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Van de Voorzitter 

Wereldwijd leven bijna 385 miljoen kinderen in extreme 

armoede. Ontwikkelingsorganisatie  Unicef en de 

Wereldbank stellen in een onlangs verschenen rapport dat 

het gaat om bijna 20 procent van de kinderen in 

ontwikkelingslanden die in extreme armoede leeft. Er is 

sprake van extreme armoede als een huishouden € 1,70 of minder per persoon per dag te 

besteden heeft. De gevolgen van deze hardnekkige armoede kunnen 

schadelijk zijn voor jonge kinderen. Het is van grote invloed op hun 

ontwikkeling. Door gezinnen elke maand een kleine financiële bijdrage 

te geven krijgen kinderen meer en betere voeding, gaan ze langer naar 

school en is er een uitweg uit de armoede, stelt het rapport.  

Famtofam doet dit en het helpt. We hebben dit tijdens ons bezoek (2 

maanden geleden) weer met eigen ogen kunnen zien. Ook onderwijs is 

belangrijk voor de kinderen en ook hier heeft Famtofam een belangrijke stap gezet: het opstarten 

van een studiefonds voor de kinderen van Famtofam. Dit zijn belangrijke stappen om de 

kinderen een betere toekomst te kunnen geven. Dit hadden we niet gekund zonder uw 

ondersteuning. Over het studiefonds en de bestuursreis (en nog vele andere interessante 

onderwerpen) kunt u meer lezen in deze nieuwsbrief. 

 

Van het bestuur 

Het bestuur is verheugd te melden dat Willemien de Jong ons team gaat versterken. Willemien 

gaat zich met name bezighouden met de ledenadministratie. Hier was een vacature ontstaan door 

het stoppen van Coosje Voolstra. Het bestuur bedankt Coosje voor al het werk wat ze bijna 4 jaar 

heeft gedaan en we willen Willemien veel succes wensen met haar werk voor de 

ledenadministratie van Famtofam. 

 

Willemien stelt zich voor 

Mijn naam is Willemien de Jong. Ik ben 52 jaar en woon in Drachten. Door 

één van de bestuursleden ben ik gevraagd de ledenadministratie voor 

Famtofam te willen doen. Ik had al over het werk van deze stichting gehoord 

en ben me hierin meer gaan verdiepen. Door veel sponsoren worden kinderen 

in Armenië gesteund. Wat mij hierbij aanspreekt is dat elke euro die gegeven 

wordt ook daadwerkelijk terechtkomt op de juiste plaats. Door het 

enthousiasme dat ik voelde wil ik graag met de overige bestuursleden en 

betrokkenen een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen in Armenië. 

Dit ga ik doen door contact te onderhouden met u. 

http://www.famtofam.nl/
http://www.vandekken-design.nl/
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Evaluatie noodhulp (door Karine Arevshatyan) 

Famtofam is nu een jaar bezig met een, 

voor de families in Gyumri, zeer 

belangrijk project: noodhulp (het leveren 

van voedsel en/of hout). Het is een groot 

project en het betreft Famtofam families 

die behoren tot de meest kwetsbare 

mensen. Het zijn de armste die deze 

noodhulp ontvangen. 

 

Tijdens onze bezoeken hebben we veel 

gezinnen bezocht die in erg slechte 

omstandigheden leven: 

1. Ze wonen in een container of in een 

vochtig en donker vervallen huis waar 

geen sprake meer is van normale leefomstandigheden. Geen gas, vaak geen toilet en/of een 

badkamer of een keuken. 

2. Er zijn één of meer minderjarige kinderen in gezinnen die eten en warmte nodig hebben in de 

vaak zeer koude winters in Gyumri. De ouders zijn niet in staat om de kinderen normaal te 

voeden omdat ze geen baan hebben. Ze kunnen alleen overleven door de kinderbijslag die ze van 

de overheid ontvangen en met de maandelijkse bijdrage van Famtofam. Ze lenen brood van de 

winkels. Als ze veel schulden maken in deze winkels dan geeft de eigenaar van de winkel hen 

geen brood meer. Door ondervoeding krijgen de kinderen aandoeningen. Soms hebben de 

moeders een baantje als schoonmaakster van huizen en dan verdienen ze wat geld (10 eurocent 

per uur) om brood te kopen voor de kinderen. Als ze niet in staat zijn hout of gas te betalen dan 

verzamelen ze afval (schoenen, plastic etc.) om dit te verbranden in de provisorisch gemaakte 

kachel in de container of flat. 

3. Regelmatig ontmoeten we gezinnen waar sprake is van een alleenstaande ouder. Een van hen 

is dood of ze zijn gescheiden. Soms maken we kennis met een kind dat noch een vader noch 

moeder heeft. 

4. Er zijn enkele gevallen waarvan de ouders niet 

in goede gezondheid zijn (ze kunnen dus ook niet 

werken). Vaak hebben de kinderen ook 

gezondheidsproblemen. 

 

Met de steun van Famtofam helpen wij sommige 

families die van de honger en bevriezing bijna 

omkomen. Het doet de families zichtbaar goed als 

we hen wat aandacht geven. Deze families zijn 

Famtofam (de sponsors) ontzettend dankbaar. Er 

zijn veel gezinnen die in deze omstandigheden 

moeten leven maar we kunnen het ons helaas niet 

veroorloven om ze allemaal te helpen. 

 

Wat hebben we dit jaar al kunnen realiseren: 

 

Totaal hebben 35 gezinnen noodhulp ontvangen: 

6 gezinnen - hout en voedsel 

2 families - alleen hout 

27 families - alleen voedsel 
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Start pilot Famtofam Studiefonds 

Sinds vorige jaar wordt gewerkt aan de opzet van een studiefonds 

voor Famtofam kinderen die een universitaire studie willen en 

kunnen volgen maar daarvoor niet de middelen hebben. Famtofam 

willen deze studenten financieel in staat stellen hun studieplannen 

ten uitvoer te brengen. Afgelopen zomer zijn de processen (in 

Armenië) uitgewerkt en afgerond.  

Tijdens de bestuursreis afgelopen oktober zijn alle processen 

doorgenomen met onze contactpersonen in Armenië. Gezamenlijk is besproken hoe het 

Famtofam Scholarship Fund straks in de praktijk moet gaan werken. Met behulp van een 

PowerPoint presentatie zijn alle stappen doorgenomen en onduidelijkheden en valkuilen 

onderkend en opgelost. Rode draad door alle processen heen is de voortdurende toetsing van de 

(resultaten van de) studenten met de uitgangspunten en de afspraken die eerder zijn opgesteld en 

vastgelegd in een door beide partijen getekende studieovereenkomst. Op die manier wordt 

bereikt dat aan sponsoren de zekerheid wordt geboden dat hun geld goed wordt besteed en op de 

juiste plek terechtkomt.  

 

In 2 sessies is het hele rapport besproken met 

onze 3 contactpersonen. Daarbij is over en weer 

uitputtend toegelicht wat precies de bedoeling is 

en hoe we kunnen bereiken dat studenten 

optimaal kunnen worden begeleid. De 

voortgangsdocumenten en – gesprekken tijdens 

de studiejaren moeten het Famtofam bestuur de 

zekerheid geven dat resultaten voortdurend 

worden getoetst zodat het sponsorgeld hiervoor 

goed wordt besteed en op de juiste plek 

terechtkomt. Zo is het de bedoeling dat 

studiebeurzen rechtstreeks aan de universiteiten worden uitgekeerd.  

Aan het eind van de besprekingen is in overleg besloten om een pilot te starten met 2 leerlingen 

die zullen worden toegelaten tot de voorbereidingsfases. Zij zullen dus (de laatste) 2 jaar op de 

Highschool worden begeleid door onze contactpersonen. Zo kan adequate informatie worden 

verzameld op basis waarvan straks (begin studiejaar 2018/2019) gefundeerde beslissingen 

kunnen worden genomen om de eerste studenten toe te laten tot het Famtofam Scholarship Fund. 

 

Presentaties Famtofam 

Afgelopen voorjaar is Famtofam weer enkele keren uitgenodigd om te komen vertellen over het 

werk wat we doen. Altijd weer treffen we een geïnteresseerd publiek (meestal 

vrouwenorganisaties) die geraakt worden door ons verhaal. Als eerste waren we in maart te gast 

bij Passage in Siddeburen. Daar had men een maand eerder al een verloting georganiseerd 

waarvan de opbrengst bestemd was voor Famtofam. Aan het eind van de avond kon de totale 

opbrengst worden vastgesteld op € 450,--. 

 

Enkele weken later waren we te gast bij de PKN Vrouwengroep in Dokkum. Alhoewel het aantal 

deelnemers bescheiden was konden we toch een bedrag van € 200 bijschrijven. Een mooi 

resultaat. 

 

Als laatste dit voorjaar waren we uitgenodigd door Passage Surhuisterveen. Hier konden we ons 

verhaal kwijt aan ruim 50 dames die zorgden voor een opbrengst van meer dan € 500,--. 
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Zo ziet u dat deze lezingen voor Famtofam erg belangrijk zijn en wel om 2 redenen: 

1. Het biedt ons een podium om meer naamsbekendheid te krijgen 

2. Het is een belangrijke bron van inkomsten geworden voor Famtofam 

Weet u organisaties die geïnteresseerd zijn om het verhaal van Famtofam te horen en te beleven? 

Laat het weten en we informeren u graag hoe een dergelijke avond eruit ziet en wat u kunt 

verwachten. Om het geld hoeft u het niet te laten: we vragen nooit een vergoeding voor onze 

lezingen. 

 

Bestuursreis Armenië 2016 

Van 8 – 16 oktober is een bestuursdelegatie weer op bezoek geweest in Gyumri. Zaterdagavond 

om 20.00 uur zijn we geland op het vliegveld in Yerevan, waar Karine en haar moeder ons 

stonden op te wachten. Vervolgens zijn we in een taxi naar Gyumri gereisd waar we in Hotel 

Garun kamers hadden gereserveerd. 

Dit hotel diende de hele week als uitvalsbasis maar ook als vergadercentrum. Elke dag stond de 

taxi klaar om ons te brengen bij gesponsorde families, de bank, overleg met een 

vertegenwoordiger van Alvan Tsarik of waar we dan ook maar naar toe moesten. Altijd 

vergezeld van één van onze contactpersonen die als tolk fungeerde. Het is een intensieve week 

geworden met een vol programma.  

 

Vanzelfsprekend waren de geplande bezoekjes aan 

(gesponsorde) kinderen de rode draad die door de 

hele week liep. Bezoekjes die elke keer weer diepe 

indruk maken en ons doen beseffen waarom dit werk 

nog altijd belangrijk is. Zijn er soms positieve 

ontwikkelingen waar te nemen (bv verhuizing van 

een container naar een flat), vaak ligt een trieste 

reden daaraan ten grondslag. Bijvoorbeeld een 

zelfdoding van een vader waaraan publiciteit is 

gegeven met als gevolg dat een organisatie (uit de 

USA) zorgt voor de aankoop van een flat waar de 

gedupeerde familie dan in mag trekken. Daarmee 

zijn de zorgen allerminst verdwenen want zo’n verhuizing brengt nieuwe problemen met zich 

mee. De energiekosten van een flat zijn namelijk hoog en daar staan nauwelijks inkomsten 

tegenover waardoor aan de financiële verplichtingen niet kan worden voldaan. We hebben met 

eigen ogen gezien dat een houten vloer en ledikanten waren verdwenen uit een flat: verbrand om 

toch nog wat warmte te hebben in de winter. In 

het algemeen kunnen we dan ook stellen dat er 

nauwelijks verbetering komt in de 

leefomstandigheden van de families.  

Voor alle bezochte gezinnen hadden we een 

voedselpakket gekocht. Vaak hadden sponsoren 

ons cadeautjes meegegeven voor ‘hun kinderen’. 

Ook die hebben we overhandigd. Bijgevoegde 

briefjes werden door onze contactpersoon steeds 

netjes vertaald. Sommige sponsoren hadden een 

foto van hun gezin bijgevoegd. De gesponsorde 

families  waren daar zichtbaar blij mee.  

 

We hebben intensief gesproken met onze contactpersonen Karine, Zara en Kristine (gezamenlijk 

maar ook afzonderlijk). Elke keer weer dwingen deze vrouwen diep respect bij ons af door hun 

betrokkenheid en inzet voor Famtofam. En dat is nog niet alles. Ook hun ouders voelen zich zeer 
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betrokken bij het werk van Famtofam en 

doen dan ook volop mee. Deze ouders 

nodigden ons uit om te komen eten en we 

voelden hun betrokkenheid bij, en 

dankbaarheid aan Famtofam. Meerdere 

keren kregen we te horen dat de inzet van 

Famtofam in Armenië buitengewoon 

wordt gewaardeerd. Naast de sponsoring 

van kinderen is noodhulp ook een 

belangrijk onderwerp geweest. Voor het 

eerst heeft Famtofam een jaarbudget 

vastgesteld voor noodhulp. De 

contactpersonen kregen zelf de 

verantwoordelijkheid om aan gezinnen in 

schrijnende situaties noodhulp toe te kennen en uit te voeren. Na een ietwat onwennige start 

blijkt dit goed te werken. 

 

Nieuw waren de gesprekken met onze contactpersonen over het op te richten studiefonds. Het 

afgelopen jaar hebben we, samen met onze contactpersoon Kristine, de processen in Armenië 

ontworpen en vastgesteld. Hierbij moet u o.m. denken aan: hoe 

selecteren we studenten, hoe kunnen we ze de laatste 2 jaar 

volgen op het middelbaar onderwijs om een goed onderbouwde 

beslissing te kunnen nemen om ze wel dan niet toe te laten tot 

het studiefonds. De gesprekken hierover waren uitvoerig en 

intensief. We leren er zelf ook weer veel van en zijn ervan 

overtuigd dat het studiefonds een waardevolle aanvulling is op 

het sponsorprogramma (zie uitgebreider verslag elders in deze 

nieuwsbrief). 

 

Vast onderdeel  van ons bezoek is een gesprek met de Bank waar al onze gesponsorde families 

elke maand weer verschijnen om hun maandelijkse bijdrage op te nemen. Deze methode van 

uitbetalen is voor de bank erg arbeidsintensief (elke maand verschijnen 230 ouders/verzorgers 

voor het loket om hun geld op te nemen). Daarbij wordt door de bankbediende steeds 

gecontroleerd of de betreffende persoon gelegitimeerd is het geld op te nemen. De bank beseft 

echter dat het gaat om de hulp aan de allerarmsten en is daarom bereid aan deze 

arbeidsintensieve procedure mee te (blijven) werken. 

 

Bijzonder dit jaar was ook ons bezoek aan het weeshuis Fridtjof Nansen (boarding school No.2) 

in Gyumri. De VGKN kerk van Harkema had een bedrag groot € 1.450,-- bijeengebracht. Voor 

dat geld hebben we noodzakelijk goederen gekocht (voor een uitgebreid verslag zie elders in 

deze nieuwsbrief).  

 

Aan het eind van de week hebben we een bezoek gebracht aan een eeuwenoud klooster van de 

Armeens Apostolische kerk in Artik, een half uur rijden van Gyumri. Twee jongens uit ons 

sponsorprogramma zijn in september jl. toegetreden tot dit klooster. Daarmee zijn ze verzekerd 

van onderwijs en kost en inwoning, een forse verbetering ten opzichte van hun thuissituatie. Dit 

bezoek was indrukwekkend (zie uitgebreid verslag elders in deze nieuwsbrief).  

 

Al met al een week die veel energie kost maar ook veel energie oplevert. Energie die we nodig 

hebben om ons hier in Nederland weer volop te kunnen inzetten voor “Directe hulp aan 

Armeense kinderen”. 
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Bezoek weeshuis Fridtjof Nansen 

Afgelopen voorjaar had de VGKN kerk van Harkema een 

‘enveloppenactie’ georganiseerd ten bate van Famtofam. Deze 

actie had het prachtige bedrag van € 1.450,-- opgebracht.  Met 

de kerk was afgesproken dat dit geld zou worden besteed aan 

noodzakelijke goederen voor dit weeshuis waar 90 kinderen 

zonder ouders (of van ouders met problemen) zijn 

ondergebracht. Maandagochtend werden we ontvangen door de 

directrice van het weeshuis voor een kennismaking. ’s Middags 

zijn we met de leiding van het weeshuis inkopen gaan doen in 

Gyumri. De volgende spullen zijn o.m. ingekocht: 2 

boekenkasten, een ladekast, 25 dekens, 50 borden, 20 paar 

gymschoenen en 10 trainingspakken. Alle gekochte 

goederen zijn bezorgd en op donderdagmiddag zijn we 

teruggegaan om met eigen ogen te constateren dat alle 

goederen waren geleverd en in gebruik genomen. Dat 

werd een feestelijk bijeenkomst waarbij de kinderen ons 

verrasten met zang en dans. Ook kregen we 2 smyrna 

kleedjes aangeboden die op de school door 2 jongens 

waren gemaakt. Van dit bezoek hebben we beeldmateriaal 

gemaakt waarmee we volgend voorjaar naar de kerk van 

Harkema gaan om verslag uit te brengen over wat er precies met 

hun geld is gebeurd. Van ons bezoek aan het weeshuis is ook een 

filmpje gemaakt dat u kunt zien op onze website 

(http://www.famtofam.nl/weeshuis) Ook dit is dus weer een 

voorbeeld van “Directe hulp aan Armeense kinderen”  van 

Famtofam. Alle geld dat is gegeven wordt in Armenië ook 

daadwerkelijk besteed. 

 

Bezoek klooster Harichavank 

Aan het eind van de week hebben we een bezoek gebracht aan het eeuwenoude klooster bij het 

dorpje Harich (!) in het Artik district. Het klooster ligt op een half uur rijden van Gyumri. Het 

ligt op een heuvel, omringd door ravijnen. Ook hier zijn de sporen van de aardbeving uit 1988 

nog duidelijk te zien. 

De precieze stichtingsdatum van het klooster is onbekend, waarschijnlijk was het niet veel later 

dan de 7e eeuw toen de eerste kerk in Armenië is gebouwd. Aan het eind van de 12e eeuw kocht 

Princes Ivane en Zakhare (Zahkarids) dit klooster en bouwde een nieuwe kerk, vestingmuren en 

een aantal bedrijfsruimten.  

 

Het klooster is nog altijd in gebruik bij de 

Armeens-Apostolische kerk (de staatsgodsdienst 

van Armenië). Jonge jongens (15-18 jaar) krijgen 

hier het eerste deel van hun opleiding tot priester. 

Momenteel zijn er 38 jongens gehuisvest. 

Daarnaast gaan ze hier “gewoon naar school” waar 

ze de laatste (3) jaren van de middelbare school 

afronden. Daarmee eindigt ook hun verblijf  in dit 

klooster en gaan ze weer naar een ander klooster. 

 

http://www.famtofam.nl/weeshuis
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De reden dat we in het klooster waren is dat twee jongens uit ons sponsorprogramma in 

september jl. zijn toegetreden tot dit klooster. Daarmee zijn ze verzekerd van onderwijs, kost en 

inwoning. Een forse verbetering ten opzichte van hun thuissituatie. Overigens eindigt daardoor, 

voor hun, wel het sponsorprogramma van Famtofam.  

 

We werden zeer gastvrij ontvangen door de monnik en de beide 

jongens werden geroepen om ons te begroeten. Ze herkenden ons 

nog van ons bezoek bij hun thuis, twee jaar geleden.  

We kregen een rondleiding door het gebouw waar de 

opleidingslokalen van het klooster zich bevinden. Ook mochten we 

de bibliotheek zien waar we verbaasd kennis namen van de wijze 

waarop daar de boeken worden gearchiveerd. Op een vraag van ons 

gaf de monnik aan dat het “inderdaad wel eens gebeurde dat een 

boek niet gevonden kon worden”. 

 

Indrukwekkend was het bezoek aan de kapel uit de 13de eeuw, een imposant, sobere kerkruimte 

waarin nog altijd diensten worden gehouden en waarbij ook de dorpsbewoners aanwezig 

(kunnen) zijn. We vroegen of één van de twee jongens (Sören) wilde zingen in deze kapel (we 

wisten van ons vorige bezoek dat hij dat goed kon). Hij durfde niet, maar de monnik riep een 

oudere jongen die vaker zong in deze kapel. A capella zong hij een Gregoriaans lied waar we 

“kippenvel van kregen”. Een filmpje hiervan kun u 

vinden op onze website 

(http://www.famtofam.nl/klooster). 

 

Aan het eind van ons bezoek hebben we afscheid 

genomen van de monnik en beide jongens. 

Inmiddels is een ander kind uit beide gezinnen 

opgenomen in ons sponsorprogramma zodat beide 

gezinnen in Gyumri niet aan hun lot worden 

overgelaten maar kunnen blijven profiteren van de 

maandelijkse sponsorbijdrage van  Famtofam.  

 

Leven in een container (door Zara Tosunyan) 

Na de aardbeving is Gyumri sterk veranderd. De 

meeste huizen en gebouwen zijn toen verwoest. De 

inwoners van Gyumri gingen in containers wonen in 

afwachting van een flat. Er zijn 28 jaren voorbij, maar 

ze leven nog steeds in die vochtige en koude 

containers. Op regenachtige dagen sijpelt het 

regenwater bij de wanden langs. Ratten en muizen zijn 

in grote getale aanwezig zijn. De ouders zijn altijd 

bang dat hun kinderen worden gebeten door de ratten. 

 

Ik bezoek regelmatig gezinnen die in de containers wonen. 

Wat je daarbinnen aantreft is echt verschrikkelijk. 

De belangrijkste bron van inkomsten van deze gezinnen is 

een sociale uitkering en ze zijn van dat beetje geld net in 

staat om wat eten te kopen voor een dag of twee. Er is dus 

geen hoop dat ze ooit een zelf een flat of huis zullen kunnen 

huren, laat staan kopen. 

  

http://www.famtofam.nl/klooster
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Financiën 

Ook in 2016 heeft Famtofam zonder problemen weer kunnen voldoen aan zijn financiële 

verplichtingen. Voor het grootste deel is dat mogelijk geweest door de trouwe steun van de 

sponsoren. Maar niet onvermeld mag blijven dat er ook dit jaar in meerdere kerken gecollecteerd 

is voor het werk van Famtofam. Dit leverde een bedrag van € 3.300,-- op. Aan ‘losse’ giften 

kwam nog een bedrag van € 1.400,-- binnen. Ook de vrijwilligers van de F2F Kadosjop zijn weer 

actief bezig geweest en hebben een mooie opbrengst (€ 3.000) gerealiseerd Voor al deze 

bijdragen zijn we heel dankbaar. 

 

Na het moderniseren van de website en het verbeteren van de mogelijkheid om via de website te 

doneren, zijn er de laatste tijd opmerkelijk meer giften via deze weg binnengekomen. Hopelijk is 

dit het begin van een groeiende bron van inkomsten. 

 

Herinnering kerstgift 

Eind november heeft u een schrijven ontvangen over de mogelijkheid om de kinderen in 

Armenië van iets extra’s te voorzien met Kerst. Een aantal sponsoren heeft inmiddels een 

kerstgift overgemaakt, waarvoor onze dank.  

Wellicht was u ook van plan iets extra’s te doen maar is het er nog niet van gekomen. Daarom 

hier nog even een herinnering aan wat de mogelijkheden zijn.  

1) U stort een extra bedrag op onze bankrekening onder vermelding van “Kerstgift kind 

xxx”. Dit bedrag kan een extra maanddonatie zijn maar u mag uw kind ook een hoger bedrag 

geven. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het betreffende kind. 

2) U maakt een ‘algemene gift’ over. Deze giften gebruiken we om ervoor te zorgen dat alle 

kinderen iets extra’s krijgen met Kerst. Het blijkt namelijk dat niet alle sponsoren aan onze 

oproep gehoor (kunnen) geven iets extra’s voor hun eigen kind te doen. 

Het geld kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL62RABO0392325721. Alvast 

dank voor uw bereidwilligheid. De kinderen zullen u er dankbaar voor zijn. 

 

Waarom leren zo belangrijk is voor de kinderen in Gyumri (door Kristine Mkhitaryan)) 

Er zijn veel arme gezinnen in Gyumri en vaak hebben deze gezinnen veel kinderen. Ze wonen 

allemaal in zeer slechte omstandigheden, in kleine en koude containers waar ratten vrij spel 

hebben. De problemen van de kinderen in het arme gezin worden door de gehele familie 

gevoeld. De kinderen proberen hun ouders in deze ellendige situatie te helpen. Maar hoewel ze 

veel problemen kennen hebben ze, net als ieder ander kind op de wereld, ook hun eigen droom. 

Jammer genoeg zijn veel van hen niet in staat de moeilijkheden te overwinnen en hun dromen 

werkelijkheid te laten worden. Toch blijken deze kinderen vaak sterker en vastberadener te 

worden. Allereerst willen zij studeren en ze willen hetzelfde niveau als alle andere kinderen. Ze 

wonen in een andere buurt en brengen daar hun vrijetijd door met (arme) lotgenoten (dansen, 

schilderen etc.). Maar ze willen ook graag meedoen met die 

anderen, waar ze vreemde talen kunnen studeren, maar heel 

vaak lukt dit niet omdat ze dit niet kunnen betalen. Ze 

studeren erg hard om ook naar de universiteit of hoge 

school te kunnen om later b.v. een goede dokter te kunnen 

worden. Maar de harde waarheid is dat ze vaak niet 

toegelaten worden of de school verlaten moeten omdat ze  

het niet kunnen betalen. Gelukkig zijn er vriendelijke 

mensen en goede doelen organisaties die arme kinderen 

helpen om hun dromen werkelijkheid te laten worden. De 

kinderen van vandaag zijn de kinderen van de toekomst; zij zijn de kinderen van morgen. 

Daarom is het uiterst belangrijk dat elk kind de kans krijgt om onderwijs te volgen. 



9 Nieuwsbrief Famtofam – december 2016 

 

 

Prijsontwikkeling voedsel tijdens de feestdagen (door Karine Arevshatyan) 

Rond Nieuwjaar en Kerstmis gaan de voedselprijzen weer omhoog. Dit geeft veel problemen 

voor de mensen in Armenië. Veel inwoners van Gyumri zijn hier erg boos en verdrietig over. Ze 

kunnen het zich niet veroorloven om de feestdagen te vieren. Het is koud en ze lijden honger. 

Hoe kunnen ze blij zijn tijdens de feestdagen wanneer de prijzen verdubbeld zijn. Hoe kunnen de 

mensen overleven met bijna geen inkomen? 

 

Hieronder ziet u de actuele prijzen. Aan het einde van deze maand zijn de prijzen waarschijnlijk 

al verdubbeld door de toegenomen vraag i.v.m. kerst en oud&nieuw. 

 

1 brood is 110 AMD (1brood is 300 gram)  € 0,22 

1 kilogram aardappelen is 140 AMD   € 0,28 

1 kilogram boter is 3500 AMD   € 7,00 

1 kilogram suiker is 400 AMD   € 0,80 

1 kilogram rundvlees is 3000 AMD   € 6,00  

1 kilogram varkensvlees is 2700 AMD  € 3,40 

1 kilogram vis is 2200 AMD     € 4,40 

1 kilogram kaas is 2200 AMD   € 4,40  

  

Energie prijzen: 

1 kilowatt elektriciteit is 49 AMD   € 0,10 

1 m³ gas is 147 AMD     € 0,30 

Opm.: Uitgaven gas en licht bedraagt gemiddeld in de winter € 60,-- per maand. 

 

De € 15,-- van Famtofam en de extra kerstgift rond de feestdagen maakt echt het verschil! 

 

Wist u dat  

 De heer Jan Kooistra uit Zuidhorn belangeloos alle teksten van onze website heeft vertaald in 

het Engels. Daardoor zijn we in staat ook belangstellenden buiten Nederland op de hoogte te 

houden van waar we mee bezig zijn. Super! 

 Eén van onze sponsoren in oktober meer dan 1.000 Pampers heeft betaald voor een gezin in 

zeer slechte omstandigheden waar onlangs een tweeling is geboren. Hiermee kan dit gezin in 

ieder geval de komende winter doorkomen zonder dat de baby’s in natte luiers moeten 

doorbrengen. 

 Famtofam alle foto’s van haar bestuursreis 2016 heeft ondergebracht in Google foto’s? 

Daardoor is het mogelijk dat sponsoren door middel van een link simpel toegang krijgen tot 

alle gemaakte foto’s en filmpjes. En dat wordt gewaardeerd is ons gebleken. 

 Met de opbrengsten van de F2F Kadosjop 6 kinderen worden gesponsord. Dit zijn kinderen 

waarvan een eerdere sponsor is afgehaakt. Op deze manier kunnen we ze blijven 

ondersteunen. 

 We door onze Facebook pagina heel veel mensen uit de Armeense gemeenschap bereiken 

waardoor ons werk in een toenemende bekendheid verkrijgt. 

(www.facebook.com/famtofam.nl) 

 De F2F Kadosjop eind november 3 dagen heeft gestaan in het winkelcentrum van Damwâld 

en daar een omzet realiseerde van  € 465,--. 
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Christmas card from Gyumri: Merry Christmas and Happy new Year! May the coming year 

bring you luck and a lot of happiness. Love Karine, Zara and Kristine. 


