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Van de voorzitter 

De afgelopen jaren hebben wij weer veel lezingen gegeven. Dit is erg leuk om te doen, we 

kunnen dan ons verhaal kwijt. De lezingen bestaan uit een presentatie over het werk van 

Famtofam en we nemen altijd de F2Fkadosjop mee. Dit levert naast naamsbekendheid ook altijd 

financieel wat op. Vaak wordt dan aan ons de vraag gesteld waarom wij dit werk doen. De 

‘waarom-vraag’ doet nadenken. Wij doen dit natuurlijk in eerste instantie voor de kinderen en 

families in nood in Armenië (zoals beschreven in de missie en visie Famtofam). Maar daarvoor 

heb je wel een organisatie nodig: Famtofam. Maar waarom geloven wij in Famtofam? Daar zijn 

verschillende redenen voor: 

• Controle ter plekke 

• Geld 100% bij het kind  

• Geen strijkstok 

• Vrijwilligers 

• Heldere communicatie 

• “Vele druppels maken een rivier” 

 

Ik merk dat sinds ik een antwoord op de vraag heb gevonden, dat het mij energie geeft en in 

beweging brengt en dat geldt niet alleen voor mij, maar voor 

alle bestuursleden en iedereen die in aanraking komt met de 

schrijnende situatie in Gyumri. Wij gaan er in het komend jaar 

dan ook weer vol tegen aan met de start van het Famtofam 

Studiefonds in Gyumri, verbeteren situatie school in Hatsik, de 

noodhulp en natuurlijk het maandelijks ondersteunen van de 

kinderen met uw bijdrage! Wat Famtofam doet is het bewijs 

van waarom wij in Famtofam geloven. Wat Famtofam 

allemaal gaat doen in 2018 kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Ik 

wens u allen een gezond en energierijk 2018. 

Gjalt Voolstra - voorzitter Famtofam. 

 

Studiefonds 

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we verslag gedaan over de status van ons nieuw op te richten 

Famtofam Studiefonds. Ook hebben we toen verteld over de bespreking van onze studiefonds-

plannen met onze contactpersonen in Armenië in oktober 2016. Sindsdien is er hard gewerkt aan 

het afronden van alle procesbeschrijvingen en het opstellen van ‘voortgangsdocumenten’. Alle 

documenten zijn inmiddels opgesteld en afgestemd met onze contactpersonen daar.  

 

http://www.famtofam.nl/
http://www.vandekken-design.nl/
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Volgend voorjaar gaat er weer een bestuursdelegatie naar Gyumri. Het is de 

bedoeling om dan de universiteiten van Gyumri te bezoeken en hun te 

informeren over het Famtofam Studiefonds. Daarmee hopen we de laatste 

zaken te hebben geregeld zodat we in september van start kunnen gaan. 

Inmiddels is ook de eerste kandidaat-student (Manya Petrosyan) geselecteerd. 

Manya werd afgelopen schooljaar (en ook dit lopend schooljaar) begeleid op 

de middelbare school. Het is de bedoeling dat zij (als eerste student) met 

ingang van studiejaar 2018-2019 een studiebeurs krijgt van het Famtofam 

Studiefonds. Alhoewel we nu een eind zijn met de oprichting en invoering 

van ons studiefonds moeten we nog wel een belangrijke hobbel nemen: het 

werven van geld om het fonds ‘te vullen’. Daarom zijn we onlangs van start 

gegaan met Fondsenwervingsacties. Er is een projectplan geschreven en een 

ondersteunende presentatie gemaakt. We willen iedereen oproepen mee te 

denken en met ideeën te komen waar we geld kunnen inzamelen om onze 

plannen te financieren. Weet u bedrijven/instanties/fondsen die benaderd kunnen worden om 

geld te doneren voor ons fonds, laat het ons weten. We kunnen dan een projectplan sturen waarin 

alles staat over het studiefonds en de benodigde financiële middelen. Ook kan vanuit het bestuur 

een presentatie worden gegeven ter toelichting. 

Schroom niet ons in te schakelen wanneer u ideeën en tips hebt om aan geld te komen. 

 

Bestuursreis naar Armenië in 2018 

Volgend jaar staat weer een bestuursreis gepland naar Armenië. In tegenstelling tot andere jaren 

zal deze bestuursreis plaatsvinden in het voorjaar van 2018 (eind april – begin mei). Dit tijdstip 

is gekozen in verband met het van start gaan van het Famtofam Studiefonds in september 2018.  

Naast de universiteiten gaan we ook een school in Hatsik bezoeken (zie bericht CBS De 

Wrâldpoarte elders in deze Nieuwsbrief). Vanzelfsprekend willen we ook onze contactpersonen 

weer een hart onder de riem steken voor hun fantastisch werk daar ter plekke. 

Tenslotte willen we weer een aantal gesponsorde kinderen bezoeken. Deze bezoeken zijn erg 

belangrijk voor ons als bestuur want ze doen ons steeds weer beseffen hoe nodig het werk van 

Famtofam nog altijd is. 

Wilt 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. 

 

Armenian strong Women (van Zara) 

Sterke Armeense vrouwen 

Een duidelijke meerderheid van de arme gezinnen in Gyumri zijn de 

gezinnen waar alleen een moeder is, gescheiden of weduwe. Deze sterke 

vrouwen hebben een zeer ingewikkeld en ongelukkig lot: ze zijn zowel 

vader als moeder voor hun kinderen. Dit zijn niet alleen maar woorden 

maar dit is de harde realiteit. Ze proberen hun dagelijkse brood te 

verdienen door verschillende werkzaamheden uit te voeren zoals werken 

in de velden of bij de bakker. Soms moeten ze echter stoppen met hun 

werk om voor hun kinderen te zorgen. Tijdens mijn bezoeken ontmoette 

ik zulke families. Families wiens problemen wij proberen te verlichten 

met het brengen van voedsel en hout. 

Terugkijkend op het werk dat we de afgelopen jaren hebben mogen doen, durf ik met zekerheid 

vast te stellen dat Famtofam heel beslist goed, op de medemens gericht, werk verricht. 
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Poverty and its consequences (van Kristine) 

Armoede en de gevolgen 

Als we over armoede praten zouden we het ook moeten hebben over de gevolgen van armoede. 

Als we het woord armoede gebruiken dan denken we meestal aan een zwaar leven, een moeilijke 

jeugd, honger, onvervulde dromen en wanhopige mensen die hulp nodig hebben. Maar daarnaast 

is het ook van belang om er over na te denken welke gevolgen al deze zaken in het bijzonder 

voor kinderen hebben. Het beschadigt hen. Kleine kwetsbare mensen die opgroeien onder slechte 

condities in de harde, grote wereld. Die wonen in containers waar ratten over de vloer lopen. 

Containers die vochtig zijn en waarvan het dak lekt. Containers die ‘s winters niet te verwarmen 

zijn. “Woningen” die op geen enkele manier bijdragen aan een gezonde manier van leven. 

 

Veel kinderen hebben te maken met meerdere gezondheidsproblemen. Vaak al vanaf hun 

geboorte. Honger en een uitzichtloze situatie maakt hen vaak wanhopig en onzeker. Heel vaak 

moeten kinderen stoppen met hun opleiding en hun ouders helpen meer geld te verdienen om te 

overleven. Helaas accepteren een groot aantal kinderen deze manier van leven in armoede en 

vervallen in een houding van afwachten totdat iemand hen komt helpen. Maar er zijn ook 

kinderen die de strijd aangaan met de moeilijkheden en doelen stellen in hun leven. Hun 

wilskracht en succes helpt de gehele familie om het pad van de armoede te verlaten. 

 

Emergency help (van Karine) 

Noodhulp 

Er is een Armeens spreekwoord dat zegt: “De rijke zal de 

arme nooit begrijpen”. Ik denk dat dit spreekwoord een 

kern van waarheid bevat. Want als je nooit honger hebt 

gehad, hoe zul je dan kunnen begrijpen wat honger is? Als 

je geen kou kent, hoe zul je dan met mensen die in de kou 

leven kunnen meevoelen? En als je zelf in welvaart leeft, 

hoe kun je dan begaan zijn met mensen die leven in 

miserabele omstandigheden? Om echt te kunnen voelen 

wat het is om in zulke omstandigheden te moeten leven, 

moet men het met eigen ogen zien en het zelf aan den lijve ondervinden. Gelukkig zijn er in 

Nederland mensen die hun ogen niet sluiten voor de nood in Armenië en dan in het bijzonder in 

Gyumri. Sterker nog, ze zoeken elk jaar weer naar mogelijkheden om deze mensen te helpen. 

Onder andere dankzij de goede samenwerking tussen de Nederlandse en Armeense medewerkers 

is, Famtofam in staat een groot aantal families te ondersteunen. 

Een belangrijk project binnen Famtofam is het Noodhulpfonds. Dit fonds is twee jaar geleden in 

het leven geroepen. Jaarlijks worden ongeveer 40 gezinnen ondersteund vanuit het fonds in de 

vorm van levensmiddelen en brandstof. De brandstof bestaat uit gekloofd hout. Deze families 

wonen als regel in containers. Of in woningen die 

bouwvallig zijn en waarin elke basisvoorziening ontbreekt. 

Soms ontbreekt er zelfs een kachel waardoor de mensen zich 

nauwelijks kunnen beschermen tegen de barre winterse 

weersomstandigheden. Er is altijd gebrek aan geld. Geld om 

voedsel te kopen of noodzakelijke medische zorg. Hun 

problemen worden nog verergerd door gebrek aan hygiëne, 

zoals goede riolering of stromend water. En door het leven 

in zulke slechte omstandigheden gedurende vele jaren hebben ze te kampen met ernstige 

gezondheidsproblemen. 

Ongeveer 90 % van de gezinnen die door Famtofam worden ondersteund, komen in aanmerking 

voor noodhulp. Helaas heeft Famtofam niet voldoende middelen om iedereen te kunnen helpen. 
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F2Fkadosjop 

Ook dit jaar is de F2Fkadosjop weer zeer actief geweest om 

geld bijeen te sprokkelen voor Famtofam. Dit jaar wist de 

Kadosjop weer op creatieve wijze geld bijeen te brengen. 

Vanzelfsprekend was de Kadosjop een vaste verschijning op de 

lezingen die Famtofam heeft gehouden. Maar ook daarbuiten 

kwam je de Kadosjop tegen: op een jaarmarkt, tijdens een 

braderie en in het winkelcentrum van De Westereen. Het 

bestuur van Famtofam is erg blij met de Kadosjop, niet alleen 

voor het geld maar ook door de contacten die via de Kadosjop 

worden gelegd. Uit die contacten vloeien dan weer 

uitnodigingen voort voor het houden van een lezing. Dit jaar 

kwam de Kadosjop met een geheel nieuwe actie: de strikjesparasol (foto). In de (zelfgemaakte 

strikjes zaten lootjes die voor €1 verkocht konden worden. Inmiddels heeft de parasol al €350 

opgebracht. Deze ‘parasol’ zult u ongetwijfeld ook in 2018 nog wel tegenkomen. 

 

CBS De Wrâldpoarte helpt Famtofam 

Dit voorjaar heeft de Christelijke Basisschool 

De Wrâldpoarte in Garyp gedurende de 40 

dagentijd voor Pasen een financiële actie 

gehouden voor Famtofam. Voorafgaand aan 

deze actie is aan alle (200) kinderen van de 

school een presentatie gegeven over (het werk 

van) Famtofam. Daarbij is ook toegezegd dat 

de opbrengst zal worden besteed aan het 

helpen van een arme school in Armenië. 

De School heeft vervolgens op alle adressen in 

Garyp ‘spaardoosjes’ verspreid met het 

verzoek om te sparen voor Famtofam. Maar 

naast de school heeft ook de kerk van Garyp 

geld beschikbaar gesteld voor dit project zodat het een prachtige combinatie is geworden. In een 

kerkdienst op 2e paasdag is de opbrengst van de actie bekend gemaakt. Als bestuur waren we 

vanzelfsprekend ook erg benieuwd. Spannend was het best wel en we waren erg verrast bij het 

zien en horen van het totale bedrag: ruim €5.000. Wat een fantastisch bedrag, om stil van te 

worden! 

Inmiddels is de school in Hatsik (een dorpje 4 

km buiten Gyumri) geselecteerd om te profiteren 

van de opbrengst van deze actie. Dat is geen 

luxe want de kwaliteit van het schoolgebouw is 

zeer slecht en in de school is gebrek aan alles. 

Inmiddels is onze contactpersoon in overleg met 

de directeur van de school om te kijken hoe dit 

geld het best kan worden besteed. (interview met 

de directeur van de Hatsik school kunt u elders 

lezen in de nieuwsbrief). 

Volgend voorjaar gaat een bestuursdelegatie 

weer naar Armenië en dan gaan we het geld van 

Garyp daar besteden. Het ziet ernaar uit dat 

jongeren uit Achlum/Hitzum daarbij ook een rol gaan vervullen. Zie hiervoor het artikel over de 

plannen van deze jongeren elders in deze Nieuwsbrief. 
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Jongeren Achlum-Hitzum naar Armenië  

De protestante gemeente Achlum/Hitzum heeft 

goede banden met Famtofam. Inmiddels worden 

door de diaconie 2 kinderen in Gyumri 

ondersteund in het sponsorprogramma. Maar er 

gebeurt meer. Dit jaar is het plan ontstaan om met 

een groep jongeren uit deze gemeente (zie foto) 

komend voorjaar naar Gyumri te gaan om daar 

daadwerkelijk hulp te bieden bij een project. 

Het Famtofam bestuur heeft vastgesteld dat zij zelf 

niet is ingericht om dit soort projecten te 

organiseren en te begeleiden maar ondersteunt dit 

project van harte. Voor de organisatie van dit 

project in Armenië heeft Famtofam de hulp 

ingeroepen van Alvan Tsarik 

(http://www.alvantsarik.org), deze stichting is ook 

in werkzaam in Gyumri en heeft wél zelf ter plekke mensen die dit project kunnen organiseren 

en aansturen.  

Het plan is om deze jonge mensen een week lang te laten werken in de school van Hatsik die 

dringend aan onderhoud toe is. Op deze manier komen zo twee projecten bij elkaar: 

 

1. Het 40 dagenproject van afgelopen voorjaar waarin school en 

kerk van Garyp geld heeft ingezameld.  

2. De inzet van de jongeren van Achlum/Hitzum die concreet aan 

de slag gaan in deze school. 

 

Het is mooi om te zien hoe deze 2 acties ervoor gaan zorgen dat de 

school in Hatsik de ‘krot-status’ deels achter zich kan laten. In 

Achlum/Hitzum wordt inmiddels druk actie gevoerd om het 

benodigde geld bijeen te krijgen. Dat betekent bv dat heel 

Achlum/Hitzum onlangs aan de banketstaaf is gebracht door deze 

jongeren. 

 

School Hatsik (interview met de directeur door Nune Arevshatyan) 

De school in het dorp Hatsik in de provincie Shirak is in slechte staat en vereist onderhoud. Deze 

school is gebouwd in 1974, is stevig en 

aardbeving bestendig, maar tegelijkertijd is het 

merkbaar dat het gebouw verwaarloosd is. De 

kozijnen en de ramen van de school zijn zo 

oud en groot dat het altijd in klaslokalen waait. 

De vloer is op sommige plaatsen zo slecht dat 

het gevaarlijk is om er zelfs op te lopen. De 

klassen hebben ook nauwelijks meubilair, je 

kunt je bijna niet voorstellen dat je nog kunt 

leren onder dergelijke omstandigheden. De 

leraren van de school hebben hun stoelen met hun eigen geld gerepareerd. 

Soms is er een sponsor (zoals de Unie van Armeniërs in Rusland) die geld voor een 

computerlokaal beschikbaar stelde.  
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De directeur van school, Astxik 

Saribekyan, vertelde ons dat zij 

de gouverneur van de provincie 

Shirak vroeg om de vloer en het 

dak van de school te repareren en 

ze beloofden in september j.l. te 

helpen met geld (wat niet is 

gebeurd). Ondanks de slechte 

omstandigheden, is de directeur 

van de school trots op haar 

leerlingen, omdat ze doorstromen 

naar de universiteit. "Dit jaar 

hebben we 6 afgestudeerde 

leerlingen, 5 van hen zijn doorgestroomd naar de universiteit" vertelde de directeur ons. Elk jaar 

neemt het aantal leerlingen geleidelijk af. De reden hiervoor is niet alleen migratie en afname 

van het geboortecijfer, maar ook de schoolomstandigheden.  

 

Het dorp Hatsik ligt niet ver van Gyumri 

(4 kilometer). Veel dorpelingen die het 

wat beter hebben, brengen hun kinderen 

naar Gyumri, waar betere scholen zijn. 

Dit jaar zijn er 8 leerlingen in de eerste 

klas ingestroomd en het totaalaantal 

leerlingen van de school bedraagt nu 90.  

Tijdens ons interview proberen ouders 

van leerlingen meubels van klaslokalen te 

repareren. De deur van één van de 

klaslokalen kan elk moment uit elkaar 

vallen en wordt met plakband bij elkaar 

gehouden. Het budget van de school is 36 

miljoen DRAM (€62.500) dat is net 

genoeg voor het salaris van de 25 

medewerkers. "Voorheen hebben boeren onze school ondersteund, maar nu doen ze dat niet 

meer. Nu helpt niemand ons. Mensen met geld gaan weg en ze nemen hun kinderen mee” 

concludeert de directeur.  

 

Financiën  

Ook in het bijna voorbije jaar 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. Daarnaast mochten we van een drietal kerken in Friesland de opbrengst van 

een collecte ontvangen. Dit leverde een bedrag van €813 op. Blij verrast waren toen we hoorden 

dat de PKN-gemeente van Garyp besloten had de opbrengst van hun 40-dagen project aan 

Famtofam te schenken. De totale opbrengst bedroeg bijna €5.400.  

 

Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen over de bijdrage van Famtofam aan het project en hoe 

we het geld denken te gaan besteden. Aan ‘losse’ giften kwam nog een bedrag van bijna €1.100 

binnen. En tot slot mag niet onvermeld blijven dat de activiteiten van de F2F Kadosjop het 

mooie bedrag van ruim €2.000 hebben opgeleverd. Voor al deze bijdragen zijn we heel 

dankbaar. 
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2016: De sociale situatie en armoede in Armenië 

Onlangs is een studie vrijgegeven die in opdracht van de Nationale Statistische Dienst van 

Armenië (NSS) is gemaakt met als titel: "2016: De sociale situatie en armoede in Armenië". Hier 

in staat: 

• Dat het gemiddelde maandloon per hoofd van de bevolking in het land 55.000 AMD 

(ongeveer € 95) is. 

• De maandelijkse kosten voor één persoon bedragen 43.000 AMD (€80), waarvan 44% 

(19.000 AMD (€ 33)) wordt uitgegeven aan voedsel. 

• Nog eens 34% (14.500 AMD (€ 25)) wordt besteed aan verwarming en andere 

nutsvoorzieningen. 

• 19% (8.000 AMD (€ 14)) wordt besteed aan non-foodartikelen. 

• 3% wordt besteed aan tabaksproducten en minder dan 1% aan alcoholische dranken. 

• Voor 70% van de Armeniërs bestaat het dagelijkse eten uit brood en aardappelen. 

• Dagelijks heeft 60% van de bevolking een calorie-inname van minder dan 2.100. 

 

 
 

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN ligt de grens van ondervoeding op 

2.100 calorieën per dag. 

 

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. Algemene “kerstgift”. 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. 
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Wist u dat ....... 

 

• Janni Vergeer uit Gouda geheel belangeloos al onze studiefondsdocumenten heeft vertaald 

in het Engels en het bestuur haar daar zeer dankbaar voor is? 

• De F2F Kadosjop 6 dozen met speelgoed heeft gekregen voor de 

“Sinterklaasspeelgoedactie Franeker e.o.”? Deze commissie staakt na 9 jaar haar 

activiteiten en schenkt (een deel van) de overgebleven spullen aan Famtofam om te 

verkopen in de Kadosjop. 

• Eén van onze sponsoren onlangs € 150 heeft overgemaakt aan Famtofam, wat de opbrengst 

was van verkoop van zelfgemaakte jam? 

• Famtofam vanaf 1-12-2017 een sponsor in Canada heeft zitten die 2 kinderen sponsort in 

Armenië? Volgend voorjaar zal worden geprobeerd (via deze sponsor) meerdere sponsoren 

in Canada te interesseren voor Famtofam. 

• Slager Otte Boersma uit Eastermar voor elke lezing die Famtofam houdt gratis een verse 

rollade ter beschikking stelt als hoofdprijs voor de te houden verloting? 

• Het houden van lezingen voor Famtofam nog steeds erg belangrijk is? Kent u organisaties 

in uw omgeving zoals bv Passage, Vrouwen van Nu, PCOB, attendeer ze op de 

mogelijkheid en sein ons in. 

• Ivo Voolstra de rol van webmaster op zich heeft genomen en dat hij belangeloos voor 

Famtofam een professionele website heeft neergezet? 

• De website www.famtofam.nl nu ook een Engelse versie heeft gekregen? 

 

 

Kerstgroet van de Famtofam contactpersonen in Gyumri 

 

 
 
v.l.n.r. Karine, Kristine en Zara.  
 

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՎ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ 

Zij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
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