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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door                   www.vandekken-design.nl 

 

Nieuws vanuit het bestuur 

Voor u ligt de nieuwsbrief van mei 2016. Normaliter ontvangt u een nieuwsbrief aan het einde 

van het jaar. Maar gezien de vele informatie die wij graag met u willen delen leek het ons een 

goed idee om u tussentijds d.m.v. deze nieuwsbrief te informeren.  

 

Vanaf 1 maart 2016 maakt Angela Melkumian deel uit van het bestuur van Famtofam. Angela 

gaat de brugfunctie vervullen tussen Armenië en Nederland. Verderop in deze nieuwsbrief stelt 

zij zich zelf voor. Verder is er in deze nieuwsbrief aandacht voor de acute nood in Armenië, de 

projecten (studiefonds en weeshuis),  de lezingen en hun opbrengsten etc. Mocht u na het lezen 

van de nieuwsbrief nog vragen/op- en aanmerkingen hebben, schroom dan niet om met ons 

contact op te nemen. Alle contactinfo vindt u in de kop van de nieuwsbrief.  

 

Angela Melkumian stelt zich voor 

Ik ben Angela Melkumian, uit Groningen. Van origine kom ik 

uit Armenië. Ik werk in een tandartsenpraktijk. Woon hier 

meer dan 20 jaar en heb mijn draai hier gevonden en voel me 

helemaal thuis. Hier heb ik mijn bewuste jaren meegemaakt en 

tussen twee culturen gevormd als een volwassen persoon. 

Werken voor Famtofam is zeer bijzonder voor mij want de 

samenwerking is tussen mijn land en het land van mijn 

herkomst. Omdat ik me zowel Nederlandse als Armeense voel, 

leek het me erg leuk om een soort brugfunctie binnen 

Famtofam te vervullen. Jaren terug heb ik ook voor Famtofam 

gewerkt en door privé omstandigheden ben ik er een tijdje 

tussenuit geweest. 

 

Ik heb altijd met veel plezier en energie voor Famtofam gewerkt, want kinderen zijn mijn grote 

passie en die zijn onze toekomst. Als we een betere toekomst voor die kinderen willen, dan 

moeten we hun speciale aandacht geven en helpen om stevig op hun te benen te staan. 

Elke keer als ik naar Armenië ging en die kinderen opzocht, kreeg ik zoveel positieve reacties en 

energie van hun terug, dat ik keer op keer besefte hoe belangrijk de hulp van Famtofam was en 

dat we goed bezig waren. Het gaf me voldoening in mijn werk. Omdat ik wat Famtofam doet 

altijd erg bijzonder vond en nog steeds vind, besloot ik me weer bij Famtofam aan te sluiten. 

Deze kinderen zijn in nood en hebben onze steun heel hard nodig. 

 

http://www.famtofam.nl/
http://www.vandekken-design.nl/
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Noodhulp 

Het primaire doel van Famtofam noodhulp is het redden van levens, het verminderen van 

menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid. De hulp wordt 

gegeven in acute noodsituaties. U hebt hierover al kunnen lezen in de nieuwsbrief van 2015. 

 

Dit jaar heeft de noodhulp van Famtofam een structureel karakter gekregen. Met de 

contactpersonen in Armenië (onder aanvoering van Karine Arevshatyan) zijn afspraken gemaakt 

over de toekenning van noodhulp. Vanuit Nederland is het ondoenlijk om crisissituaties te 

herkennen en daar direct op te anticiperen. Het bestuur van Famtofam heeft daarom besloten 

Karine de verantwoordelijkheid te geven over de besteding van € 2500,- per jaar voor 

noodhulp/extra hulp. 

  

Hoe werkt dit: Maandelijks komen de contactpersonen o.l.v. Karine bij elkaar om o.a. de 

bezochte kinderen en families te bespreken. Als blijkt uit de bezoeken dat een kind/familie extra 

steun nodig heeft dan bepalen zij hoe die extra hulp er uit ziet. Zij regelen dit dan ook helemaal 

zelf. Wanneer de extra noodhulp is afgeleverd zorgen ze voor een rapportage die met de sponsor 

in Nederland wordt gedeeld. De noodhulp wordt gegeven aan een kind/familie die het echt nodig 

heeft aan de hand van de volgende criteria: 

 het kind/de familie leeft in zeer slechte omstandigheden (b.v. huisvesting) 

 er is sprake van extreme armoede (geen of onvoldoende eten) 

 niemand werkt in de familie 

 

De contactpersonen zorgen voor een goede rapportage en dienen maandelijks financiële 

verantwoording af te leggen. Tijdens het bezoek van het bestuur later dit jaar aan Armenië zal 

deze nieuwe werkwijze van noodhulp worden geëvalueerd. 

 

Op deze wijze zijn nu al bijna een 20-tal kinderen/families geholpen.  
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Familie Syuzanna ten einde raad na zelfmoord vader 

Zo nu en dan worden we als Famtofam opgeschrikt door schokkende berichten uit ons 

werkgebied in Armenië. Op 2 maart j.l. ontvingen wij onderstaand bericht van onze 

contactpersoon uit Gyumri. Het ging over het gezin van Syuzanna dat door de familie Bijlsma uit 

Eastermar wordt gesponsord. Leest u zelf. 

 

“Kutsuzyan Syuzanna Kareni (kind 289) en haar familie heeft geen woning en daarom wonen ze 

in een bouwval, onder extreem slechte omstandigheden. Het is er erg nat en de regen komt met 

bakken binnen vanaf het dak. Er zijn 5 minderjarige kinderen in het gezin (2 jongens en 3 

meisjes). Al deze meisjes hebben 

gezondheidsproblemen. Twee van hen 

hebben een zeer slecht gezichtsvermogen. 

Het kind Syuzanna (dat is opgenomen in 

het Famtofam sponsorprogramma) heeft 

een gezichtsvermogen van slechts 40%. De 

moeder is werkeloos. Ook zij heeft 

gezondheidsproblemen. Ze heeft problemen 

met haar bloedvaten. De vader van het 

gezin heeft zelfmoord gepleegd op 23 

februari en het hele gezin bevindt zich in 

een depressie. De vader deed dat omdat het 

gezin woonde onder erg slechte 

omstandigheden en hij niet in staat was de 

kost voor ze te verdienen. Daar komt nog bij dat hij schulden had. De moeder van Syuzanna weet 

niet meer hoe ze voor de kinderen moet zorgen en is ten einde raad.” 

 

Wij hebben Jan en Akkie Bijlsma persoonlijk benaderd om ze te informeren over de situatie rond 

hun sponsorkind (we wilden niet met een e-mail volstaan). Ook zij waren geschokt door dit 

bericht en hebben onmiddellijk hulp geboden om het ergste leed wat te verzachten. Dankzij hun 

hulp kon Famtofam dezelfde dag nog concreet hulp bieden in de vorm van voedsel. Lees hoe 

Karine verder vertelt. 

 

“Vandaag ben ik naar de bank geweest, heb het geld opgenomen en ben naar de supermarkt 

gegaan. Ik heb daar veel voedingsmiddelen gekocht (vlees, kip, worstjes, meel, macaroni, bonen, 

suiker, olieproducten, sap, fruit, aardappelen etc.). Ben met die boodschappen naar de familie 

van kind 289 (Kutsuzyan Syuzanna Kareni) gegaan om ze een beetje gelukkig te maken. Ik stuur 

jullie een aantal foto's van dit gezin en hun slechte omstandigheden. Van de ruïne waar ze in 

wonen en van het voedsel wat ik daar heb achtergelaten”. 

 

Karine heeft foto's gemaakt van dit gezin en hun slechte omstandigheden, van het “huis” waar ze 

in wonen en van het voedsel wat ze daar heeft achtergelaten (de foto’s vindt u op  

www.famtofam.nl). Steeds vaker krijgt Famtofam verzoeken om direct noodhulp te verlenen 

(zoals in dit geval). Dan is het hartverwarmend dat ook onze sponsoren worden geraakt en bereid 

zijn om meteen te helpen. Het direct (concreet) helpen, vaak binnen een dag, dát is de kracht van 

Famtofam. 

 

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren die mee willen helpen. Voor € 15 per 

maand helpt u al een kind en daarmee een heel gezin. 
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Famtofam Studiefonds 

Zoals reeds gemeld in de Nieuwsbrief van december 2015 loopt er een onderzoek naar de 

mogelijkheden om een Famtofam Studiefonds op te richten. Doelstelling van dit Famtofam 

Studiefonds is om kinderen van straatarme families in staat te stellen een universitaire studie te 

volgen. Doelgroep zijn kinderen die in het sponsorprogramma zijn opgenomen en waarvoor bij 

18 jaar het Famtofam sponsorprogramma eindigt. 

Inmiddels is het onderzoek naar de noodzakelijke activiteiten in Armenië 

nagenoeg afgerond. Samen met één van onze contactpersonen uit Gyumri 

heeft het bestuur de processen en procedures in Armenië ontworpen en 

uitgewerkt. Leerlingen zullen 2 jaar voordat een universitaire studie van 

start gaat al worden benaderd om te onderzoeken of ze mogelijk in 

aanmerking (kunnen en willen) komen voor ondersteuning door het 

Famtofam Studiefonds. Wanneer ze voldoen aan de voorwaarden voor 

toetreding zullen ze de laatste 2 jaar van de middelbare schoolopleiding 

worden gevolgd en begeleid. Deze begeleiding bestaat uit het voeren van gesprekken op basis 

van behaalde studieresultaten na ieder semester. Doelstelling van deze begeleiding is om na 

afronding van die middelbare schoolopleiding een gefundeerd besluit te kunnen nemen omtrent 

toelating tot het Studiefonds en daarmee de kans op succes zo groot mogelijk te maken.  

Het bestuur heeft onlangs besloten om het komende studiejaar van start te gaan met het 

selecteren van ‘potentiële kandidaten’ voor het Famtofam Studiefonds. Deze leerlingen krijgen 

dan begeleiding in de laatste 2 jaar van hun middelbare schoolopleiding. Ondertussen wordt 

verder gewerkt aan het detailleren van de gang van zaken rond het optuigen van het Famtofam 

Studiefonds. We houden u op de hoogte. 

 

Sponsor auto voor lezingen 

Altijd weer komen we mensen  tegen die ons op de een of andere manier behulpzaam willen zijn. 

Trots en verheugd kunnen we melden dat we een nieuwe, wel heel speciale, sponsor kunnen 

begroeten. Dat is de familie Van der Heide  uit Sumar.  Zij stellen hun Mercedes busje vanaf nu 

gratis ter beschikking van Famtofam wanneer we naar een lezing gaan. 

 

    
 

De F2F Kadosjop vergezelt ons altijd bij deze lezingen en dat betekent dat “de hele winkel”  

moet worden vervoerd. We zijn erg blij  met dit bestelbusje omdat dit ons vervoer een stuk 

gemakkelijker en comfortabeler maakt.  

Tot nu toe maakten we (dankbaar) gebruik van de vouwwagen van de familie De Vries uit 

Eastermar. Ook zij hebben nooit een vergoeding gevraagd en we danken hun dan ook voor hun 

hulp en betrokkenheid in de afgelopen jaren 
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Gehouden lezingen en opbrengsten 

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. 

 

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 naar Armenië dit jaar 

Tweejaarlijks brengt een bestuursdelegatie een bezoek aan Gyumri in Armenië. Ook dit jaar is 

weer een reis gepland (begin oktober). We vinden het belangrijk om de contacten met onze 

contactpersonen daar aan te halen en hun wel en wee te bespreken. We hebben groot respect 

voor onze (3) contactpersonen die vaak onder lastige omstandigheden hun werk moeten doen. 

Met name in de winter bij temperaturen onder de -20 graden valt het niet mee om alle geplande 

bezoekjes af te leggen. 

Dit jaar willen we ook contacten leggen om het geplande Famtofam Studiefonds (zie elders in 

deze nieuwsbrief) daadwerkelijk van de grond te krijgen.  

Daarnaast gaan we een weeshuis bezoeken. Dit weeshuis, waar 90 kinderen wonen, krijgt de 

kans om allerlei noodzakelijke goederen aan te schaffen. Dit is mogelijk gemaakt door de 

Gereformeerde kerk (VGKN) van Harkema die dit voorjaar een actie heeft gehouden ten bate 

van Famtofam en zo € 1.400 bijeen heeft gebracht. Samen met de directie van dat weeshuis gaan 

we deze spullen in Gyumri aanschaffen. Zo profiteert zowel het weeshuis als de lokale economie 

van deze actie. 

 

Tenslotte willen we weer de nodige gesponsorde families bezoeken om zo voeling te houden met 

de kinderen/gezinnen waarvoor we ons inzetten. 

Wil u iets (niet te groot en niet te zwaar) meegeven voor uw gesponsord(e) kind(eren), neem dan 

even contact op met één van onze bestuursleden. 
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Website Famtofam vernieuwd! 

 
De website van Famtofam is compleet vernieuwd. De vorige was sterk verouderd en voldeed niet 

meer aan de eisen van deze tijd. Een website is hét middel bij uitstek om een goed beeld te geven 

van wat Famtofam is en wat zij doet. Ivo Voolstra  uit Buitenpost heeft de website belangeloos 

opnieuw ontworpen, gebouwd en gevuld. We zijn hem daarvoor erg dankbaar. 

We nodigen u uit om zelf een kijkje te gaan nemen op de vernieuwde website. We horen graag 

uw commentaar zodat we de website verdere kunnen verbeteren. 

 

Verhoging sponsor bijdragen 

Afgelopen maand februari heeft het bestuur u gevraagd te overwegen of u uw bijdrage wilde 

verhogen naar €15,- Op deze vraag hebben rond de honderdtwintig (120) sponsoren positief 

gereageerd. Het bestuur is hen daar zeer erkentelijk voor. Mocht u bij het lezen van dit stukje 

bedenken dat u ook van plan was uw bijdrage te verhogen, maar is het er  om de één of andere 

reden bij gebleven dit door te geven, dan bent u natuurlijk nog steeds van harte uitgenodigd om 

dit alsnog te doen. Een e-mail naar secretariaat@famtofam.nl is voldoende. Bellen kan natuurlijk 

ook: 0511-541399. 

 

Roll-up-banner 

Sinds april beschikt Famtofam over een nieuwe, 

zogenaamde Roll-up-banner. Deze banner is een 

belangrijke blikvanger en nodigt mensen uit om mee te 

doen met Famtofam. De banner wordt opgerold in een 

handige cassette en kan zo gemakkelijk worden 

meegenomen naar onze lezingen. Maar in feite kan de 

banner voor allerlei evenementen worden gebruikt. Een 

mooie aanwinst. 

 

mailto:secretariaat@famtofam.nl

