeense kleder-
dracht tijdens de oecumenische viering 
die begin 2020 is gehouden. 

In 2015 werd het tienjarig bestaan groots gevierd. 
Het feest van de vijftien jaar laat nog even op zich 
wachten.

AB sponsor nieuwsbrief 
Het bedrijf AB van Pijnackernaar Ad Bakker 
heeft de kosten van deze nieuwsbrief voor 
zijn rekening genomen. AB is een specialist 
op het gebied van onderhoud aan wonin-
gen en bedrijfspanden. Ad Bakker is een 
allround vakman die vooral ‘iets heeft’ met 
ramen, kozijnen en deuren.  

Spoorhaven 17a
2651 AV, Berkel & Rodenrijs
Info@woningonderhoud.nu
015 - 369 80 80

Bedankt voor je mooie gebaar Ad. Wilt u de 
volgende nieuwsbrief sponsoren, mail dan 
naar: info@pijnackernarenhelpenarmenie.nl 

www.woningonderhoud.nu
Info@woningonderhoud.nu

AB WERKT MET VERVE

AB APHA.indd   1AB APHA.indd   1 19-11-2020   22:3619-11-2020   22:36

Minder valide kinderen uit Gyumri kregen 
een aangepaste fiets. 

Met vereende krachten is aan het project gewerkt 
met als resultaat: gezond stromend water voor alle 
inwoners van het dorp en irrigatie voor groente en 
andere gewassen. 

Een nieuwe leiding van in totaal acht kilo-
meter was nodig om het water weer te laten 
stromen. 

Vanuit het Virus Fonds worden mensen geholpen die 
zelf die hulp per se niet kunnen betalen.

Gamo en zijn gezin zijn de koning te rijk met hun eigen huis. 

Irrigatieprojecten zijn een grote stimulans 
voor de landbouw.

Jan en Inka van der Stoep (rechts) en Lieneke en Adrie Kreeft doen veel werk achter de 
schermen voor de nieuwsbrief. 



‘Virus’ heeft hierbij een positieve lading: we 
waren geraakt door de energie en de spirit 
waarmee Maria Goris en haar mensen hun 
werk doen en hoe ze daarbij gericht zijn op 
het helpen van mensen.

Het is een potje voor onverwachte incidentele 
uitgaven. Ieder jaar storten we een flink be-
drag in het fonds. Meestal gebeurt dat net na 
de jaarlijkse projectreis. Die is er dit jaar niet, 
maar het Maria Virus Fonds mag uiteraard niet 
helemaal leeg raken! Dus een aantal weken 
geleden is de Maria Virus-pot weer netjes 
aangevuld door onze nieuwe penning- 
meesteres Ingrid!

Maria Goris meldde in september dat ze vanuit 
de pot veel arme kinderen van schoenen en 
schoolspullen heeft kunnen voorzien. Vooral 
door corona waren veel mensen zelf niet in 
staat deze uitgaven te bekostigen. 

Twee gehandicapte kinderen in de stad Gyumri 
hebben een aangepaste fiets gekregen. Een 
man uit Torfavan is dankzij een gift van Little 
Bridge van zijn nierstenen af geholpen. Ook 
hebben diverse mensen medicijnen kunnen 
ontvangen met dank aan Little Bridge en 
enkele kinderen met leukemie konden via een 

gift van Little Bridge worden behandeld. En zo 
zijn er nog meer concrete gevallen te noemen. 
Allemaal situaties waar mensen zelf absoluut 
het geld niet hebben en anders gewoon niet 
geholpen worden. Er is een nieuwe pijpleiding van 8.000 meter 

ingegraven en alle bijbehorende installaties 
zijn vernieuwd, met als gevolg dat de 470 in-
woners van het dorp weer 24 uur per dag over 
stromend water van goede kwaliteit beschik-
ken. Niet alleen qua drinkwater; het nieuwe 
water wordt namelijk ook gebruikt voor de 
land- en tuinbouw. 

De oude installatie stamde uit de jaren vijftig 
en mankeerde van alles, zodat de watervoor-
ziening steeds meer problemen gaf. 

De mensen in het dorp en hun leiders zijn 
heel blij dat het werk toch nog voor de winter 
kon worden afgerond. Door de lange vorige 
winter, door corona en door de schermutse-
lingen in het gebied was er steeds wel enige 
vertraging qua planning, maar door de grote 
inzet van heel veel mensen is de klus bijtijds 
geklaard. We ontvingen via Maria Goris een 

dankbrief van burgemeester Aram Melkonyan. 
Het project is financieel ondersteund door de 
Stichting Carolus Gulden in Leiden die ons al 
vele jaren steunt en ook Wilde Ganzen heeft 
geparticipeerd in dit project. 

Een van zijn activiteiten is het verzendklaar 
maken van de nieuwsbrief. Als de brief 
gedrukt is, zorgen Jan en Inka er voor dat die 
in de enveloppen gaat die ze voor die tijd al 
hebben bestickerd. Een deel gaat per post 
weg en wordt door het echtpaar Van der Stoep 
voorzien van postzegels. 

In Pijnacker en onmiddellijke omgeving zelf 
wordt de bezorging door de bestuursleden 
gedaan, om zo postzegels te besparen. Jan 
en Inka maken voor de bezorgers keurige 
stapeltjes. 

Adrie en Lieneke Kreeft, hele goede kennissen 
van Inka en Jan, nemen al vele jaren een groot 
deel van de bezorging voor hun rekening. 
Ze doen dat volledig belangeloos en mogen 
daar via dit tekstje best wel eens even voor 
bedankt worden. Adrie vertelt dat hij zijn  
leven lang op kantoor heeft gewerkt bij Rijks-

waterstaat en dat hij het heerlijk vindt om na 
zijn pensioen hobbymatig buiten werkzaam 
te zijn. Een dag per week is hij ook actief als 

natuurbeheerder voor Natuurmonumenten. 
Het bezorgwerk doen ze voor het goede doel 
en voor het op peil houden van de conditie! 

Ze hebben twee kinderen waarvan er een 
gehandicapt is.  Zeker voor dat kind was het 
belangrijk om het huisje te kunnen bouwen, 
omdat het lastig was met het kind in de 
container waar ze in woonden. 

Gamo en zijn vrouw werken allebei en heb-
ben daarnaast een kleine uitkering voor hun 
gehandicapte kind. Met hulp van familie 
en vrienden heeft Gamo zijn eigen huisje 
kunnen realiseren. Little Bridge moest ook 
nog wel even een donatie doen voor de af-

werking maar het is uiteindelijk gelukt en zo 
kan er weer een gezin vanuit een armzalige 
container – in de zomer bloedheet en in de 
winter steenkoud – naar een gewoon huis 
verkassen. Maria Goris stuurde onlangs wat 
foto’s door waaruit blijkt dat de klus bijna 
helemaal geklaard is. 

Het is echt prachtig om te zien dat een 
combinatie van een beetje ondersteuning en 
eigen inspanningen van de betrokken  
mensen tot prachtige resultaten kan leiden. 

Voor acute gezondheidshulp voor mensen die bijvoorbeeld een operatie moeten 
ondergaan of een bepaald hulpmiddel nodig hebben – bijvoorbeeld een rolstoel – is 
een aantal jaren geleden het zogenoemde Maria Virus Fonds in het leven geroepen. 

De Armeniër Gamo Gasparyan (38) die is getrouwd met Narine Tadevosyan (34) heeft 
in 2017 met hulp van Little Bridge een stuk grond in de stad Masis kunnen kopen om 
daarop een huisje te bouwen. 

Ondanks de oorlogsomstandigheden rondom het stadje Vardenis kon in oktober 
een waterproject worden afgerond in en voor het dorp Ayrq. Dat was een hele klus 
aangezien een deel van het werk op 2.000 meter hoogte moest worden uitgevoerd. 

Ons voormalig bestuurslid Jan van der Stoep 
moest enkele jaren geleden helaas afhaken 
vanwege zijn gezondheid, maar achter de 
schermen zijn Jan en zijn vrouw Inka nog 
volop actief. 

Kerkcollectes en 
kringloopwinkelgiften
 
De kerken zijn het Armeniëwerk altijd
goed gezind. Met de collecte van de jaar-
lijkse oecumenische viering in  
Pijnacker konden we een schapenproject 
financieren. 
Onlangs was er een collecte in de  
Oosterheemkerk in Zoetermeer en nu al 
is bekend dat op 9 mei 2021 een collecte 
voor Armenië zal zijn in de PKN-kerken 
van Pijnacker en Delfgauw. 
We ontvingen bovendien ook weer een 
mooie gift van de zogenoemde PCI  
Pijnacker, een onderdeel van de  
RK-kerk dat goede doelen en mensen met 
financiële of andere problemen onder- 
steunt. Verder zijn enkele kringloopwin-
kels ons al jaren heel goed gezind. Ieder 
jaar ontvangen we een mooi bedrag van  
De Wisselbeker in Nootdorp en ook van 
De Pelgrimshoeve in Zoetermeer. 

Aardbeienteelt in Armenië
 
Gedurende de korte maar heftige zomer 
in Armenië wordt er van alles geteeld. 
Ook de kweek van aardbeien is de laatste 
jaren tot ontwikkeling gekomen. 
Dat gebeurt deels in de open lucht maar 
door plastic kasjes te gebruiken kan het 
seizoen aan de voorkant en de achter-
kant worden verlengd. In diverse dorpen 
ondersteunt Little Bridge de kleine  
kwekers met ‘overdekking’ waarbij over 
ijzeren bogen plastic wordt gespannen. 
De spullen waren gereed voor meerdere 
kwekers maar uiteindelijk heeft alleen 
kweker Sargis uit het dorp Verin Tsaghk-
aber het kasje daadwerkelijk al geïn-
stalleerd. Door het langdurig goede weer 
besloten diverse kwekers nog even te 
wachten en daarbij was er ook stagnatie 
doordat veel mannen tot de militaire 
dienst waren geroepen vanwege het 
conflict met Azerbeidzjan. 
Het aardbeienproject is mede mogelijk 
gemaakt dankzij een gift van Rotary 
Pijnacker-Nootdorp en Kringloopwinkel  
De Wisselbeker in Nootdorp. 

Irrigatieprojecten in  
grensstreek
Little Bridge is met steun van onze stich-
ting op diverse plekken in Armenië bezig 
met irrigatieprojecten ter stimulering van 
de landbouw. 

Deze projecten betreffen diverse dorpen 
in de grensstreek Tavush. Daar zijn de 
voorbereidingen en de werkzaamheden 
gestagneerd als gevolg van het conflict 
met Azerbeidzjan over Nagorno Karabach. 
In het plaatsje Berd kon daardoor nog 
geen start worden gemaakt. In het dorpje 
Paravakar kon het werk wel doorgaan, 
maar het was wel de vraag of het werk 
voor de winter al kon worden afgerond. 
Wordt vervolgd dus! 

Maria Virus Fonds vergoedt noodzakelijke uitgaven 

Gamo is bijna klaar met de afbouw van zijn huis

Waterproject in Ayrq afgerond 

Echtparen Van der Stoep en Kreeft actief achter de schermen 

De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië 
(SPHA) mocht ‘het goede doel’ van de collecte 
zijn. De collecte leverde het mooie bedrag op 
van 1.700 euro inclusief bepaalde ‘neven- 
inkomsten’. 

Het geld is besteed aan een schapenproject. 
Twaalf arme gezinnen in twee dorpen in de 
buitengewesten van Armenië hebben meteen 
na het opheffen van de lentelockdown ieder 
twee schapen gekregen om daarmee hun 
huishoudinkomen te vergroten. 

De inkomsten van deze gezinnen zijn schamel 
en het hebben van schapen betekent dat 
ze melk hebben en straks wol. En als het 
even mee zit, krijgen de schapen lammen en 
kunnen deze gezinnen zo hun veestapeltje 
uitbreiden. 

Maria Goris meldt dat blije mensen met stra-
lende gezichten de schapen hebben ontvangen 
en dat ze ermee aan de gang zijn gegaan. 
Geen geld, wel gras; dat biedt mogelijkheden 
om er wat van te maken.

In 2001 was er al een inzameling en een 
project voor Little Bridge en Armenië en in 
2005 gingen we er voor het eerst zelf heen. 
Intussen zijn we vijftien jaar verder en hebben 
we met Wilde Ganzen, met grote organisaties 
maar ook met heel veel gewone donateurs en 
‘projecten’ zoals bedrijfsjubilea en huwelijks/
verjaardagsfeesten meer dan 1,5 miljoen euro 

naar Armenië kunnen sluizen. 
Het tienjarig bestaan hebben we groots gevierd 
en het vijftienjarig bestaan wilden we ook flink 
vieren. Zaterdag 17 oktober was de geprikte 
datum. Door Covid-19 hebben we moeten  
besluiten het feest te verplaatsen naar 2021. 
We hadden een mooie ruime locatie gevonden 
bij Ammerlaan The Green Innovator. Uitstel is 
geen afstel en wat in het vat zit, verzuurt niet! 
Door Covid konden we ook onze jaarlijkse 
projectreis niet uitvoeren dit jaar. Intussen gaat 
het werk wel door daar. Maria Goris heeft in de 
winter schoenen en voedselpakketten rondge-
deeld in het hele land en gaat dat de komende 
winter weer doen. 

In het voorjaar ging ze rond met pootaardap-
pelen en intussen werkt ze aan een aardbei-
teelt-project en aan irrigatieprojecten in de 
provincie Tavush. Een waterproject in Ayrq is 
intussen afgerond. Elders in deze brief een 
apart bericht daarover. 

Overigens ging dit jaar ook de Haring Party bij 
Tout le Monde niet door.  We hebben alle spon-
soren van de Haring Party een mooie bloeiende 
plant – er bemoediging een Dendrobium Nobile 
– van De Hoog Orchideeën aangeboden cq 
overhandigd. 

In januari 2020 was in de RK Joannes de Dooperkerk de jaarlijkse oecumenische 
viering. Een toen nog prachtige volle kerk beleefde een mooie gevarieerde viering. 

Het is in 2020 vijftien jaar geleden alweer dat we voor het eerst naar Armenië gingen 
om daar kennis te maken met de organisatie Little Bridge en de mensen daarachter. 

Schapen voor arme berggezinnen 

Viering jubileum uitgesteld 

Twaalf arme gezinnen kunnen met schapen hun gezinsinkomen vergroten. 

Pijnackerse meisjes in Armeense kleder-
dracht tijdens de oecumenische viering 
die begin 2020 is gehouden. 

In 2015 werd het tienjarig bestaan groots gevierd. 
Het feest van de vijftien jaar laat nog even op zich 
wachten.

AB sponsor nieuwsbrief 
Het bedrijf AB van Pijnackernaar Ad Bakker 
heeft de kosten van deze nieuwsbrief voor 
zijn rekening genomen. AB is een specialist 
op het gebied van onderhoud aan wonin-
gen en bedrijfspanden. Ad Bakker is een 
allround vakman die vooral ‘iets heeft’ met 
ramen, kozijnen en deuren.  
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Minder valide kinderen uit Gyumri kregen 
een aangepaste fiets. 

Met vereende krachten is aan het project gewerkt 
met als resultaat: gezond stromend water voor alle 
inwoners van het dorp en irrigatie voor groente en 
andere gewassen. 

Een nieuwe leiding van in totaal acht kilo-
meter was nodig om het water weer te laten 
stromen. 
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Gamo en zijn gezin zijn de koning te rijk met hun eigen huis. 

Irrigatieprojecten zijn een grote stimulans 
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Jan en Inka van der Stoep (rechts) en Lieneke en Adrie Kreeft doen veel werk achter de 
schermen voor de nieuwsbrief. 
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Dat is een gebied in Azerbeidzjan waar bijna 
louter Armeniërs wonen, een kleine 150.000. 
Armenië en Azerbeidzjan vinden al heel lang 
allebei dat deze enclave tot hun land behoort. 

Azerbeidzjan zegt: het ligt in ons land en het 
is daar een deel van. Armenië zegt: het is van 
oudsher Armeens grondgebied en het wordt 
bewoond door Armeniërs, dus hoort het bij 
ons. 
Begin jaren negentig was er een oorlog 
om Nagorno Karabach en ondanks de vele 
slachtoffers won Armenië toen die oorlog. 
Tegelijk bezette Armenië een groot deel van 
Azerbeidjaanse gebied tussen Karabach en het 
moederland Armenië. Er is nadien wel regel-
matig overleg geweest tussen beide landen 
met Rusland en westerse landen erbij, maar 
dat leidde niet tot resultaat. 
Een paar maanden geleden laaide de strijd 
weer op met Turkije als handlanger van 
Azerbeidzjan terwijl Rusland vooral Armenië 
steunde. Een wapenstilstand hield niet lang 
stand en in de eerste week van november 
laaide de strijd weer op en was Azerbeidzjan 

aan de winnende hand. De stad Shusha in 
Karabach viel en daarmee stond Azerbeidzjan 
aan de poort van de hoofdstad van Karabach, 
Stepanakert. 
Onder druk van de situatie heeft premier 
Nikol Pashinyan van Armenië een deal gete-
kend waarbij Armenië de destijds veroverde 
gebieden inlevert en ook de stad Soesji aan 
Azerbeidzjan overgeeft. Een Russische troe-
penmacht gaat voor een periode van vijf jaar 
de strijdende partijen uit elkaar houden en 
de rust bewaren. Intussen is onduidelijk wat 
er met Nagorno Karabach gaat gebeuren. Dat 
probleem wordt vooruit geschoven. 
Hoe nu verder? De Russen bewaken de nieuwe 
situatie en er zullen slepende onderhandelin-
gen volgen. De Armeniërs kijken er knarsetan-
dend naar. Het parlement in Jerevan werd  
meteen bestormd door boze burgers die het 
niet eens waren met het ‘akkoord’. De premier 
zei via een televisieverklaring dat hij niet 
anders kon. Anders was Azerbeidzjan over 
Karabach heen gelopen, met alle gevolgen 
vandien voor de Armeense bevolking daar. 

Dat is een belangrijke logistieke verbetering 
in de winkel die volop samenwerkt met lokale 
partners en leveranciers zoals Hoeve Biesland, 
Bakkerij Rijnbeek, Aardbeienkweker Hoogse 
Wetering, belichte komkommers van Kees 
Hendriks, enzovoort.
De lokale supermarkt zet zich ook regelmatig 
in voor het lokale verenigingsleven. Ook  
Pijnackernaren Helpen Armenië profiteert daar 
van mee. Al vele jaren staat in de winkel een 
bus waarin de klanten hun statiegeldbonnen 
kunnen deponeren. Dat heeft onze stichting 
door de jaren heen al honderden of zelfs 
duizenden euro’s opgeleverd. Wat er ook wordt 
veranderd of vernieuwd in de winkel:  
de kassabonnenbus voor Armenie blijft.  
Met dank aan Sabine Zondag in navolging van 
haar vader Ton! 

Little Bridge helpt vluchtelingen uit Karabach 
Maria Goris en haar mensen zijn de laatste 
maanden heel druk met noodhulp voor de 
duizenden Armeniërs die geen vertrouwen 
hadden in de goede afloop van de oorlog of 

die sowieso al wilden weg wezen. Ze ont-
vluchtten Karabach richting het moederland 
Armenië. 
Daar werden ze opgevangen door familie, 
door kerken en in scholen. Little Bridge kwam 
meteen in actie om voedselhulp te verlenen 
en de mensen te voorzien van beddengoed en 
kleding. De Armeense winter komt er aan, dus 
een beetje warmte aan je lijf komt dan wel 
van pas. 

Als Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië 
hebben we 10.000 euro overgemaakt voor 
de noodhulp. We hebben via het weekblad 
Telstar/Eendracht mensen opgeroepen finan-
ciële steun te geven. Giften zijn uiteraard nog 
zeer welkom. We garanderen iedereen dat 
Maria Goris het geld goed besteedt, zoals ze 
dat altijd doet. 
Ook bij meer structurele ontwikkelingsprojec-

ten. Die gaan zo goed en zo kwaad als het 
gaat nog wel door, maar door de situatie in 
het land en doordat veel mannen onder de 
wapenen zijn geroepen, is er hier en daar wel 
stagnatie.  

Ineens was het afgelopen, op maandag 9 november, de strijd tussen Azerbeidzjan en 
Armenië over de enclave Nagorno Karabach. 

PLUS Sabine Zondag is de winkel op 
meerdere fronten aan het vernieuwen. 
De achterhaalde lift tussen de winkel en 
het parkeerdak wordt vervangen door een 
rollerbaan. 

Regelmatig is Little Bridge in de weer om 
gezinnen die het zelf niet kunnen bekostigen te 
voorzien van schoolspullen en schoenen, zodat 
ook hun kinderen naar school kunnen. In Arme-
nië dragen de kinderen een schooluniform: witte 
blouse en zwarte broek voor de jongens en rok-
je voor de meisjes. De ouders moeten daar zelf 
voor zorgen en dat geldt ook voor schrijfgerei 
en dergelijke. Het is belangrijk dat alle kinderen 
naar school kunnen. Daarom is dit een prioriteit 
voor Little Bridge. 

Deze nieuwsbrief hebben wij  
kosteloos kunnen maken dankzij: 

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

Samen werken 

aan een betere toekomst!

Bestand getekend maar nog geen concrete vrede 

Little Bridge helpt vluchtelingen uit Karabach 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Een recent kaartje van de situatie in Nagorno Kara-
bach en omgeving. Binnen de witte lijnen bevindt 
zich Nagorno Karabach. Een flink deel van de 
enclave en het omringende gebied is veroverd door 
Azerbeidzjan. 

De vernieuwing van de PLUS-winkel moet voor de kerst afgerond worden. Er is veel overhoop 
gehaald maar de kassabonnenbus voor Armenië is op zijn plek gebleven. 

PLUS-bus in vernieuwde winkel 

Schoenen en schoolspullen 

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 Pijnac-
ker-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 

Gertrude van Leeuwen, secretaris

Ingrid de Smit. penningmeester

Sjaak Oudshoorn

RSIN/fiscaalnummer  
ANBI 817429803

WINTERACTIE: 
40 euro voor een 

voedsel- en brandstofpakket 
In samenspraak met de Little Bridge en Maria Goris organiseren we ook dit jaar 

een Voedsel- en Brandstofpakketten Actie. 

In het hele land is Little Bridge in de winter bezig om arme gezinnen en 
alleenstaande ouderen te voorzien van een voedselpakket, 
zonodig aangevuld met brandstof voor de strenge winter.

Little Bridge werkt daarbij samen met kerken en sociale diensten die doorgaans weten welke mensen 
en gezinnen er vooral voor in aanmerking komen. De laatste jaren konden we zo’n 12.000 euro doneren. 
Dat is goed voor 300 pakketten. Little Bridge krijgt ook donaties van andere organisaties en personen, 

zodat er in totaal een veelvoud van die 300 pakketten wordt rondgedeeld. 
Daarbij is er vooral aandacht voor lang houdbare voedingsproducten. 

Help mee met deze actie die als motto heeft: voor 40 euro help je een arm Armeens gezin de 
winter door. Als gevolg van het conflict met Azerbeidzjan is de noodzaak van deze actie nog 

groter dan anders! Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Little Bridge helpt de armste Armeniërs de winter door. 

De komende tijd richt Little Bridge zich weer op 
winteractie waarbij arme gezinnen worden voorzien 
van voedselpakketten en ook brandstof.

Benjamin van Little Bridge is hier bezig met 
het inladen van beddengoed voor de vluch-
telingen.

Blij met nieuwe schoenen en met ‘schoolspullen’.

www.woningonderhoud.nu
Info@woningonderhoud.nu
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