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Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door

www.vandekken-design.nl

Van de voorzitter
De visie van Famtofam begint vruchten af te werpen, dat is de conclusie die we kunnen trekken
zo aan het einde van 2015. Dit jaar worden er naar verwachting 5% meer kinderen ondersteund.
Dankzij onze contactpersonen (Karine, Zara en Kristine) worden alle kinderen nu minimaal 1x
per jaar bezocht. PR &
Communicatie zorgt voor meer
naamsbekendheid en dat heeft als
effect dat Famtofam (veel) meer
giften ontvangt dan de jaren
daarvoor. Er worden presentaties
gegeven en er zijn acties waar de
opbrengst voor Famtofam is
(aardappel- en
kerstpakketten
actie). Het mooie van deze extra
inkomsten is dat we meer kunnen
doen voor de kinderen en hun
familie in Armenië.
Daarnaast is Famtofam gestart
met een onderzoek voor de
oprichting van een studiefonds;
onderwijs
is
op
papier
toegankelijk voor iedereen maar
de praktijk is anders. Onderwijs
kost geld wat de families niet
hebben. Famtofam wil talentvolle
maar kansarme kinderen financieel ondersteunen voor een betere toekomst; voor hun zelf en hun
familie. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over, veel ontwikkelingen waar we trots op mogen
zijn. Dit hadden we allemaal niet kunnen realiseren zonder uw hulp. Dank daarvoor, mede
namens de kinderen en hun familie in Armenië.
Bestuurswisseling
Manfred Rispens heeft 7 jaar (!) het secretariaat van Famtofam bemand,
dit in voor- en tegenspoed. In de bestuursvergadering van afgelopen juni
heeft het bestuur hier uitgebreid bij stilgestaan. Manfred bedankt voor
alle energie die je al die jaren in Famtofam hebt gestoken. Met vreugde
kan het bestuur melden dat Annawijke Wiersma bereid is gevonden om
het secretariaat over te nemen van Manfred.
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Annawijke Wiersma (Secretariaat) stelt zich voor
Sinds mei van dit jaar maak ik deel uit van het bestuur van
Famtofam en heb ik het secretariaat onder mijn hoede
gekregen. Manfred Rispens heeft deze functie een lange tijd
vervuld en vond het tijd om het stokje over te dragen. Op het
moment dat Manfred mij vroeg om hem op te volgen was er
voor mij tijd en ruimte om dit avontuur aan te gaan.
Ik wil mij eerst even voorstellen, mijn naam is Annawijke
Wiersma-Rispens, ben in 1962 geboren en woon in
Buitenpost. Ik ben getrouwd met Thijs en wij hebben twee
kinderen die op dit moment nog thuis wonen. Mijn tijd en
energie hebben de laatste jaren voornamelijk gezeten in vrijwilligerswerk voor kerk en alles wat
er verder op mijn pad kwam aan zorg en aandacht voor de mensen om mij heen. Als gezin
sponsoren we sinds jaar en dag een kind via Famtofam en op die manier zijn wij bekend met
deze stichting. Ik ben erachter gekomen dat er binnen Famtofam bevlogen mensen bezig zijn,
zowel in Nederland als in Armenië, die zich met hart en ziel inzetten voor de meest kansarme
kinderen en gezinnen in Gyumri. Ook heb ik, nu ik in de keuken van Famtofam heb gekeken,
alleen maar meer waardering en bewogenheid voor dit werk gekregen. Het geld van de
sponsoren is erg hard nodig om de kinderen in Armenië een kans te geven. Mede door de korte
lijnen van sponsor naar kind zie je dat het geld op de juiste plek terechtkomt. Dit spreekt mij
bijzonder aan.
Ik heb al een aantal vergaderingen bijgewoond en ben druk bezig om de mij toebedeelde taken
eigen te maken. Op deze manier hoop ik van harte mijn steentje bij te kunnen dragen aan
Famtofam ten behoeve van de hulp aan de kinderen in Armenië.
Kristine: beïnvloedt de leefomstandigheden de geestelijke gezondheid van kinderen in Gyumri?
Terwijl er veel verschillenden factoren zijn die de geestelijke gesteldheid van een kind kunnen
beïnvloeden, o.a. genetisch, gebeurtenissen of sociale leven, kan de omgeving waarin mensen
leven de meeste en grootse impact hebben op
iemand voor de rest van zijn leven. Slechte
leefomstandigheden beïnvloeden iedereen
die er mee te maken hebben, zowel oude als
jonge mensen. Kinderen daarentegen worden
daar anders door beïnvloed dan de ouders
van dat kind. Wanneer kinderen opgroeien in
een huis dat uit elkaar valt, in een relatief
slecht gedeelte van de stad, zullen zij vaak
anders geestelijk opgevoed worden dan
kinderen die in een degelijk huis wonen in
beter gedeelte van de stad. Helaas zijn er
vele kinderen in Gyumri die in arme
gezinnen leven, in hele barre omstandigheden. Slechte sociale omstandigheden hebben altijd
slechte invloed op kinderen. In feite zijn kinderen uit zulke gezinnen vaak agressief, asociaal en
verlegen. Soms worden ze afgewezen door andere kinderen en dat heeft een grote
psychologische impact. Ze hebben vaak last van hun gezondheid omdat ze niet in normale
omstandigheden leven. Kinderen uit arme gezinnen hebben geen echte kindertijd zoals elk kind
eigenlijk wel zou moeten hebben. Elke keer als we families bezoeken van Famtofam komen we
deze verschrikkelijke dingen tegen. Hier overleven kinderen met hun families. Maar ze verliezen
nooit de moed in een betere toekomst en ze blijven altijd in harmonie van hun naasten houden.
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Financiën
Het jaar 2015 zit er bijna op. Financieel gezien is het voor Famtofam een goed jaar geworden.
Naast de trouwe bijdragen van de sponsoren, heeft Famtofam nog verrassend veel giften mogen
ontvangen. Als grootste “klapper” moet worden genoemd de opbrengst van de aardappelactie
door de kerken in Kornhorn, Opende en Siegerswoude – De Wilp. Deze actie leverde € 6.750 op.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. Maar ook het bedrag van € 2.150 dat we
mochten ontvangen van het bedrijf DUNLOP uit Drachten was een grote verrassing. Daar mocht
Famtofam meedoen als één van de drie goede doelen waaraan het personeel het geld van het
kerstpakket mocht schenken. Daarnaast kwam er dit jaar aan eenmalige bijdragen nog een
bedrag van ruim € 2.500 binnen. En tot slot mag niet onvermeld blijven dat ook dit jaar de F2F
Kadosjop een belangrijke bron van inkomsten is geweest.
In de nieuwsbrief van vorig jaar is al vermeld dat het bestuur nadenkt over de vraag of de
maandelijkse sponsorbijdrage niet moet worden verhoogd van € 12,50 naar € 15. Toen werd als
voornaamste reden genoemd de forse stijging van de kosten van levensonderhoud. Even
verderop in deze brief vindt u een overzicht van de kosten van levensonderhoud in Armenië. Dit
overzicht maakt duidelijk dat de situatie nog steeds erbarmelijk is. Het bestuur heeft dan ook
besloten om u begin volgend jaar te benaderen met de vraag om uw bijdrage te verhogen.
Vanzelfsprekend zal dit op geheel vrijwillige basis zijn maar het bestuur vraagt u dit verzoek
ernstig te overwegen.
Famtofam Studiefonds (in oprichting
Zoals bekend wordt de kern van de Famtofam activiteiten (sinds haar
oprichting) gevormd door het sponsoren van kinderen van 4 – 18 jaar. Het
“naar school kunnen gaan” is daarbij het centrale doel wat Famtofam
nastreeft. Daarna laat Famtofam de kinderen echter “los” en moeten ze het
verder zelf maar zien te redden. Zo nu en dan krijgt het bestuur daar vragen
van sponsoren over. Er zit iets onbevredigends in om de kinderen “los te
laten” wanneer ze 18 jaar zijn geworden. Mede daardoor heeft het bestuur
zich begin dit jaar afgevraagd of Famtofam ook nog iets zou kunnen
betekenen voor kinderen na afloop van het Famtofam sponsorprogramma. Dat heeft geleid tot de
bestuursbeslissing een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om een Famtofam
Studiefonds op te zetten. Het idee daarachter is om kinderen die wel willen (en kunnen) studeren,
maar daarvoor niet de middelen hebben, financieel te ondersteunen met geld uit het op te richten
Famtofam Studiefonds.
Gezien ervaringen met projecten in het verleden is Famtofam zich terdege bewust van de
politieke en maatschappelijke omstandigheden van Armenië en de risico’s die dat met zich
meebrengt voor projecten. Daarom wordt als eerste onderzocht hoe de organisatie en begeleiding
in Armenië eruit zou moeten zien en hoe de risico’s die zich hierbij voordoen kunnen worden
beheerst. Dit onderzoek is in volle gang en de verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek
het eerste kwartaal 2016 beschikbaar zijn. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal
het bestuur een beslissing nemen omtrent de volgende te nemen stappen. Wij houden u op de
hoogte.
Wist u dat?
• Famtofam dit najaar al 4 x een lezing heeft verzorgd voor vrouwengroepen als Passage en de
Christelijk Vereniging voor plattelandsvrouwen?
• Het mogelijk is om ook bij u in de buurt lezingen te (laten) verzorgen over en door Famtofam?
• Van Dekken Design uit Burgum al jaren gratis de Nieuwsbrieven voor Famtofam afdrukt?
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Karine: het leven in Gyumri is zwaar
Gyumri is de armste stad van Armenië. Van de inwoners is 90% werkloos. De inwoners kunnen
nauwelijks overleven in deze slechte omstandigheden, er is nauwelijks genoeg eten voor de
gezinnen. De koude winters verergeren de situatie alleen maar, er is bijna geen geld om hout te
kopen om het huis te verwarmen. De voornaamste redenen dat de inwoners van Gyumri ziek
worden zijn: ondervoeding, vocht en kou.
Wat zijn de kosten voor levensonderhoud van een gezin (oma, vader, moeder en 3 kinderen):
Inkomen (per maand) = €150
Uitgaven (per maand) = €150
 Pensioen Oma: €60
 Gas-water-licht: €60
 Kinderbijslag: €90 (€30 per kind)
 Voedsel – kleding: €90
Een gezin (6 gezinsleden) heeft €90 per maand om te besteden aan voedsel en kleding. Dat is
per persoon €15. In normale omstandigheden is 1 persoon per maand €50 kwijt aan eten en
drinken etc. Dit betreft dan het minimaal noodzakelijke om gezond te kunnen leven. De winters
zijn koud en lang en de gezinnen zijn veel geld kwijt aan gas of hout om het huis te verwarmen.
Zie hier de problemen:
• Niet voldoende geld om goed te eten
• Geen geld voor kleding en schoenen
• Geen geld voor studie en schoolspullen
• Niet voldoende geld voor een warm huis
Nune*: €16 miljoen nodig om de straten van Gyumri op te knappen.
De bewoners van Gyumri kunnen hun huis niet uit tijdens regenachtig weer. De straten zijn in
een hele slechte staat. Je kunt niet meer door de straten
lopen, alleen maar water en modder. Het lijkt wel alsof
er een bom is ontploft. Naast werkeloosheid is dit ook
een serieuze reden om Gyumri te verlaten. De Europese
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling is bereid
om een schenking te doen en een lening te verstrekken
met een lage rente. De renovatie van de wegen zal €16
miljoen gaan kosten. Naast het opknappen van de
wegen in Gyumri zullen er trottoirs worden aangelegd en voorzien van verlichting. De gemeente
Gyumri heeft al een voorlopig contract getekend met de Europese
Bank. De regering moet nog wel een beslissing nemen en dit
voordragen aan de Nationale Assemblee voor goedkeuring. Of de
regering, in het bijzonder President Serzj Sargsyan, die bezorgd is over
de conditie van de straten van Gyumri, de lening op zich zal nemen,
zullen we zien in de nabije toekomst.
*Nune Arevshatyan is journaliste bij Aravot.am ©

Herinnering Kerstgiften
Eind november heeft u een schrijven ontvangen (per email of per post) over de mogelijkheid om
de kinderen in Armenië van iets extra’s te voorzien: de jaarlijkse kerstgiften. 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.
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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.
Gezocht: bestuurslid ledenadministratie
Het bestuur van Famtofam is op zoek naar iemand (m/v/) die de
ledenadministratie wil verzorgen. U doet dit niet alleen, maar samen
met Nelleke Roelfsema. In deze functie bent u samen met Nelleke de
schakel tussen de sponsorkinderen in Armenië en de sponsorouders in
Nederland. Bent u begaan met ons werk, bent u inzetbaar voor een
paar uur per week, heeft u enige kennis van Engels en bent u
nauwgezet, dan is dit iets voor u!
U kunt reageren via info@famtofam.nl. Bellen mag natuurlijk ook (0511-544449).
De F2F Kadosjop in 2015
Ook in 2015 deed de F2F Kadosjop weer van zich
spreken. Veel 2de hands kadootjes gingen dit jaar weer
“over de toonbank”. De “toonbank” die weer op diverse
plaatsen opdook afgelopen jaar. Naast de vaste
verschijning tijdens de lezingen van Famtofam was de
Kadosjop ook weer te vinden op diverse jaarmarkten.
Nieuw dit jaar was de verkoop van kabouters, gemaakt uit
berkenhout. Jantsje Hoekstra zag kans om zelf een paar
honderd van deze kabouters te maken en te verkopen
(prijzen vanaf € 1). De opbrengst tot nu toe bedraagt
€ 750, een prachtig resultaat. Al met al is de Kadosjop ook dit jaar weer goed voor een opbrengst
van meer dan € 3.000, opnieuw een fantastisch bedrag. Hebt u ideeën voor de F2F Kadosjop of
hebt u goederen die kunnen worden verkocht? Meld u dan bij Jantsje Hoekstra (e-mail naar
“kadosjop@famtofam.nl” of bel naar 0512-471558). Zij staat u graag te woord.
Zara: Het nieuwe schooljaar en de moeilijkheden
Elk jaar start in september het nieuwe schooljaar. Het maakt sommige kinderen blij en gelukkig,
maar de meeste kinderen (vooral de ouders van die kinderen) worden ongelukkig en maken zich
zorgen. De ouders maken zich zorgen over de financiering waarmee zij de kinderen moeten
voorzien van schooltassen, boeken, pennen, potloden,
linialen, krijtjes en andere school-gerelateerde spullen.
Deze ouders lenen vaak geld omdat ze de kinderen naar
school moeten sturen, met de bovengenoemde spullen.
Er zijn ook gevallen waarbij de ouders geen
mogelijkheid hebben om geld te lenen. Hierdoor blijven
de kinderen thuis, en gaan ze niet naar school. Alhoewel
het onderwijs gratis is, hebben de arme mensen toch
enige vorm van geld nodig voor de educatie van hun
kinderen. Door Famtofam zijn veel ouders waarbij de
kinderen naar school gaan weer blij en gerustgesteld. Ze kunnen nu eindelijk de kinderen naar
school sturen met de spullen die ze nodig hebben. Soms laten de kinderen de spullen zien die ze
nu hebben (boeken, pennen, potloden etc.). Ik heb echt het gevoel dat Famtofam hun
bezorgdheid heeft verlicht.
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Aardappelactie
Jaarlijks wordt er door 4 kerken in Kornhorn, Opende en
Siegerswoude-De Wilp een aardappelactie gehouden ten bate van
“een goed doel”. Dit jaar hebben de kerken Famtofam gekozen als
doel. Vrijwilligers gaan dan naar een boer uit Kommerzijl/Grijpskerk
om de aardappelen met de hand te rooien. Vervolgens worden de
aardappelen schoon gemaakt, gesorteerd en verpakt in Kornhorn
waarna de verkoop kan beginnen. Dit jaar is maar liefst 12 ton
aardappelen gerooid en verkocht. Ook het Famtofam bestuur is actief
op zoek gegaan naar afnemers. Onze eerste klant was een Famtofam
sponsorfamilie uit Drogeham, de familie Zwaagstra. Ze bestelden
aardappelen voor henzelf maar ook voor hun 6 kinderen (zie foto).
Daarna volgden nog vele anderen en daardoor kon het bestuur meer
dan 2.000 kg aardappelen afzetten. Maar het “echte werk” werd natuurlijk door de mensen uit de
aangegeven dorpen verricht.
Op woensdag 25 november was het zover dat de
opbrengst bekend werd gemaakt en overhandigd
aan Famtofam. Meer dan 45 vrijwilligers waren
aanwezig toen de heer
F. van der Heide
namens de kerken een cheque kon overhandigden
aan Famtofam. Groot was de verrassing dat de
opbrengst dit jaar alle voorgaande records
overtrof en uitkwam op € 6.750.
Voorzitter Voolstra was hier erg blij meer en
bedankte de kerken hartelijk voor hun
inspanningen. Het bestuur van Famtofam heeft
daarop besloten dit geld als volgt te besteden. Er zullen 4 nieuwe kinderen in het Famtofam
sponsorprogramma worden opgenomen. Deze kinderen zullen gedurende 10 jaar van dit geld
worden ondersteund.
Kortom, een grandioze actie voor Famtofam die kinderen in Armenië direct ten goede komt.
Noodhulp
De afgelopen jaren slaagt Famtofam er steeds beter in
fondsen te werven voor haar activiteiten. De activiteiten
van de F2F Kadosjop maar ook giften van particulieren en
instellingen maken het mogelijk om naast het
sponsorprogramma ook andere dingen te doen. Daardoor
werd het afgelopen jaar een aantal keren Noodhulp
verleend. Dit is extra ondersteuning van gezinnen die als
“schrijnende gevallen”
kunnen
worden
aangemerkt. Deze hulp
bestaat veelal uit hout voor verwarming in de winter en
voedselpakketten. Op advies van onze contactpersonen in
Armenië wordt deze hulp toegekend. Famtofam stelt geld
beschikbaar en de contactpersonen zorgen voor het
aanschaffen en afleveren van de betreffende goederen. In
2015 is deze Noodhulp 10 keer verstrekt.
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