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Al vele jaren is Armenië het goede doel van 
de Haringparty. Het is altijd een hele gezel-
lige happening bij restaurant Tout le Monde 
van de familie Zoutendijk. Zij verzorgen 
het totale culinaire deel van de party en 
Pijnackernaren Helpen Armenië organiseert 
de entree, de verkoop van de munten en 
natuurlijk de grote loterij met vele prachtige 
prijzen die door lokale ondernemers beschik-
baar worden gesteld. 

Erik van der Haas Speelautomaten is weer 
de hoofdsponsor en de hoofdprijs van de 
loterij is beschikbaar gesteld door Wijtman 
Tweewielers dat vestigingen heeft in Delft, 
Nootdorp en Pijnacker. Natuurlijk is de 
hoofdprijs een prachtige fiets. 
Aanmelden voor de Haringparty Pijnacker 
kan via onze site en je kunt ook meteen het 
deelnamebedrag overmaken. Dat is 20 euro 
per persoon. Betalen bij de entree is ook 
prima. 
De inloop is vanaf 17.00 uur en rond 18.00 
uur verrichten burgemeester Björn Lugthart 
en ambassadeur Tigran Balayan de officiële 
opening door de eerste  haring naar binnen 
te happen. Voelt u zich vooral van harte 

welkom bij de Haringparty Pijnacker bij Tout 
le Monde aan de Noordweg 19 in Pijnacker. 

Het dorp Hovit is een nederzetting op 14 
kilometer afstand van de stad Gyumri  in 
het relatief arme noorden van het land. Het 
dorp ligt op een hoogte van 1.650 tot 1.700 
meter boven de zeespiegel. Hovit heeft een 

nieuwgebouwde school voor 70 leerlingen. Er 
is een kerk in het dorp, een klein recreatie-
centrum en een hulppost.

De belangrijkste middelen van bestaan van 
de inwoners zijn veeteelt en landbouw. Er is 
485 hectare landbouwgrond en 835 hectare 
weiland. Het dorp telt 544 inwoners. De 
groep tussen 0 en 16 is groot: 63 meisjes en 
133 jongens. Door een gebrek aan midde-
len van bestaan is er een uitstroom van 
gezinnen. 

In de jaren 1980 tot en met 1996 heeft een 
gemaal in het dorp Karnut gezorgd voor het 
irrigeren van 300 hectare in Hovit, maar he-
laas is het geheel na 1996 in verval geraakt 
door gebrek aan middelen. 
De nieuwe leider in dit gebied, de heer Igity-
an, wil het opnieuw leven inblazen door de 
levensomstandigheden van de dorspmensen 
te verbeteren. Dat kan onder meer door het 
irrigatiesysteem te verbeteren.
Het water wordt gepompt vanuit Karnut naar 
het dorp Hovit over een afstand van in totaal 

7.050 meter. Om het systeem weer te laten 
functioneren, moet het pompstation grondig 
worden gerenoveerd  en voorzien van nieu-
we pompen.

Als de klus is geklaard, kan een gebied van 
320 hectare volledig worden geïrrigeerd en 
zal het mogelijk zijn om 150 hectare graan te 
verbouwen, 100 hectare veevoer en 70 hecta-
re bij de huizen voor groenten, aardappelen, 
kool en suikerbieten. 

Het project zal een belangrijke stimulans 
zijn voor de economie van het dorp en 
met name voor de voedselvoorziening. De 
verwachting is dat dan minder inwoners hun 
heil elders zullen zoeken maar middelen van 
bestaan vinden binnen het dorp Hovit. 

Het waterproject zal worden uitgevoerd en 
gefinancierd samen met Wilde Ganzen dat 
een deel van de financiën voor haar rekening 
neemt. Zowel Little Bridge, Wilde Ganzen als 
wijzelf ondersteunen graag waterprojecten. 
Water is immers een basislevensbehoefte.

Na twee ‘visloze’ jaren organiseren we 
samen met Tout le Monde op donderdag 16 
juni weer de Haringparty Pijnacker. Elders 
in deze nieuwsbrief ziet u de flyer met alle 
informatie. 

Maria Goris en haar organisatie Little Bridge 
zijn bezig met de voorbereiding van een 
waterproject in het dorp Hovit. 
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Samen werken 

aan een betere toekomst!

Eindelijk weer de Haringparty 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Ambassadeur Tigran Balayan opent de 
Haringparty samen met burgemeester Björn 
Lugthart. 

Irrigatieproject in het dorp Hovit

De verbetering van het irrigatiesysteem moet 
de economie van het dorp stimuleren en de 
leegloop tegengaan. 



Even wat minder projecten door 
gemeentelijke herindeling 

Armeense onderscheiding voor Henny Bos 

In Nederland is het geen onbekend verschijnsel: gemeentelijke herindeling. 
Gemeenten worden samengevoegd ofwel er vinden grenswijzigingen plaats. 

Ook in Armenië is op dit moment sprake van 
gemeentelijke samenvoegingen en fusies. Om-
dat Little Bridge met aan het hoofd Maria Goris 
vooral veel projecten opzet samen met gemeen-
ten, is de gemeentelijke herindeling de reden 
dat er even wat minder ontwikkelingsprojecten 
in behandeling worden genomen. 
Het is even afwachten welke burgemeester de 
leiding krijgt over welke gemeente en als alles 
weer is ‘geland’ dan gaat het allemaal weer 
draaien. Intussen gaat Maria Goris gewoon door 
met haar werk: het ondersteunen van dorpen, 
organisaties, families en individuele personen 
met raad, daad en donaties, al dan niet in de 
vorm van goederen, medicijnen, voedingsmid-
delen, enzovoort. 

Op donderdag 20 januari ontving Henny Bos, de voorzitter van de Stichting 
Pijnackernaren Helpen Armenië, een hoge onderscheiding uit handen van Tigran 
Balayan, ambassadeur voor Armenië in Nederland. 

Het betrof een medaille die ingesteld is ter 
gelegenheid van de dertigste verjaardag van de 
diplomatieke relaties tussen Armenië en Neder-
land. Die verjaardag was in 2021, drie decennia 
na de onafhankelijkheid van Armenië dat in 
1991 weer een zelfstandig land werd na het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De medaille is 
uitgereikt aan dertig personen of organisaties 
die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd 
aan de ontwikkeling van het nieuwe Armenië 
vanaf 1991. 
Na dertig jaar heeft het land gemiddeld een 
redelijke welstand bereikt, maar nog steeds 
zijn er grote groepen die het slecht hebben. 
Ouderen, mensen met een mindere gezondheid, 
gezinnen zonder werk, enzovoort. De ongelijk-
heid is groot, de werkloosheid is enorm en de 
sociale voorzieningen zijn matig. Het komt voor 

dat mensen hun huis moeten verkopen om een 
operatie te kunnen betalen. 

De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië 
ondersteunt al vanaf 2002 een kleine hulp- en 
ontwikkelorganisatie in Armenië, Little Bridge, 
die onder leiding staat van een energieke en 
doortastende Nederlandse vrouw, Maria Goris, 
die door het hele land kleine concrete projecten 
opzet: waterleiding voor drinkwater en irrigatie, 
zaaigoed en materieel voor landbouwcoöpera-
ties, het verbouwen van schooltjes en culturele 
centra, het voorzien van arme gezinnen van 
schoolspullen zodat hun kinderen aan het on-
derwijs mee kunnen doen, enzovoort. 
Henny Bos gaat al twintig jaar voorop in de 
strijd bij het werven van gelden voor concrete 
projecten in Armenië. In ruim twintig jaar is 
meer dan anderhalf miljoen euro ingezameld 
voor projecten van Little Bridge. Van die ander-
half miljoen heeft ook Wilde Ganzen een flink 
deel opgebracht door bedragen voor concrete 
projecten met vijftig procent te verhogen. 
Ambassadeur Tigran Balayan reikte de medaille 
en de award vol overtuiging uit aan Henny Bos 
die ook bij de ambassade regelmatig stevig aan 
de bel trekt voor van alles, maar die tegelijk 
altijd bereid is om zich ook voor hen in te zet-
ten, zoals onlangs bij een bezoek van een hoge 
commissaris van de Euraziatische Economische 
Unie aan Nederland die in Pijnacker-Nootdorp 
en Lansingerland enkele vooraanstaande bedrij-
ven bezocht om het gesprek aan te gaan over 
intensivering van de economische samenwer-
king met onder meer Armenië. 

Voedselpakketten-
actie enorm succes

Rond de jaarwisseling is Little Bridge in 
heel Armenië druk met het samenstellen 
en rondbrengen van voedselpakket-
ten. Tot in alle uithoeken van het land 
bereiken deze pakketten met houdbare 
voedingswaren de armste mensen. 
Voor het traceren van de gezinnen en 
de alleenstaanden die een pakket heel 
goed kunnen gebruiken, wordt nauw 
samengewerkt met sociale diensten van 
gemeenten en ook met kerken her en 
der. Pijnackernaren Helpen Armenië on-
dersteunt de actie ieder jaar met 12.000 
euro en daarmee kunnen 300 gezinnen 
een groot pakket krijgen ter waarde van 
40 euro. 

Veel van onze donateurs ondersteunen 
heel bewust en gericht deze actie. Little 
Bridge heeft nog veel meer bronnen 
van ondersteuning, dus in werkelijkheid 
krijgt een veelvoud van 300 gezinnen een 
pakket. 

Behalve met voedsel ondersteunt Little 
Bridge arme gezinnen ook met school-
spullen en ook met schoeisel en kleding. 
Juist schoolspullen maken het mogelijk 
dat ook kinderen uit arme gezinnen deel-
nemen aan het onderwijs. Scholing is het 
middel om vooruit te komen. 
Al jaren zijn enkele vrouwen in Pijnacker 
bezig met het breien van kinderkleding 
voor Armenië. Mevrouw Van der Sluis 
doet dat al heel lang en tot voor kort 
ook mevrouw Jas. Zij is vorig jaar helaas 
plotseling overleden, maar wat ze heeft 
gemaakt wordt nog steeds ‘gedragen’ in 
Armenië.

Knarik Hovhanissyan is blij met de sprei 
die Margreet Jas heeft gemaakt.

De realisering van diverse waterprojecten ging 
de laatste (corona)jaren gewoon door.

Henny Bos met medaille en oorkonde. Links 
ambassadeur Tigran Balayan en rechts Artak 
Kamalyan, commissaris van de Euraziatisch 
Economische Unie die onlangs op bezoek was in 
Nederland.



Kopie Plus is van oudsher een familiebedrijf. Het 
is opgericht in 1985 door Edwin Feenstra die ook 
zijn vader en moeder regelmatig aan het werk 

had. Edwin hield zich bij de TU bezig met druk-
werk en dacht: dit kan ik ook als zelfstandig 
ondernemer. De eerste jaren was hij in Bleiswijk 

gevestigd en nu dus alweer een jaar of dertig in 
Pijnacker. 

Verenigingsbladen, nieuwsbrieven, kerkbla-
den, boekjes voor uitvaarten of doopvieringen, 
familiedrukwerk, scripties, complete boeken, 
toegangskaarten voor voorstellingen, posters, 
flyers, placemats, T-shirts; je kunt het zo gek 
niet bedenken of Kopie Plus drukt, bedrukt of 
kopieert het. 
Edwin Feenstra (bijna 64 maar nog bruisend van 
energie) en zijn medewerker Guus (72 maar ook 
nog heerlijk in de running) maken allesbehalve 
een ‘bedrukte’ indruk. Als je de drukkerijwinkel 
aan de Meidoornlaan binnenstapt, dan staat 
Edwin al in de starthouding en straalt hij uit: 
wat kan ik fiksen voor je en wanneer moet je 
het hebben? 

De grondhouding is er een van dienstverlening 
en kwaliteit voor een superscherpe prijs. Zeker 
voor niet-commerciële instellingen zoals vereni-
gingen en vrijwilligersorganisaties is het heel 
prettig als de drukwerkleverancier ook financi-
eel meedenkt en meewerkt. 
Daarbij werkt ook mee dat hij zelf ook altijd 
actief is geweest en nog in het verenigings-
leven. De laatste jaren is hij volop bezig met 
de operettevereniging ODES die de ene na de 
andere (musical)productie uitvoert. Half mei 
staat of stond Edwin met al zijn ‘medespelers 
m/v’ weer te schallen op de bühne van CulturA 
& Zo in Nootdorp. Dat werk weet hij moeiteloos 
te combineren met het echte werk, het drukken 
van onze nieuwsbrief en andere grafische tus-
sendoortjes! Bedankt Edwin en ook Guus voor 
jullie inzet voor onze stichting! 

Graficus Gerard Nijboer die als zzp-er vanuit huis in Pijnacker de mooiste dingen 
maakt, is de man die onze site heeft gebouwd en die ook altijd de nieuwsbrieven, 
de flyers en ander drukwerk ontwerpt en voorbereidt. Gerard werkt snel en efficiënt 
en hij maakt de mooiste dingen uit het losse polsje.  
Snel, efficient, kwalitatief hoogwaardig en voor een scherpe prijs: dat geldt ook 
voor Kopie Plus Pijnacker dat onze flyers en nieuwsbrieven drukt. Kopie Plus is niet 
weg te denken uit Pijnacker waar het sinds de beginjaren negentig gevestigd is, 
namelijk aan de Meidoornlaan. 

Collecte voor Armenië in PKN-kerken 

Kopie Plus Pijnacker drukt de nieuwsbrief 

Zondag 8 mei werd in de vier kerken van PKN-gemeente Pijnacker en Delfgauw 
gecollecteerd voor het werk in Armenië. Dat betreft de Dorpskerk aan het Koningshof, 
De Acker in Pijnacker-Noord, de Ontmoetingskerk aan de Klapwijkseweg en Kerk 
Delfgauw. 

Het resultaat van de collecte komt ten goede 
aan het zogenoemde Maria Virus Fonds. Daar-
mee betaalt Maria Goris van Little Bridge in Ar-
menië allerlei niet geplande maar wel heel be-
langrijke uitgaven, zoals operaties voor mensen 
die dat zelf niet kunnen betalen, ondersteuning 
van arme gezinnen die met tegenvallers op het 
gebied van ziekte te maken hebben gekregen. 

Maria Goris had een mooi filmpje gemaakt en 
dat zelf ingesproken waarbij ze twee concrete 
Armeense gezinnen aan de kijker/luisteraar 
voorstelt. Leo Scheen heeft daar daags voor de 
collecte een filmpje van gemaakt van 2.52  
minuten en dat filmpje is zo mogelijk in de 
kerken vertoond. Intussen is het ook op de site 

www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl terug te 
zien.  

Vorig jaar is met de opbrengst van de collecte 
een microkrediet verstrekt aan beginnende on-
dernemers. Dat was ook de bestemming van de 
legeflessenbonnenpot van PLUS Sabine Zondag. 
De beginnende ondernemers kregen een bedrag 
waarmee ze bijvoorbeeld koetjes en schapen 
kochten of een drukkerijtje konden beginnen. 

Deels was het bedrag een gift en deels een te-
rug te betalen lening. Als we dit jaar weer naar 
Armenië gaan voor een projectreis dan zullen 
we zeker ook deze ondernemers bezoeken. 
Wordt vervolgd dus!

Aparte ondersteuning 
in Zimbabwe 
Geheel los van de financiering en de 
projectenondersteuning in Armenië is 
Henny Bos persoonlijk ook actief in en 
voor Zimbabwe. Hij ondersteunt daar 
via vrienden van weleer onder meer een 
verzorgingstehuis voor ouderen en een 
school die ook straatkinderen onderwijs 
probeert te geven. Of het nou Armenië of 
Zimbabwe is: onderwijs is van A tot Z het 
middel om mensen vooruit te helpen. 
Bij donaties voor Zimbabwe dat graag 
apart vermelden.

Edwin en Guus gaan er voor.

Van het geld is onder meer les- en lees-
materiaal gekocht.



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, voorzitter. 
Oostlaan 68, 2641 DT, Pijnacker, 
telefoon: 06 - 526 18 213 

Sjaak Oudshoorn, secretaris/penningmeester

Leon Ammerlaan, bestuurslid  

RSIN/fiscaalnummer ANBI 817429803

DONDERDAG 16 DONDERDAG 16 JUNIJUNI 20222022 vanaf 17.00 uur

Tout le Monde, Noordweg 19, Pijnacker 
In samenwerking met Pijnackernaren Helpen Armenië

Wegens succes geprolongeerd:

Hoofdsponsor: Erik van der Haas Speelautomaten

Opening door burgemeester Björn Lugthart en 
de ambassadeur van Armenië: Tigran Balayan. 

Haring en uitgebreid buffet: € 20,- 
Loterij met topprijzen; hoofdprijs een fi ets 

van Wijtman Tweewielers

    Meld je aan en betaal via: 
NL 78 RABO 01 09 23 69 47

o.v.v. Haringparty,  aantal personen en je naam.
Het goede doel: kleinschalige projecten in Armenië.

TWAALFDE
HARING PARTY HARING PARTY 

PIJNACKER
Iedereen is welkom!


