
Juni 2021

Om met het laatste te beginnen: die kans is 
vrij klein. Vorig jaar was het volledig onmo-
gelijk en dit jaar is het waarschijnlijk niet 

heel verstandig. In het najaar zou het mis-
schien kunnen, maar of het slim is? En ook 
of noodzakelijk is? Het werk van Maria Goris 

en het op touw zetten van diverse projecten 
gaat namelijk redelijk gewoon door. 
Er zijn een paar grote waterprojecten in 
gang gezet, waarbij ook Wilde Ganzen weer 
welwillende medewerking verleent. In deze 
nieuwsbrief meer detailinformatie daarover. 
Dus Maria Goris en haar mensen kunnen 
gewoon doorgaan met hun werk. Corona is 
redelijk onder controle. Ze kan door het land 
reizen en zodra dat niet kan, weet ze op 
afstand veel te doen. In de winter is ook het 
uitdelen van voedselpakketten, soms ook 
met schoeisel en kleding, gewoon doorge-
gaan. Zoals ook het uitdelen van schoolspul-
len nog steeds een belangrijk onderdeel is 
van haar werk. Onderwijs en scholing zijn en 
blijven de middelen om een beter leven te 
bereiken. 
De oorlog om Karabach – dat is een stuk 
Armenië in Azerbeidzjan dat beide landen 
claimen – is abrupt gestopt door een wa-
penstilstand die voorkwam dat de enclave 
volledig onder de voet werd gelopen door 
Azerbeidzjan dat steun had van Turkije 
dat niet alleen materieel leverde maar ook 
Syrische strijders. Het overwicht waarmee 
Armenië in de jaren negentig de oorlog won, 
zit nu duidelijk aan de andere kant. 
In Armenië zelf leidde de wapenstilstand 
en de houding van premier Nikol Pasjini-
an tot de nodige spanningen en zelfs tot 
de dreiging dat het leger de premier zou 
afzetten. Zo ver kwam het niet, maar er 
zijn oude behoudende krachten die hadden 
willen doorvechten en die dus vinden dat de 
premier het te snel opgaf. Zijn verweer is dat 
de enclave anders volledig verloren gegaan 
zou zijn. 

Het conflict zit dieper: Pasjinian wil corruptie 
en oude machthebbers bestrijden maar die 
gebruikten de situatie om hun oude positie 
mogelijk te herwinnen zodra Pasjinian van 
het toneel zou verdwijnen. Intussen is de 
premier afgetreden en is hij waarnemend in 
afwachting van nieuwe verkiezingen op 20 
juni.  Kortom: spannende tijden nog steeds 
voor Armenië. 

Die vraag horen we nogal eens gesteld worden. Men is benieuwd naar verschillende 
zaken. De toestand daar gezien de oorlog met Azerbeidzjan over Karabach die vorig 
jaar woedde. De situatie rondom de coronabesmettingen die natuurlijk ook daar 
plaatsvinden. En verder is men benieuwd naar ons werk voor Armenië en het werk 
van Little Bridge en Maria Goris daar. Gaan jullie er dit jaar nog heen? Ook dat vragen 
sommigen. 

Deze nieuwsbrief hebben wij  
kosteloos kunnen maken dankzij: 

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

Samen werken 

aan een betere toekomst!

Hoe gaat het in Armenië? 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Het werk van Little Bridge en Maria Goris gaat door. Er staan liefst zeven waterprojecten op stapel.



De aanleiding was de viering van dertig 
jaar onafhankelijkheid van Armenië dat in 
1991 na tientallen jaren los kwam van de 
Sovjet-Unie. Deze gebeurtenis wordt ieder 
jaar op 28 mei gevierd met De Dag van de 
Republiek. Dat is een nationale feestdag in 
het kleine land dat ten oosten van Turkije 
al eeuwen lang weet te overleven en steeds 
weer de zelfstandigheid herwint. 
Ambassadeur Tigran Balayan is een jon-
ge, enthousiaste, ondernemende man die 
vanuit Nederland overal flink aan de weg 
timmert om de economische banden tussen 
Nederland en andere westerse landen met 
Armenië te verstevigen. Hij ziet volop ves-
tigingsmogelijkheden in zijn land, ook voor 
tuinbouw- en tuinbouwhandelsbedrijven, die 
zich rechtstreeks willen richten tot Russische 
markt. 
Via via werd er contact gelegd met het 
bedrijf van K.P. de Geus die zich al meer 
dan veertig jaar actief bezighoudt met het 
veredelen en produceren van steeds weer 
nieuwe tulpenrassen en het verbeteren van 
bestaande rassen. Een mooie en sterke 
nieuwe tulp zo ver ontwikkelen dat deze in 
productie kan, is een proces van jaren einde-
loos kruisen, uitproberen en uitvogelen. Van 
de vele honderden pogingen slagen er maar 
een paar. Het proces is bijna vergelijkbaar 
met de worsteling die Armenië al eeuwen 

doormaakt om het hoofd boven water te 
houden in een ruige regio! 
Maar goed: Maveridge Blooming Colors heeft 
een prachtige nieuwe witte tulp ontwikkeld 
en die draagt nu de naam van de besneeuw-
de berg Aragats, de hoogste berg in Armenië. 
Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië 
had het contact gelegd tussen de Armeense 
ambassade en Maveridge Blooming Colors 
en overhandigde na de doopplechtigheid aan 
zowel ambassadeur Tigran Balayan als aan 

ondernemer K.P. de Geus een mooie plaat 
van de witte bijna 4.095 meter hoge berg 
die altijd wit blijft, zoals de sterke tulpen 
van Maveridge een heel lang krachtig wit 
vaasleven leiden!
Na de doopplechtigheid volgde nog een 
interessante rondleiding door de koelcel 
en over het ‘tulpenveredelingsveld’ van de 
onderneming van Klaas-Peter de Geus die 
55 is en sinds zijn dertiende in het vak zit 
en die intussen ook zijn kinderen Dennis en 
Monique enthousiast heeft weten te krijgen 
voor het ontwikkelen en kweken van bloe-
men en bollen!  

Ambassadeur Tigran Balayan is er trots op dat een nieuwe witte tulp nu de naam Aragats draagt, de hoogste altijd witte berg in Armenië. 

Bakker Rijnbeek had een toepasselijke taart gebakken. Uitvergrote foto’s van de berg Aragats 
zijn mede mogelijk gemaakt door Kopie Plus en fotograaf Victor van Leeuwen. 

Ambassadeur Tigran Balayan doopt witte tulp Aragats

Er werd een fles uitstekende Armeense cognac geopend om op donderdag 20 mei 
een nieuwe tulp te dopen. Dat gebeurde bij Maveridge Blooming Colors, het bedrijf 
van Klaas Peter de Geus, in het Noord-Hollandse Sint Maarten, bij Schagen. 



De Armeense keuken heeft veel te bieden. 
Het is daarom best aardig om in de nieuws-
brief eens een Armeens gerecht op te nemen. 
Khashlama is een van de favoriete gerechten 
van Kaukasische landen, vooral de Armeense 
keuken. 

Ingrediënten: rundvlees of lam - 1 kg; Bul-
gaarse peper - 4 stuks; tomaten - 5 stuks; ui 

- 2 stuks;  knoflook - 3 stuks; laurier - 2 stuks; 
peper - 10 stuks;  peterselie; zout.

Methode van voorbereiden
Snijd het vlees in middelgrote stukken en 
kook. Snipper ui, tomaat en paprika. Schik het 
vlees in een pan, voeg ui, tomaat, paprika en 
knoflook toe. Kruid en voeg bouillon toe (in-
dien nodig - warm water); om het smakelijker 
te maken kan het gekookt worden in bier. 
Kook het geheel gedurende 30-40 minuten op 
laag vuur met gesloten deksel.

Voeg gehakte peterselie toe en serveer.

In totaal was met deze in het voorjaar uitge-
voerde bouwoperatie en bedrag van 11.000 euro 
gemoeid. Maria Goris heeft vanuit Armenië foto’s 
gestuurd van weer prachtige daken en blije men-
sen die dankbaar zijn dat het niet meer inregent 
in hun huis. 

Wat is er meer waard dan een goed dak boven 
je hoofd in een land waar het kan spoken qua 
wind, regen en vorst tijdens het gure najaar en 
de stervenskoude winter? 

We kwamen op het idee om eens een Armeens gerecht in deze nieuwsbrief op te 
nemen. Maria Goris kwam met een lekker gerecht op de proppen. 

In de Armeense dorpen Tsaghkaber (in het noorden van het land) en Geghasar (ten 
oosten van de hoofdstad Jerevan) zijn dankzij een prachtige financiële bijdrage van 
een Armeens/Hollands echtpaar uit het oosten van het land de daken van oudere 
families volledig vernieuwd. 

Aardbeienteelt 
valt nog niet 
helemaal mee 

Vorig jaar hebben we met financiële 
middelen van De Wisselbeker en Rotary 
Pijnacker-Nootdorp een aardbeienkweek-
project financieel ondersteund. 

Het ging daarbij onder meer om ijzeren 
bogen waarover plastic aangebracht 
werd. De kwekers hadden daar grote 
verwachtingen van, maar het loopt nog 
niet helemaal volgens plan. De bloei valt 
wat tegen en het blad is te geel. De vrees 
is dat de opzet van een plastic kas toch 
niet helemaal de goede keuze is geweest. 
Deze keuze was gedaan op voorstel van 
het provinciehuis en een ervaren kweker. 

In dezelfde regio en ook hetzelfde dorp 
Tavush is te zien dat de aardbeienteelt 
in een normale kas wel direct ‘vruchten 
afwerpt’. Maria Goris houdt de ontwikke-
lingen nauwlettend in de gaten. Nog even 
afwachten en dan op het juiste moment 
het plan van aanpak heroverwegen! 

Of het aardbeienproject echt een succes 
wordt, moet nog blijken. 

Hoe bereid je het Armeense gerecht Khashlama? 

Armeense ouderen zitten weer droog 
onder vernieuwde woningdaken

Dat moet wel heel lekker worden. 
Probeer het eens uit! 

Wat is er mooier dan een niet meer lekkend dak 
boven je hoofd? 

Deze mensen zijn heel blij met hun vernieuwde 
dak dat ze zelf nooit hadden kunnen 
bekostigen.

Naast een zeer punctuele financiële verantwoor-
ding heeft Maria Goris ook diverse dankbrieven 
doorgestuurd waar de blijdschap van de bewo-
ners van af straalt. 



Zeven grote waterprojecten in aantocht of al in 
uitvoering met steun van Wilde Ganzen

Er staan dit jaar vier grote waterprojecten op 
stapel. In het dorp Achajur bij Ijevan zal een 
irrigatiesysteem deels worden vernieuwd. 
Dit komt ten goede aan 90 gezinnen die 
met elkaar straks een gebied van 46 hectare 
optimaler kunnen benutten met de teelt van 
allerhande groenten en fruit. 

In een ander dorp dat ook Achajur heet 
en dat in de buurt van het dorp Getap 
te vinden is, zal het drinkwaternetwerk 
gedeeltelijk worden vervangen. Dit komt ten 
goede aan 155 huishoudens met in totaal 
763 personen. 
In het dorp met de onuitsprekelijke naam 
Luisaghpuyr zal een irrigatiesysteem worden 
vervangen. Dat komt ten goede aan niet 
minder dan 398 huishoudens met in totaal 
1.116 personen. Het gaat om 62 hectare. 

In totaal is met deze drie projecten 60.000 
euro gemoeid waarvan 20.000 euro wordt 
bijgedragen door Wilde Ganzen. 

Ook speelt er nog een vierde waterproject 
in het dorp Arteni dat achttien kilometer 
bij het stadje Talin vandaan ligt. Het is 
een flink dorp, waar in totaal ruim 3500 
mensen wonen.Ook hier gaat het om een  
irrigatiesysteem dat ten goede komt aan 42 
huishoudens met 140 personen. Het project 
omvat 59 hectare. Het wordt gefinancierd 
met het overschot van een waterproject dat 
in 2020 is gerealiseerd in het dorpje Ayrk 
dat valt onder het stadje Vardenis. Voor het 
project in Artin is 18.000 euro beschikbaar, 
deels ook geld van Wilde Ganzen en van de 
Stichting Carolus Gulden uit Leiden die dit 
project heeft gefinancierd.

Met deze vier projecten houdt het nog niet 
op. Er staan nog drie irrigatieprojecten die 
in 2020 al voorbereid zijn. Het betreft de 
dorpen Azatamut, Aygehovit en Paravakar. 
Bij deze drie projecten draait het vooral om 
het vernieuwen van leidingen met als gevolg 
dat in totaal enkele honderden gezinnen 
hectares grond kunnen betelen die nu nog 
braak blijven liggen bij gebrek aan water. 
Deze drie projecten kosten in totaal 40.000 
euro. Al met al investeren we samen met 
Wilde Ganzen dus een ton in water!

In samenspraak met Wilde Ganzen is groen 
licht gegeven voor de financiering van deze 
zeven projecten die hopelijk dit jaar uitge-
voerd kunnen worden. 

Drinkwater is een eerste levensbehoefte voor mens, dier en plant. Tegelijk is water vaak het middel om ongebruikte 
‘agrarische hectares’ tot groei en bloei te wekken. Door de jaren heen hebben we heel veel waterprojecten gefinancierd vanuit 
SPHA, veelal gesteund door Wilde Ganzen die het nut van waterprojecten ook volop inziet en ze daarom omarmt. 

Enkele projecten in de Tavushprovincie zijn in volle 
gang.

Hopelijk worden veel projecten nog dit jaar 
uitgevoerd zodat het water kan stromen.

Ook de Stichting Carolus Gulden levert een aanzienlijke bijdrage.
Wilde Ganzen ondersteunt de diverse pro-
jecten.



Maria Goris heeft een aantal concrete per-
sonen en gezinnen aangedragen. Het mooie 
daarvan is dat het dan ook bij ons en hope-
lijk ook bij u als belangstellende en donateur 
meer gaat leven. 

Zo is Armine Abrahamyan (geboren in 1976) 
met haar nog studerende dochter een 
drukkerijtje begonnen dat van alles print en 
beprint, onder meer bekers, shirts, puzzels 
en pennen waarvan er een aantal naar Ne-
derland zijn gestuurd. 

Om beter te werk te kunnen gaan, wilde ze 
een snijmachine en een kleurenprinter aan-
schaffen. Daar had ze zelf het geld niet voor, 
mede doordat de woonlasten van het gezin 
hoog zijn. Ze hebben geld geleend voor de 
aankoop van een appartementje en betalen 
een hoge rente. Ook is veel geld gaan zitten 
in een openhartoperatie voor de echtgenoot 
van Armine. Gelukkig is hij goed hersteld van 
de operatie maar als gevolg daarvan is hij 
zelf minder productief qua werk. Gevraagd 
krediet: 1.800 euro.
Een ander voorbeeld is het gezin van Seyran 

Gazaryan. Hij is getrouwd met Anna en ze 
hebben drie minderjarige kinderen. Seyran 
heeft lange tijd in Rusland gewerkt om zijn 
gezin te kunnen onderhouden maar door 
corona kon hij daar vorig jaar niet heen. Nu 
probeert hij in het dorp waar ze wonen gerst 
te gaan verbouwen en de tien stuks grote 
veestapel wat uit te bouwen. Eigen geld 
daarvoor ontbreekt. Een microkrediet van 
1.600 euro zou een prima oplossing zijn. Bij 
een collecte van de PKN-kerken in Pijnac-
ker en Delfgauw was dit project het directe 
collectedoel.

Aharon Khatchatryan heeft een vrouw en 
drie al niet meer zo jonge kinderen waar-
van er nog twee thuis wonen. Aharon is in 
loondienst als dorpssecretaris maar met wat 
hij en zijn vrouw verdienen, kunnen ze niet 
het gezin volledig onderhouden. Zijn vrouw 
Maro werkt op een school en verdient per 
maand zo’n 140 euro. Schooluitgaven en 
extra gezondheidskosten vanwege de slechte 
nieren van Aharon zorgen er voor dat ze niet 
kunnen rondbreien met wat ze nu verdienen. 
Ze wonen in een dorp, dus wat extra agra-

risch ‘verbouwwerk’ zou voor het aanvullen-
de gezinsinkomen moeten zorgen. Aharon wil 
gerst verbouwen maar heeft geen geld voor 
het zaaigoed. Daarbij wil hij wat kalveren 
aankopen en daarmee aan de slag gaan. Hij 
vraagt een krediet van 1.600 euro. 

Tot slot het verhaal van Zhenya Grigoryan. 
Deze in 1984 geboren vrouw woont met echt-
genoot Adranik en hun vier kinderen in het 
dorp Mayisyan. Een paar jaar geleden konden 
ze een vochtige container verruilen voor een 
flatje. Adranik werkt als dagloner en verdient 
daarmee het zout in de pap niet. Een kleine 
bijkomende uitkering is niet voldoende. Ze 
willen graag een handeltje in kleding en huis-
houdelijke artikelen gaan opzetten. Ze vragen 
daarvoor een krediet van 1.500 euro. 
De bedoeling is mensen die een krediet 
krijgen in de loop van de tijd zestig procent 
van de lening terugbetalen. Veertig procent is 
schenking! 

De financiën voor deze projecten zijn groten-
deels afkomstig vanuit ‘het afscheidscadeau’ 
van Ad Ruigrok en Ben van der Ploeg die in 
2019 stopten als mede-firmant/accountant bij 
Bloemendaal Ruigrok. En voor het project van 
het drukkerijtje van Armine is de opbrengst 
van de collecte van de PKN-kerken in Pijnac-
ker en Delfgauw benut.

Er is een bedrag van 10.000 euro beschikbaar voor zes kleinere ondernemers cq 
ondernemende mensen/gezinnen die mooie plannen hebben maar niet over de 
financiële middelen beschikken om die plannen concreet te maken. 

Microkredieten helpen ondernemende gezinnen op weg 

Ondernemende ondernemers in Armenïe worden op weg geholpen met een microkrediet. Dat is deels 
een schenking en deels een lening. Dit project wordt gefinancierd met de opbrengst van de kassa- 
bonnenbus van de PLUS.

Met het Armeense papieren geld lijkt het al 
snel een vermogen en eigenlijk is het dat 
ook. 1.500 euro is in Armenië best een heel 
bedrag!



Voedselpakketten
Hartje winter hebben Maria Goris en haar men-
sen altijd een voedselpakkettenactie. Door het 
hele land heeft ze vele honderden pakketten 
uitgedeeld. Ieder jaar dragen we daar 12.000 
euro aan bij. Een pakket kost 40 euro en bevat 
vooral houdbare producten. Of mensen met dit 
pakket de winter doorkomen, hangt af van de 
gezinssituatie. Meestal zal het een welkome 
aanvulling zijn op wat men zelf al heeft ver-
gaard of aangekocht.

Het is een actie die ook bij onze donateurs erg 
aanspreekt. Heel veel mensen en bedrijven 
willen in december hun hart laten spreken. 
Dankzij de samenwerking met kerken en 
sociale diensten bereikt Little Bridge de verste 
uithoeken van het land. Soms moeten ze door 
een laag sneeuw ploegen om de armzalig wo-
nende gezinnen te bereiken. De mensen zijn 
niet alleen blij met de houdbare voedselpro-
ducten maar nog meer soms met de aandacht 
die ze krijgen. Vaak zijn het puur eenzame 
mensen – alleenstaanden en arme gezinnen – 
naar wie bijna niemand omkijkt. Maria Goris 
krijgt overigens ook van andere organisaties 
veel geld, ook voor de winteractie. 

Korte samenvatting van berichten op de site 

Op onze site plaatsen we regelmatig berichten. Als u die af en toe bekijkt, blijft u helemaal op de hoogte. Een nieuwsbrief 
maken we twee keer jaar. Dus bij deze een korte samenvatting van berichten op de site. 

Vanuit het Virus Fonds worden ongeplande en 
onverwachte uitgaven betaald.  

Vele kassabonnen leiden samen tot een mooi 
bedrag.

De voedselpakkettenactie werd weer een 
succes.

Kassabonnen PLUS 
Een ander mooi bericht is dat de kassabonnen-
pot van Plus Sabine Zondag is geleegd.  
Daar zaten voor 1.800 euro bonnen in.  
Het geld wordt besteed aan een microkrediet. 
Zie pagina 5.

Genocide erkend 
Verder ook algemene berichten. Onder meer 
over Joe Biden die namens de VS heeft uit-
gesproken dat wat er meer dan honderd jaar 
geleden in Turkije met de Armeniërs is gebeurd 
genocide was. Turkije, dat al meer dan eeuw 
in de ontkenning zit, heeft daar afwijzend 
maar toch tamelijk rustig op gereageerd. Ook 
de reactie van de Armeniërs in Nederland was 
tamelijk lauw. Terwijl het toch echt heel groot 
nieuws was. 

Virus Fonds 
Verder op de site ook een bericht over het 
Maria Virus Fonds. Dat is een noodpotje waar 
Maria uit put voor het betalen van medicijnen 
en operaties voor mensen die zelf het geld 
niet hebben. Ze heeft er ook een aangepaste 
fiets van betaald voor gehandicapte kinde-
ren. Verder betaalt ze er schoolspullen mee 
voor kinderen die daardoor toch naar school 
kunnen. Heel belangrijk is dat: onderwijs is de 
manier om je te ontwikkelen en ontplooien! 

Huis van Gamo 
Verder op de site een mooi bericht van de Ar-
meniër Gamo en zijn gezin. Hij kreeg van Little  
Bridge een paar jaar terug een stukje grond 
om een huisje op te bouwen. Heeft hij met zijn 
eigen handen en hulp van de familie gedaan. 
Het gezin met man, vrouw en twee kinderen 
woont nu prachtig mooi in hun eigen huisje! 

Energieprijs Ammerlaan
Onze sponsor Ammerlaan The Green Innova-
tor van Leon en Menno Ammerlaan won een 
prestigieuze energieprijs. Leon Ammerlaan was 
ook degene die ‘de link legde’ tussen tulpen-
veredelaar K.P. de Geus in Noord-Holland en de 
Armeense ambassade over het dopen van de 
witte tulp Aragats! Elders in deze nieuwsbrief 
meer daarover.

Noodhulp
Vanwege de oorlog met Azerbeidzjan 
over Karabach kwamen er vorig jaar heel 
veel vluchtelingen naar Armenië. Ook die 
groep kon op Maria Goris en Little Bridge 
rekenen. Ze kregen onderdak, voedsel, 
kleding en beddengoed. We hebben toen 
10.000 euro voor noodhulp beschikbaar 
gesteld. 



Het is een beetje behelpen maar we zijn weer open. Dat zegt voormalig politieman Rob Damen, een van de ongeveer dertig 
vrijwilligers van kringloopwinkel De Wisselbeker in Nootdorp. 

Sponsoren en ondersteuners: 
Wisselbeker, K.A. van Daalen, Schotte BV 
en De Pelgrimshoeve  
We krijgen financiële ondersteuning vanuit allerlei hoeken en gaten. 
Onder meer van de kringloopwinkels De Wisselbeker in Nootdorp en 
De Pelgrimshoeve in Zoetermeer. K.A. van Daalen was jaren lang de 
vergaderlocatie en dit bedrijf van Piet en later zijn zoons Arjen en Peter van 
Daalen draait al heel lang de stickers voor de nieuwsbrief uit. Schotte BV 
sponsort door de kosten van deze nieuwsbrief voor zijn rekening te nemen. 
Een kijkje in de keuken bij deze vier sponsoren en ondersteuners. 

Rob (77) is alweer negentien jaar weg bij de 
politie maar bij de entree van De Wisselbeker 
als ‘handhaver’ optreden vindt hij geen pro-
bleem. “Er mogen op dit moment zeven men-
sen tegelijk naar binnen en ze mogen twintig 
minuten binnen blijven. Nou ja, we kijken niet 
op een minuut.”
De Wisselbeker is gevestigd in een voormalige 
lagere school aan de Molenweg in Nootdorp. 
Je kunt er van alles inleveren en ook van alles 
krijgen. Dinsdag is de brengdag en woensdag 
en zaterdag zijn de verkoopdagen.
De Wisselbeker steunt doelen dichtbij en ver 
weg. Al heel lang krijgen we van De Wisselbe-
ker ieder jaar een prachtig bedrag.
Corona heeft De Wisselbeker een tijdje belem-
merd maar het gaat nu weer best aardig. Een 
van de maatregelen was ook om heel veel 
goederen buiten aan te bieden.  Rob Damen 
vertelt dat hij bij De Wisselbeker kwam om 
boeken voor zijn vakantie te kopen. Ze konden 
zijn inzet wel gebruiken en sindsdien doet hij 
er allerlei werk. De Haagse Nootdorper pakt 
van alles aan en staat helemaal achter het 
mooie werk van De Wisselbeker!

Piet van Daalen was vanaf het prille begin 
een van de Armenië-gangers en jaren lang 
‘meewerkend bestuurslid’. De bestuurs-
vergaderingen vonden vaak bij Van Daalen 
plaats en het bedrijf heeft bij een Open Dag 
ook een schitterende donatie van 10.000 
euro gedaan voor Armenië. Kortom: K.A. van 
Daalen draagt onze stichting en Armenië 
een heel warm hart toe en dat geldt voor 

de huidige generatie eigenaren net zo goed 
als vroeger voor Piet en zijn vrouw Anja van 
Daalen. Ze gingen altijd mee in de zomer en 
vaak nog in de winter om mee te helpen aan 
de voedselpakkettenactie. 
Het blijven uitdraaien van de stickers is nooit 

een issue geweest. Ze weten bijna niet beter 
bij Van Daalen en ze gaan er ook rustig mee 
door. 
Zoals ze ook gestaag doorgaan met de 
uitbouw van hun grond- weg- en waterbouw-
onderneming die over opdrachten en werk 
niet te klagen heeft. Het is druk zeggen de 
mannen die overigens altijd tijd maken voor 
‘even bijpraten’.  Inspanning en ontspanning 
gaan hand in hand! 

Een van de maatregelen was zo veel mogelijk buiten uitstallen. 

Kringloopwinkel De Wisselbeker draait lekker door

Die stickers uitdraaien is voor Paul de Bruijn helemaal geen punt

Sinds jaar en dag – sinds we een nieuwsbrief uitbrengen en dat is al meer dan tien 
jaar – draait Paul de Bruijn van K.A. van Daalen en Zonen aan de Ambachtsweg op 
De Boezem in Pijnacker de adresstickers uit. 

Paul de Bruijn is al jaren de man die de 
adresstickers even uitdraait op kantoor bij 
K.A. van Daalen en Zonen BV. 



Onze voorzitter Henny Bos en Gerrit Schotte 
hebben vaak contact en daardoor is Gerrit 
goed op de hoogte van het Armenië-werk.
Mede doordat hij er van overtuigd is dat het 
geld goed terechtkomt als Henny Bos en Maria 
Goris er bij betrokken zijn. 
Aannemersbedrijf Schotte BV bestaat sinds 
1864. Bij het 150-jarig bestaan heeft de familie 
Schotte een mooi boek laten maken over de 
historie van het bedrijf dat nog altijd in Oude 
Leede gevestigd is. 
Intussen staat de vijfde generatie aan het 
roer en doet de vierde generatie ook nog 
leuk mee. De vijfde generatie betreft Suzan-
ne Schotte en de vierde is haar vader Gerrit. 
Die is 71 jaar maar nog in volle glorie. Het 
bouwbedrijf houdt zich bezig met nieuwbouw, 
verbouw, renovatie en onderhoud van alles 
wat ‘pand’ genoemd mag worden, vooral 
woningen. Schotte werkt sinds jaar en dag 
met rond de acht personen en dat blijft ook 
zo. Het gevolg is dat Suzanne en Gerrit best 
regelmatig nee moeten zeggen tegen potentië-
le opdrachtgevers. Hun uitgangspunt is dat 
trouwe bestaande klanten altijd goed bediend 
moeten kunnen blijven worden en een nieuw 
project alleen wordt aangenomen, als ze er 
van overtuigd zijn dat ze kunnen waarmaken 
wat de opdrachtgever wil. 

De voormalige Pijnackerse Lieke Pieter-
se-Haket en haar echtgenoot Martien werken 
al meer dan 12,5 jaar bij De Pelgrimshoeve. 
Ze weten wat hard werken en veel uren ma-
ken is. Ze hadden vroeger namelijk meerdere 
SRV-wagens. 
Lieke werkt twee dagdelen bij De Pelgrims-
hoeve. Ze doet vooral de voorbereiding: 
dingen opruimen en aangeleverde artikelen 
klaarmaken en neerzetten voor verkoop. Ze 

werkt op  de afdeling koper, tin en kunst-
hout. Het werk is leuk om te doen; je krijgt 
allerhande mooie en bijzondere voorwerpen 
voor je neus en het is leuk om het eigen 
winkeltje mooi op orde te houden, samen 
met collega’s. Werken bij De Pelgrimshoeve 
is een mooie tijdsbesteding en je doet iets 
nuttigs voor de samenleving. 
“Het is goed dat dit soort winkels er zijn. 
Heel veel goederen krijgen een tweede 
leven. Mensen hebben voor niet veel geld 
iets moois en de die mensen vinden het zelf 
ook heerlijk om door de winkel te struinen. 
Als de winkel open gaat stormen de mensen 
werkelijk naar binnen. Het gebeurt ook wel 
dat er duizend mensen tegelijk aanwezig 
zijn. In deze coronatijd niet. Het aantal be-
zoekers is nog gelimiteerd tot honderd maar 
ik denk dat het er snel meer mogen zijn”, 
aldus Lieke die het ook mooi vindt dat De 

Pelgrimshoeve zo veel verschillende goede 
doelen ondersteunt zoals ook het werk in 
Armenië! 

Toen Gerrit Schotte zeventig jaar werd, hoefde hij geen cadeaus maar zette de 
bouwondernemer uit Oude Leede een melkbus neer voor een goed doel en dat 
goede doel was Armenië. 

De Pelgrimshoeve is een megagrote 
kringloopwinkel in Zoetermeer. Die is 
gevestigd in enkele bedrijfspanden aan 
de Wattstraat. Over twee verdiepingen is 
er ontzettend veel te koop, overzichtelijk 
uitgestald en verdeeld over allerhande 
afdelingen. Al heel lang krijgen we van De 
Pelgrimshoeve jaarlijks een mooie donatie.

Suzanne en Gerrit Schotte, vijfde en vierde generatie in het familiebedrijf. 

Bouwbedrijf Schotte levert graag een bijdrage 

Lieke Pieterse-Haket als een vis in het water bij De Pelgrimshoeve 

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

Lieke Pieterse-Haket werkt al meer dan 12,5 
jaar bij De Pelgrimshoeve, evenals haar echt-
genoot Martien. 


