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aan een betere toekomst!

Geen reis naar Armenië maar projecten gaan door
Misschien zou een projectreis dit jaar wel gekund hebben, maar we wilden per se
niet de problemen op gaan zoeken en de kans lopen de Nederlandse variant mee te
nemen naar Armenië of de Armeense variant terug naar Nederland. Een pas op de
plaats was de beste beslissing. Ook in 2021.

Via telefoon en mail heeft met name onze
voorzitter Henny Bos nog regelmatig direct
contact met Maria Goris die zelf gewoon kan
doorgaan met haar hulp- en ontwikkelingswerk. Binnenkort gaat ze het land weer door
met voedselpakketten voor de allerarmsten
die ze tot in de diepste spelonken en de
verste uithoeken weet te vinden. In samenspraak met sociale diensten van dorpen en
ook kerken.
Op de achterpagina van deze nieuwsbrief
leest u meer over de jaarlijkse voedselpakkettenactie. Vroeger bracht Maria ook
houtpakketten bij de mensen. Dat mag niet
meer omdat ook in Armenië iedere boom er
een is in de strijd tegen de opwarming van
de aarde die in de diepste Armeense winter
zeker in slecht geïsoleerde huisjes en containers heel ver weg lijkt…

We zijn al twee jaar niet in Armenië geweest maar belangrijker is dat de projecten gewoon doorgaan. Vooral op het gebied van drink- en irrigatiewater.
Wennen is het wel, als je vanaf 2005 ieder
jaar daar een weekje bent geweest om
lopende en afgeronde projecten te bekijken
door het land heen en om met burgemeesters en dorpsleiders, samen met Maria Goris,
mogelijke nieuwe projecten te bepraten en
te bekijken. Het was altijd heel waardevol
om zo ‘feeling’ te houden met wat er in
Armenië speelt en om de mensen te ontmoeten en in de ogen te kunnen kijken.
Ook was het altijd gewoon ontzettend gezellig en inspirerend om Maria Goris en haar
mensen van Little Bridge, zoals Benjamin Aghamalyan, bezig te zien en met hen van de
vroege morgen tot de late avond te praten

over ‘haar land’ en wat er allemaal speelt.
Het mooiste was/is natuurlijk nog het ontmoeten van mensen die dankzij een steuntje
in de rug vanuit Nederland mooie dromen
tot werkelijkheid kunnen brengen.
Gelukkig gaan de projecten en gaat de steun
gewoon door en zijn er nog steeds heel veel
blije en gelukkige mensen en dorpsleiders,
die bijvoorbeeld een mooi waterleidingproject afgerond zien worden. In deze nieuwsbrief worden diverse projecten belicht en
ook kleine ondernemers die met een startbedrag een klein bedrijfje tot ontwikkeling
hebben kunnen brengen.

Op dit moment zijn Maria Goris en haar
medewerkers druk met de winterpakkettenactie.
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Nadere kennismaking met de man van de
jaarlijkse jaarrekening
Hilbert Krijtenburg verzorgt al vele jaren namens Bloemendaal Ruigrok Accountants de jaarrekening.
Het is leuk om eens met Hilbert nader kennis te maken en dus hebben we hem wat vragen voorgelegd.
Wie is Hilbert Krijtenburg?
Ik ben 38 jaar, geboren in Berkel en Rodenrijs
en tegenwoordig woonachtig in Bergschenhoek. Getrouwd met Hilde Tiekstra en samen
hebben wij twee kinderen, Ben en Boaz.
Sinds twee jaar ben ik weer actief aan het
voetballen, zowel op het veld bij CVV Berkel,
waar onze beide zoons ook spelen, als ook
in de zaal bij PPSC.

Hoe lang werk je al bij BR en wat is je
taak daar?
Ik werk inmiddels twaalf jaar bij Bloemendaal Ruigrok. Ben werkzaam als assistentaccountant en heb vanuit deze functie een
vaste klantportefeuille waarvoor ik alle voorkomende werkzaamheden doe en het eerste
aanspreekpunt ben.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor
het gebruik van Exact Online bij de eigen
organisatie en voor onze klanten. Zo denk ik
mee bij mogelijkheden voor koppelingen, het
aanmaken en inrichten van nieuwe administraties enzovoort. Tevens verzorg ik binnen
kantoor de geconsolideerde jaarrekeningen
en aangiftes vennootschapsbelasting.

Wat is het mooie van jouw vak en wat is
de kracht van BR?
Het mooie aan het vak is een tevreden klant.
Of dat nu is omdat je hem hebt geholpen bij
een vraag of heb gezorgd dat het administratieve proces is verbeterd. Als de klant
tevreden is, ben ik dat ook.
Dit is ook de kracht van Bloemendaal
Ruigrok: de klant staat centraal en door de
korte lijnen binnen kantoor kan de klant
snel en effectief geholpen worden. We zijn
heel servicegericht en makkelijk bereik- en
aanspreekbaar. Ook hebben we diverse
medewerkers met specialistische kennis,
op het gebied van subsidie, fiscaal, exact
online enzovoort waardoor we snel en goed
antwoord kunnen geven op vragen zodat we
de klant kunnen ondersteunen en ontzorgen.

Waarom ben jij de man die ieder jaar de
jaarrekening van onze stichting opstelt
en die de boeken controleert?
Omdat ik meerdere stichtingen help bij het
opstellen van de jaarrekening en dit net
weer anders ingericht moet worden voor
wat betreft de jaarrekening.

Heb je via dat werk enig idee gekregen
van wat wij als stichting doen en hoe
we te werk gaan?
Doordat ik dit al enige jaren voor jullie
doe, bij diverse evenementen van jullie
ben geweest en Henny zo enthousiast kan
vertellen, is het mij zeker bekend hoe jullie
te werk gaan. Voordat jullie een project
actief ondersteunen moet eerst duidelijk zijn
dat het de hele gemeenschap in Armenië
helpt op structurele basis en het moet zeker
zijn dat er geen geld in de gemeentekas
verdwijnt. Verder maken jullie gebruik van
de Wilde Ganzen, zodat ieder euro die wordt
ingelegd anderhalve euro waard is en er nog
meer kan worden gedaan. Ook gaan jullie
geheel op eigen kosten bij de potentiële projecten kijken om te zien of het verstandig is
om er aan bij te dragen. Op die manier heeft
het werk altijd toegevoegde waarde voor de
mensen daar.

Heb je als controlerend financieel
geneesheer een beetje vertrouwen
in de gezondheid van de Stichting
Pijnackernaren Helpen Armenië?
Ja, door jullie enthousiasme heb ik daar wel
vertrouwen in. Jullie hebben diverse vaste
contacten opgebouwd waar jullie opbrengsten uit genereren. Door jullie heldere
en duidelijke manier van communiceren, is het zichtbaar wat jullie
doen en voor elkaar krijgen,
waardoor de mensen en organisaties betrokken blijven bij
de stichting. Net als bij elke
stichting zit de aandacht
voor de continuïteit vooral
in het vinden van gedreven
en enthousiaste opvolgers
die mee willen helpen

Hilbert Krijtenburg stelt
namens Bloemendaal
Ruigrok al jaren de jaarrekening op en hij komt
zonodig met financiële
adviezen. BR brengt niks
in rekening voor dit werk
en daarmee besparen we
een bedrag waarmee we in
Armenië vijftien tot twintig
voedselpakketten ter waarde
van veertig euro kunnen
financieren.

op het moment dat de huidige leden ermee
willen stoppen. Als dat lukt dan moet het
met de continuïteit zeker goedkomen.

Hoeveel voedselpakketten minder zouden we kunnen aanschaffen als we BR
voor jouw werk zouden moeten betalen?
Een pakket kost 40 euro!
Dat zal zo tussen de vijftien en de twintig
pakketten zijn. Afhankelijk van het feit of er
in een jaar nog bijzonderheden plaatsvinden.

Heb je als vakman tot slot nog een
advies voor ons?
Op financieel gebied eigenlijk niet, omdat
ik dat meestal in het jaar zelf al met jullie
afstem. Dus mijn advies zou zijn: blijf doorgaan met het mooie werk dat jullie doen!

Diverse waterprojecten afgerond
In de vorige nieuwsbrief halverwege dit jaar schreven we dat er zeven verschillende
waterprojecten gaande waren, her en der in dorpen in Armenië. Zowel voor
drinkwater als voor het irrigeren van landbouwgronden.
Maria Goris meldde in oktober dat het
irrigatiewaterproject in Achajur is afgerond.
Het ging daar om negentig gezinnen en in
totaal 46 hectare landbouwgrond die met een
vernieuwde waterleiding nu beter te benutten
is gedurende het voorjaar en de zomer. De
zomer kan warm en droog zijn, maar juist
dan is het voor een goede teelt en een mooie
oogst van belang om steeds over voldoende
water te beschikken.

Het project in Achajur kon bijtijds worden afgerond. Het ging daar om negentig gezinnen en 46
hectare landbouwgrond.

Waterproject in Lusaghpuyr.

Statuten SPHA aangepast
In verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn
onze statuten aangepast. Deze recente wet houdt onder meer in dat stichtingen en
verenigingen aan strengere eisen moeten voldoen ter voorkoming van mogelijke
malversaties. In de wet is geregeld dat een bestuurslid niet zomaar in zijn eentje
besluiten kan nemen of financiële transacties kan plegen.
In de praktijk gaat het om Zimbabwe, een
land in zuidelijk Afrika. Omdat onze voorzitter
Henny Bos vanuit zijn verleden als veilingbestuurder al vanaf 1999 connecties heeft met
een familie in het dorp Chegutu, wordt op de
rekening van Pijnackernaren Helpen Armenië
geld overgemaakt voor hulp- en ontwikkelingswerk in Zimbabwe. De financiële stromen
en middelen voor Armenië en Zimbabwe
staan volledig los van elkaar.

Geheel los van de fondswerving voor en de projecten in Armenië is onze voorzitter Henny Bos ook
actief voor Zimbabwe. De rekening van de Stichting
Pijnackernaren Helpen Armenië wordt incidenteel
gebruikt om giften tijdelijk op te zetten en vervolgens over te maken naar Zimbabwe.
Tegelijk is de doelstelling van de stichting nu
zo verwoord dat die zich inzet voor ‘Armenië en andere door het bestuur te bepalen
locaties’. En dat is zodanig geformuleerd
dat het volledige bestuur die locaties moet
goedkeuren.

Met de gelden voor Zimbabwe wordt ontwikkelingswerk ondersteund via de zogeheten
Yellow Bus Trust die officieel is geregistreerd.

Met het geld wordt het onderwijs gestimuleerd.

In Lusaghpuyr hebben 1.200 mensen voordeel van de verbeterde watervoorziening.
Maria Goris schreef dat in het dorp Lusaghpuyr – probeer dat maar eens uit te spreken – de werkzaamheden bijna klaar waren.
Daar ging het om twee projecten, een voor
drinkwater en een voor irrigatiewater. 400
huishoudens met in totaal 1.200 mensen
hebben voordeel bij de betere watervoorziening op een totaal areaal landbouwgrond van
62 hectare. Over vier andere waterprojecten
zijn we nog in afwachting van berichtgeving
vanuit Armenië over de voortgang. Zodra we
daar meer van weten maken we dat bekend
op onze site!

Notaris Jacques Wienen
Wat bijzondere vermelding verdient is dat
notaris Jacques Wienen in de Stationsstraat
‘om niet’ – gratis dus – de wijziging van de
statuten heeft gerealiseerd, inclusief zijn
deskundige advies daarover. Waarvoor hartelijk dank! Ook bij de oprichten van de
stichting in 2005 heeft notaris Wienen zijn
grote maatschappelijke betrokkenheid
bewezen door geen kosten in rekening te
brengen.
Die is opgericht met het doel om hulp te
verlenen aan onderwijzers en leerlingen in
plattelandsregeringsscholen. De scholen hebben geen leermateriaal of handboeken voor
de studenten en onderwijzers en vaak ook
maar heel beperkt toegang tot internet.
De meeste scholen hebben geen elektriciteit
wat alternatieve onderwijsmethoden belemmert zoals het gebruik van projectors en
dergelijke. Het gaat dus om heel praktische
ondersteuning. Er is ook een bibliotheekbus
die bedoeld is om kinderen te stimuleren om
meer en beter te leren lezen.
Daarnaast wordt ook een verzorgingshuis
voor ouderen ondersteund. Daar is met geld
uit Nederland onder meer de waterleiding
vernieuwd. Verder is er ook een project om
mensen met fysieke en/of mentale problemen
weer in het goede spoor te krijgen.
Nogmaals: het geld voor Zimbabwe staat
volledig los van alle financiën die we werven
en doorsluizen voor en naar Armenië.

Startende ondernemers op weg dankzij microkrediet
Met veel plezier hebben we een project ondersteund waarbij zes startende ondernemers op gang worden geholpen dankzij
een microkrediet van rond de 1.500 euro per ondernemer. In totaal ging het om 10.000 euro. Vier agrarische ondernemers zijn
gesteund met geld dat is gedoneerd bij het afscheid van Ad Ruigrok en Ben van der Ploeg bij Bloemendaal-Ruigrok. Dat betreft
de volgende mensen.
wil hij gerstzaad kopen om in te zaaien
omdat dit koeienvoer oplevert.
Robert Minasyan heeft ook drie kalveren
gekocht, twee stierkalfjes en een vaarskalf.
Het laatstgenoemde heeft inmiddels geklafd.
De twee twee stieren verkoopt hij in het
voorjaar en van de opbrengst gaat hij vijf
hectare gerst inzaaien, zodat hij straks veevoer heeft. Verder zal hij een deel van het
geleende geld dan terugbetalen.

Indien er werk is voor deze machines
worden deze ingezet. In oktober liep het
nog niet storm vanwege de oorlog en de
problemen met COVID. Daardoor bleven de
orders nog uit. Afgelopen jaar kreeg ze meer
opdrachten voor onder meer advertenties
en reclamedoeleinden. Het geld dat Armine
heeft gekregen is afkomstig van een collecte
van de Protestantse PKN-kerken in Pijnacker
en Delfgauw. Ze is blij dat ze ook wat heeft
kunnnen investeren in haar keukenmeubels
zodat alles een plek kreeg in haar huis. Als
dat niet had gekund dan zouden de potten
en de pannen zogezegd op de keukenvloer
hebben gestaan in plaats van in een keukenkastje. Ze hoopt in januari ook officiele
facturen te kunnen uitschrijven. Ze is dankbaar voor de financiele hulp die haar helpt
om vooruit te komen.

PLUS Sabine Zondag
Aharon wil met de opbrengst van de
kalveren de studie van zijn zoons kunnen
betalen.
De heer Aharon Khatchatryan heeft twee
studerende zonen en daarom moet hij enig
inkomen verwerven om de schoolgelden te
kunnen voldoen. Hij heeft een microkrediet
gekregen en daar drie kalveren voor gekocht
om die groot te brengen: twee stierkalfjes
en een vaarskalf.
In het voorjaar gaat hij de stierkalfjes
verkopen en hij hoopt dan een deel van het
geleende geld terug te kunnen betalen. Het
tweede deel volgt dan in het najaar. Verder

Ilich hoopt volgend jaar meer gerst te
kunnen oogsten.
Ilich Vartanyan heeft twee stierkalfjes
gekocht, die hij beiden in het voorjaar
verkopen wil. Verder heeft hij vijf hectare
gerst ingezaaid dat een goede opbrengst
heeft geleverd. Een deel heeft hij verkocht
en deels als zaaigoed achter gehouden. Ook
heeft hij van het geld kunstmest ingekocht.
Volgend jaar hoopt hij meer gerst te kunnen
oogsten.

Jhenna Grigoryan heeft dankzij de lening
die haar is verstrekt de mogelijkheid om
kledingstukken en serviesgoed in te kopen
en dan weer door te verkopen in de dorpen
bij de stad Gyumri, waar onder andere haar
schoonmoeder mee helpt. Ze is dankbaar
dat ze van de lening gebruik heeft kunnen
maken om haar bedrijfje uit te bouwen en
bij te dragen in het onderhouden van het
gezin met vier kinderen. Haar man Andranik
heeft de afgelopen maanden in Karabach
in de bouw gewerkt, zodat Jhenna er thuis
geheel alleen voor stond. Met het geld dat
Andranik heeft verdiend, hopen ze een oude
schuld te kunnen aflossen. De lening die
aan Jhenna is verstrekt, was mogelijk dankzij de goed gevulde statiegeldbonnenpot van
PLUS Sabine Zondag.

De schapen van Seryan Gazaryan doen het
goed. Hij heeft van het kredietgeld in totaal
tien schapen en zes lammeren gekocht.
Het helpt hem om in het dorp te blijven en
niet naar Rusland voor werk uit te hoeven
reizen. Hij heeft drie kleine kinderen en
wil daarom graag in Armenië blijven. Met
de hulp van de kredietlening kan hij zijn
kleinvee uitbreiden en zorg dragen voor zijn
familie.

Collecte Protestantse kerken
Robert Minasyan wil in het voorjaar twee
stieren verkopen en met de opbrengst gerst
inkopen.

Armine Abrahamyan heeft inmiddels haar
apparatuur gekocht zoals een verfijnde
snijmachine en een kleurenlaserprinter.

De schapen van Seryan doen het goed.

Jaarlijkse bijdrage De Wisselbeker voor verwarming school in Vostan
Al jaren krijgen we als SPHA van Kringloopwinkel De Wisselbeker in Nootdorp een
prachtige bijdrage van 5.000 euro. In overleg wordt steeds een goede gerichte
bestemming gekozen.

Het gaat om deze school in Vostan.
Dit jaar is het geld besteed aan het vernieuwen
van de verwarming in een kleuterschooltje in
het dorp Vostan dat ruim 3.000 inwoners telt.
Het schooltje bevat twee lokalen voor in totaal
zestig kinderen. Omdat de verwarming niet
goed werkte, kon het schooltje maar negen
maanden per jaar open zijn.

De radiatoren zijn vernieuwd.
Zeer recent stuurde Maria Goris een rapportage
met alles erop en eraan naar ons toe. Facturen
en foto’s waaruit blijkt dat de klus is geklaard
en dat de kleuters lekker warm zitten. Zo is
er weer een mooi concreet project tot stand
gekomen!

Andere ontwikkelingen in Armenië
In Armenië is men bezig met schaalvergroting en wel zo dat kleinere dorpen
worden samengevoegd tot grotere gemeenten waarbij meteen verkiezingen worden
gehouden. Maria Goris verwacht dat dit wel tot enige onrust of zelfs chaos kan
leiden.
Verder het bericht dat er her en der weer schermutselingen zijn rondom de enclave Karabach
waar vorig jaar oorlog om gevoerd is. Het gaat
om betwist Armeens gebied binnen Azerbeidzjan. Beide landen vinden dat Karabach tot
hun land behoort. Azerbeidzjan won de oorlog
met steun van onder meer Turkije. Dankzij Poetin werd nog net op tijd een bestand gesloten.
Opgelost was daarmee het probleem totaal nog
niet.
Vorig jaar leidde de oorlog tot een grote vluchtelingenstroom van Armeense mensen vanuit
Karabach naar het moederland. Little Bridge
heeft toen ook eenmalig noodhulp verleend in

de vorm van slaap- en voedselvoorzieningen.
Ook in Armenië is het COVID-19 virus weer
behoorlijk actief geworden. Het zorgt voor
slachtoffers en volle bedden in de ziekenhuizen.
Het werk en de projecten van Little Bridge lopen
ondanks alles op ‘volle toeren’. Aldus Maria Goris die zich door niets en niemand laat hinderen
of tegenhouden.
Ze bedankt het bestuur van ‘Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië’ voor alle energie
en liefde die in Little Bridge en daarmee in de
Armeniërs wordt gestoken. En in het verlengde
daarvan al die mensen die onze stichting en
daarmee het werk in Armenië ondersteunen!

De kinderen krijgen onderwijs, eten tussen
de middag warm en doen daarna ook nog
een dutje. Dankzij de vernieuwing van de
verwarming kunnen de kleuters in Vostan
nu het hele jaar naar school.

Broeikassen voor
aardbeien helaas
nog geen succes
Zoals we in het voorjaar al aangaven, is
het project voor de broeikassen voor de
aardbeien helaas geen succes geworden.
Maria Goris vermoedt dat er in de plastic
kasjes niet voldoende ruimte was voor
een goede groei. In Tavush doen de
aardbeien het in een grotere kas wel
goed. Er is nog 2.500 euro beschikbaar
voor een hernieuwde poging onder betere
omstandigheden.

Armenië kan een passend cadeau zijn
In de voorbije jaren is het meerdere malen
gebeurd dat bedrijven, huwelijksparen, stichtingen en andere organisaties maar ook
gewoon individuele personen bij een feestje
dan wel ‘herdenking’ van hun verjaardag of
jubileum een symbolische melkbus neerzetten
‘voor Armenië’. Ooit is Jan van der Stoep zo bij
ons bestuur gekomen. Hij droeg zijn verzekeringskantoor over aan zoon Gerrit, liet dat
gepaard gaan met een Open Dag en vroeg een

giftje voor onze stichting. Vervolgens was hij zo
enthousiast over het werk voor Armenië dat hij
tot het bestuur toetrad. Nu zijn er op dit moment niet zo veel feestjes te vieren – ons eigen
vijftienjarig bestaan in 2020 moet ook nog
steeds gevierd worden – maar we willen toch
even onder de aandacht brengen dat Armenië
een passend cadeau zou kunnen zijn. Ook bij
de opening van een bedrijfspand of een ander
festiviteit. Het is maar een idee!

De aardbeienteelt viel niet mee, maar
volgend voorjaar wordt een nieuwe
poging ondernomen.

Wil Duijndam vindt het mooi om het Armeniëwerk te ondersteunen
De Pijnackerse kapster Wil Duijndam is een van onze vele trouwe donateurs. Regelmatig komt Wil met een envelopje
aanzetten voor het Armenie-werk zoals ze ook de organisatie van Carmen Ullersma in Moldavië steunt en Niketan van
Antoinette Termoshuizen in Bangladesh. Ze zegt: “Wij hebben het goed, ik kan best wat missen en wat jullie daar doen is
concreet ontwikkelingswerk, zodat mijn geld goed wordt besteed.”
Wil: “Onze ouders waren heel sociaal en
goed voor arme mensen. Met tien kinderen
konden er best nog twee inwonende andere
kinderen bij. Wij hadden het niet breed,
maar er was altijd genoeg en er werd ook
nooit over gesproken. Mijn jongere broer
Frank en ik waren altijd in voor actie en
leuke dingen doen.”

Onlangs konden dankzij een bijdrage van Wil
drie kinderen van arme ouders toch naar de
kleuterschool. In Armenië moeten mensen de
kleuterschool zelf bekostigen en dus schiet
het er bij arme mensen vaak bij in terwijl die
voorschoolse educatie zo belangrijk is.
En ook zo leuk voor de kinderen die op
school tussen de middag eten en dan ook
nog een slaapje doen.
Wil vindt het een mooi concreet project.
Ze heeft zelf met echtgenoot Bert drie zoons
en intussen vijf kleinkinderen voor wie ze
ook heel stevig in de weer is. Niet alleen
thuis in Pijnacker maar ook verder weg, in
Berkel, Amsterdam en Santpoort Zuid. Dat
zijn de plekken waar haar zoons wonen en
waar ze dus naar toe gaat. Drie dagen per
week past ze op.
Ze is activiteit en werken van huis uit
gewend. Ze komt uit een boerengezin en is
geboren in Hoofddorp. De boerderij van haar
ouders heette Pax. Waar die stond is nu een
woonwijk. Ze is er een van tien kinderen,
vijf jongens en vijf meisjes. Pa Vester had
een gemengd bedrijf. Als een van de oudste
kinderen werkte Wil altijd mee: koeien melken, varkens voeren, hooibouw, aardappelen
poten en rapen enzovoort. Na de lagere
school kon de huishoudschool nog net en
een middenstandsdiploma en een typediploma behaalde ze ook. Vervolgens was het
thuis blijven en moeder helpen.

Via Hoofddorp, Hillegom, Barendrecht en
Oostvoorne waar de zoons geboren zijn, kwamen Wil en Delfgauwenaar Bert Duijndam in
Pijnacker terecht. Het was wennen voor Wil
maar ze ging er weer voor en pakte van alles
beet. Wil ging in de zorg werken, werd actief
in de ouderraad van de Johannesschool en
penningmeesteres van Oliveo Gym waar ze
negen jaar waarnemend voorzitter was. Ook
liep en loopt ze heel veel collectes.
Nu doet ze alweer een aantal jaren het haar
van oudere mensen, die zelf niet meer de
deur uit kunnen. Ze helpt ze meteen met het
huishoudelijk werk. De kleine bijdrage die ze
daarvoor vraagt, spaart ze op voor de diverse
goede doelen die ze steunt. Ze heeft ook oog
voor de noden in Nederland en ziet aan de
Voedselbank dat die hard nodig is. Ook is Wil
heel actief bij Amnesty International. Op 10
december is het weer De Dag van de Rechten
van de mensen. “We schrijven brieven en
voeren actie voor mensen die overal ter

Dankzij een gift van Wil Duijndam kunnen
kinderen uit arme gezinnen toch naar school.
wereld onterecht gevangen zitten. Als je de
brieven leest, dan merk je pas hoe goed we
het hebben hier in Nederland”, aldus Wil die
nog brievenschrijvers zoekt.
Ze vertelt tot slot: “Vorig jaar om deze tijd
was onze oudste zus bij ons. Ze was ziek.
Had geen man en kinderen en woonde in Deventer. Wij hebben toen met alle zussen en
broers brieven geschreven voor Amnesty, en
bij haar gewaakt. Op 9 december 2020 is ze
overleden. Ik denk er nog vaak aan. Omringd
met veel liefde is ze heengegaan. Ze heeft
haar huis goedkoop verkocht aan een gescheiden vrouw en heeft alles weggeschonken aan de allerarmste mensen in de wereld.
En daarom draag ik ook het arme Armenië
een warm hart toe. Het zit een beetje in de
genen”, aldus Wil die vroeg naar bed gaat
omdat morgen de wekker om vijf uur afgaat!
Er is altijd werk aan de winkel voor Wil!

Kleurrijk de winter door dankzij breiwerk uit Pijnacker
Diverse mensen in Pijnacker zijn steeds
druk bezig om voor Armeense kinderen
allerlei leuke truitjes en andere warme
kledingstukken te breien.
Pas is er weer een lading via de Armeense
ambassade in Den Haag richting Armenië gegaan dankzij het breiwerk van mevrouw Van
der Sluis, mevrouw Ton-Van der Kleij en mevrouw Jas-Clasener die met haar echtgenoot
Ted het Armenië-werk al heel lang een warm
hart toedraagt. Of beter gezegd: toedroeg.

Mevrouw Jas is onlangs geheel onverwacht
overleden. We danken haar postuum voor
haar inzet en wensen echtgenoot Ted en de
familie alle sterkte.

Maria Goris stuurde onlangs wat leuke foto’s
door met kinderen die blij en trots hun
nieuwe aanwinst showen dankzij eerdere
breiproductie vanuit Pijnacker!

Dankzij Pijnackers breiwerk hebben Armeense kinderen het ook in de winter lekker warm.

Leon Ammerlaan wil graag eens een kijkje gaan nemen in Armenië
De kosten van bijgaande nieuwsbrief zijn betaald door Ammerlaan The Green
Innovator, het groene plantenbedrijf aan de Nootdorpseweg in Pijnacker, waar Leon
en Menno Ammerlaan met nog enkele firmanten de eigenaren van zijn.
Heel vroeger had pa Leo daar met zijn broer
Arie een komkommerkwekerij maar de groene
jongens hebben gaandeweg plaatsgemaakt
voor groene planten en bomen in talloze
soorten en maten, veelal afkomstig uit Midden-Amerika. Het basismateriaal wordt per
containerschip naar Nederland vervoerd en
bij Ammerlaan groeien houten stammetjes en
plantjes uit tot gezonde grote groene planten
die hun weg vinden door heel Europa.

wordt opgepompt. Niet alleen het eigen bedrijf
maar ook 75 hectare naburige tuinbouw in de
Noordpolder en een school, een sportcentrum,
een zwembad en 518 flatwoningen worden met
aardwarmte warm gehouden.

Het water komt op een temperatuur van 76
graden Celsius uit de grond en wordt na afkoeling weer teruggebracht de bodem in. Het is
een heel duurzame vorm van energiegebruik.
Zeker nu het gas heel duur is, komt aardwarmte goed van pas, wat niet wegneemt dat Leon
Het bedrijf groeit nog steeds in meerdere
en Menno Ammerlaan niet willen meemaken
opzichten. De productie neemt toe en ook het
aantal medewerkers. Het zijn er intussen bijna dat het systeem uitvalt. Ze hebben dan wel
negentig en nog krijgt men het werk maar net een back up met aardgas maar dat zou dan
Leon Ammerlaan zou graag een keer een kijkje
wel een hele dure back up zijn! Hopen dus
af. De vraag naar planten is enorm toegegaan nemen in Armenië. Hij ziet nog niet zo
maar dat de aardwarmtebron blijft stromen!
nomen en de planten zijn haast niet aan te
snel gebeuren dat Ammerlaan The Green Innoslepen. Mede door corona willen mensen hun
vator daar planten gaan kweken.
Leon heeft veel interesse voor Armenië en het
huis en kantoor mooi en vooral groen aanklede voordelen daarvan zoals een gemakkelijke
den. Met de planten van Ammerlaan haal je als ontwikkelingswerk dat daar wordt uitgevoerd.
toegang tot de Russische en Oekraïense markt.
Hij heeft al diverse ontmoetingen gehad met
het ware de natuur naar binnen.
De planten produceren zuurstof en zorgen voor ambassadeur Tigran Balayan met wie hij
een groene beleving waarbij het lekker wonen boeiende gesprekken kan voeren over allerhan- Leon wil zich graag verder verdiepen in de
mogelijkheden door eens een paar dagen mee
de thema’s. Hun gezamenlijke interesse is
en werken is.
te gaan naar Armenië. Hij ziet wel mogelijkeconomische ontwikkeling in de breedste zin
heden voor moderne kwekerijen van bijvoorvan het woord.
Ammerlaan The Green Innovator is op dit mobeeld rozen – die zijn er ook al – maar voor de
ment zes hectare groot maar gaat nog verder
productie van groene planten daar ter plaatse
groeien. Qua structuur kan de onderneming die De ambassadeur, die het bedrijf van Ammerin Armenië ziet hij niet direct mogelijkheden.
groei goed aan en ook qua energievoorziening. laan en ook de bloemenveiling in Naaldwijk al
Wel staat hij er voor open mee te denken over
eens met veel interesse bezocht, probeert het
Ammerlaan was in Pijnacker het eerste bedrijf
dat boorde naar aardwarmte. Dat is heet water Nederlandse bedrijfsleven te interesseren voor andere mogelijkheden, ook qua verduurzaming
van het energiegebruik in Armenië.
investeren in Armenië en hij wijst steeds op
dat vanaf twee kilometer diepte uit de bodem

Ronald Waterman op bezoek bij ambassadeur
De bekende wetenschapsman Ronald Waterman uit Delft was onlangs op bezoek
bij ambassadeur Tigran Balayan in Den Haag. De heren voerden een geanimeerd
gesprek over diverse onderwerpen.
Ronald is onder meer bekend als kenner van
waterbeheer en waterbeheersing en van wat
wordt genoemd ‘Bouwen met Natuur’. Waterman was 33 jaar Statenlid voor de VVD in de
Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ooit was
hij het jongste Statenlid van Zuid-Holland en
na 33 jaar was hij het oudste lid.

Ronald Waterman in gesprek met ambassadeur
Tigran Balayan.

Daarna was hij nog tien jaar adviseur van de
provincie die hij dus al met al 43 jaar heeft
gediend! Waterman is ook overal ter wereld
als adviseur werkzaam geweest en nog op
het gebied van alles wat met water, bouwen
en infrastructuur te maken heeft. Hij zou ook
in Armenië zijn deskundigheid kunnen en
willen inbrengen.

Enkele jaren geleden is Ronald ook een
aantal dagen mee geweest naar Armenië dat
hem bovenmatig boeit, mede vanwege de
geschiedenis van het land en het volk dat
historisch gezien overeenkomsten vertoont
met Israël en het joodse volk. Een overeenkomst is dat beide landen en volken relatief
klein zijn en door de eeuwen heen hebben
moeten knokken om te overleven.
Het was deze keer een gedachtenwisseling.
Er zijn nog geen afspraken gemaakt over verdere contacten tussen Ronald Waterman en
de ambassadeur die voortdurend zoekt naar
mogelijkheden van samenwerking tussen
Nederland en Armenië, waarbij de ambassadeur graag wijst op de mogelijkheden die
Nederlandse bedrijven en organisaties hebben op het vlak van investeren en ondernemen in Armenië.

WINTERACTIE:

voedselpakketten voor 40 euro
De barre winter is in Armenië zeker voor de armere mensen een kwestie van overleven.
Ze wonen in schamele huizen of containers waar wind en sneeuw soms dwars doorheen komen.

Tot in alle uithoeken van het land bezorgen
Maria Goris en haar mensen voedselpakketten.
De boel warm houden is dan goed lastig. Daarbij heeft ook lang
niet iedereen een voedselvoorraad kunnen verzamelen vanuit de
zomer. Voor die mensen zetten Maria Goris en haar mensen in de
herfst een grote winteractie op.
In het hele land worden in samenspraak met kerken en sociale
diensten lijsten gemaakt met arme mensen die in aanmerking
komen voor een voedselpakket. Little Bridge maakt grote pakketten met vooral langer houdbare voedingsartikelen waar gezinnen
weken mee vooruit kunnen.
We werken al jaren mee aan deze actie met een bijdrage van rond
de 12.000 euro onder het mom van: ‘Voor 40 euro help je een arm
Armeens gezin de winter door’. Deze actie leeft altijd erg bij onze
donateurs.

In de winter is het overleven voor de Armeniërs.
Veel mensen maken dan een bedrag over voor één of meer
pakketten. Ook voor bedrijven is dit een mooie actie. De nadruk
in het werk ligt altijd op structurele vooruitgang maar als mensen
in hun dagelijkse behoeften ernstig tekort komen, dan help je ze
toch?
Dat is ook de instelling van Maria Goris en haar mensen. In de
zomer voorziet ze arme mensen van schoolspullen en zonodig
schoolkleding en in de winter komt ze met voedsel en
brandstof op te proppen. Tot
in de verste uithoeken van
het land.

NL 78 RABO 01 09 23 69 47
Stichting “Pijnackernaren helpen Armenië”
Wilt u het werk van Maria Goris en haar Stichting Little Bridge
financieel steunen, maak dan gebruik van IBAN:
NL 78 RABO 01 09 23 69 47 ten name van Stichting Pijnacker-naren Helpen Armenië. Onze stichting is ANBI-goedgekeurd,
wat betekent dat giften financieel aftrekbaar zijn.

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl
info@pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Contactpersonen

Henny Bos, Oostlaan 68, 2641 DT, Pijnacker,
telefoon: 06 - 526 18 213
Gertrude van Leeuwen, secretaris
Ingrid de Smit. penningmeester
Sjaak Oudshoorn
RSIN/fiscaalnummer
ANBI 817429803

