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Famtofam  

Famtofam (Family to Family) is een ANBI-
erkende stichting die (onder bepaalde 
voorwaarden) hulp geeft aan kinderen in 
arme Armeense gezinnen. Daarnaast 
verleent Famtofam noodhulp in 
schrijnende situaties. Famtofam richt zich 
daarbij op de Shirak regio (met name de 
provinciehoofdstad Gyumri) waar in 1988 
een zeer zware aardbeving heeft 
plaatsgevonden. Gezinnen uit Fryslân 
trokken zich het lot en de omstandigheden 
van de kinderen in het aardbevingsgebied 
erg aan. Ze wilden de getroffen Armeense 
families, en met name de kinderen, 
financieel ondersteunen om het mogelijk te maken dat kinderen onderwijs volgen. Daartoe is 
het Famtofam  sponsorprogramma ingericht waardoor nu meer dan 240 kinderen financieel 
worden ondersteund tot ze 18 jaar zijn en de middelbare school hebben afgerond. 
 

Aanleiding 

Het blijkt dat jongeren die na de middelbare school willen gaan studeren hiertoe meestal 
financieel niet in staat zijn. Famtofam wil daarom mogelijkheden creëren om deze jongeren 
toch aan de studie te krijgen. Daarom heeft Famtofam besloten het Famtofam Studiefonds 
(hierna te noemen “Studiefonds”) op te richten. Hierdoor worden jongeren in staat gesteld 
om zélf hun toekomst te bepalen en daardoor zélf hun situatie te verbeteren. 
 

Project 

Famtofam wil vanaf studiejaar 2018-2019 deze jonge mensen helpen om een universitaire 
studie te volgen. Deze hulp richt zich met name op de primaire kosten (collegegeld) van de 
studie. Studenten uit de armste gezinnen in Gyumri (Armenië) kunnen een beroep doen op 
dit fonds om financieel te worden ondersteund bij hun universitaire studie. 
Na selectie worden kandidaten gedurende de laatste 2 jaar op de middelbare school begeleid 
als voorbereiding op het toekennen van een studiebeurs. Vervolgens wordt aan het eind van 
de middelbare school besloten om wel of niet een studiebeurs toe te kennen. 
Geaccepteerde studenten kunnen de eerste 4 jaar van hun universitaire studie (tot het 
behalen van hun Bachelor’s Degree) een beroep doen op het Studiefonds. Het Studiefonds 
betaalt het collegegeld rechtstreeks aan de universiteit. De student wordt begeleid door de 
Famtofam Study Supervisor. 
Deze Famtofam Study Supervisor onderhoudt namens Famtofam de contacten met de 
universiteiten en de student en rapporteert daarover aan het bestuur van Famtofam. 
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Doel 

Voor het realiseren van deze plannen zoekt Famtofam instanties, fondsen, particulieren en 
bedrijven die dit initiatief met geld willen ondersteunen, éénmalig dan wel structureel. 
 

Doelgroep 

Het Studiefonds is bedoeld voor jonge mensen die gedurende een reeks van jaren al financieel 
worden ondersteund door sponsoren van Famtofam (meestal gezinnen in Nederland). Deze 

sponsoring is opgezet voor kinderen in de leeftijd 4 – 18 jaar uit gezinnen die in uitermate 

armoedige omstandigheden verkeren in Gyumri (Armenië). 

         Bron: UNICEF 
 

Wat doet Famtofam?  

Famtofam selecteert in Gyumri kinderen/gezinnen die tot de allerarmsten in deze streek van 
Armenië behoren. Famtofam zorgt ervoor dat in Nederland sponsoren voor deze kinderen 
worden gevonden. Deze sponsoren doneren elke maand een vast bedrag ter ondersteuning 
van een kind in Gyumri. Het geld is met name bedoeld voor primaire levensbehoeften van 
het kind en daarmee het gezin. Kern van deze hulp vormt het bereikbaar maken van onderwijs 
voor deze kinderen. 

Naast het sponsoren verleent Famtofam acute noodhulp in schrijnende situaties. Vaak 
betekent dit concreet het verstrekken van hout voor verwarming in de (strenge) winters en 
voedselpakketten.  

Momenteel maken meer dan 240 kinderen in Armenië deel uit van het Famtofam 
sponsorprogramma. Voor meer informatie zie www.famtofam.nl. 

  

http://www.famtofam.nl/
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Hoe weten we dat alles in Armenië goed gaat?  

Doordat Famtofam al vele jaren actief is 
in Armenië heeft ze daar een organisatie 
kunnen opbouwen die ervoor zorgt dat 
alles in Armenië correct verloopt. Voor 
het ‘veldwerk’ in Gyumri heeft 
Famtofam daar 3 contactpersonen 
bereid gevonden die: 

 
➢ zorgen dat uitsluitend zeer 

arme gezinnen worden 

toegelaten tot het Famtofam 
sponsorprogramma. 

➢ gedurende de sponsoring gezinnen regelmatig bezoeken. Hiermee wordt 
voortdurend gecheckt of de gezinnen blijven voldoen aan de criteria voor 

sponsoring. 

➢ erop toezien dat informatie over de gesponsorde kinderen beschikbaar wordt 

gesteld aan het Famtofam bestuur in Nederland. Famtofam zorgt er vervolgens 
voor dat deze informatie terecht komt bij de sponsoren. Zo zijn sponsoren 

voortdurend op de hoogte van hoe het er met sponsorkinderen en familie 
voorstaat. 

 
Alle sponsorgelden worden maandelijks door de penningmeester overgemaakt naar een 
bankrekening van Famtofam in Gyumri. Ouders komen naar de bank en krijgen het geld 
(contant) na legitimatie met hun paspoort. 
De bank rapporteert aan Famtofam over gezinnen die het geld in de afgelopen maand(en) niet 
opgenomen hebben. Bij 3x niet opnemen van de maandelijkse bijdrage gaat de Famtofam 
contactpersoon naar dat gezin om te kijken wat de oorzaak is van het niet opnemen van de 
sponsorbijdrage.  Vervolgens vindt afstemming plaats met het Famtofam bestuur. 
 

Het onderwijssysteem in Armenië 

Het universitair onderwijs in Armenië wordt gegeven door een aantal hoger 
onderwijsinstellingen in Armenië. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in staatsinstellingen en 
privé-instellingen. De Staatsinstellingen opereren onder verantwoordelijkheid van het 
ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Het Studiefonds ondersteunt uitsluitend studenten 
die hun studie volgen bij een staatsinstelling. De reden hiervoor is dat de kwaliteit van privé-
instellingen lager ligt dan die van de staatsinstellingen. 
 
 
Het totale onderwijssysteem kan schematisch als volgt worden weergegeven. De focus van 

het Studiefonds ligt op de “1st cycle – Bachelor’s Degree” van Higher Education. Deze studie 

kan in 4 jaar worden afgerond (in dagstudie). 
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Hoe werkt het Famtofam Studiefonds?  

Op advies van de Famtofam contactpersoon worden jonge mensen (uit het 
sponsorprogramma) geselecteerd voor het zogenaamde Pre-Program. Het Pre-Program 
houdt in dat zij de laatste 2 van hun middelbare schoolopleiding al worden begeleid door 
Famtofam. 

Deze begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 
Na elke semester worden de studieresultaten door de leerling besproken met de Famtofam 
contactpersoon. Daarnaast wordt de schoolleiding gevraagd om te rapporteren over de 
vorderingen van de leerling. Zo ontstaat gedurende die 2 jaar (4 meetmomenten) een goed 
beeld van de capaciteiten van de leerling maar komt er ook zicht op de ambities van deze 
leerling. 
Na dit Pre-Program (aan het eind van de middelbare school) neemt Famtofam een besluit of 
de student wel of niet in aanmerking komt voor ondersteuning door het Studiefonds. 

De door het fonds geaccepteerde studenten krijgen 
gedurende 4 jaar een studiebeurs toegekend door het 
Studiefonds. Gedurende de studieperiode wordt de 
student begeleid door de Famtofam Study Supervisor. 
Dit is een Famtofam medewerker in Armenië die 
speciaal is belast met de begeleiding van door het 
Studiefonds ondersteunde studenten. Daarnaast 
onderhoudt deze Famtofam Study Supervisor contacten 
met de onderwijsinstellingen en adviseert het 
Famtofam bestuur. Aan het begin van ieder studiejaar 
worden afspraken gemaakt over de door de student te 
behalen doelen en daarvoor te ondernemen 
activiteiten. Na afloop van ieder semester worden door 
de Study Supervisor voortgangsgesprekken met de 
student gevoerd. 
 
Studenten kunnen in principe 4 jaar een beroep doen 

op het Studiefonds. Bij het niet nakomen van afspraken door de student dan wel bij 
onvoldoende studieresultaten wordt de ondersteuning door het Studiefonds stopgezet.  
De studiebeurs wordt aan het begin van ieder studiejaar rechtstreeks door Famtofam 
overgemaakt aan de onderwijsinstelling. Hiermee wordt bereikt dat alle geld direct op de 
juiste plek terecht komt. 
 

Wat heeft Famtofam hiervoor nodig? 

Nu de organisatie van het Studiefonds nagenoeg is afgerond en de eerste 2 studenten op de 
middelbare school zijn geselecteerd kan het fonds starten met ingang van het schooljaar 
2018-2019. 
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Per studiejaar wordt gebudgetteerd met een bedrag van € 750 per student. De meeste studies 

zijn goedkoper maar nooit duurder. Dat betekent dat voor het uitvoeren van de plannen per 

student een bedrag groot € 3.000 nodig is, te besteden over 4 jaar. 

 

Wat vraagt Famtofam?  

Aan u de vraag of u de ambities van Famtofam financieel wilt ondersteunen. U maakt het dan 
voor kansarme studenten in Armenië mogelijk te studeren. Uw sponsoring kan door geld 
beschikbaar te stellen aan het Studiefonds.  
  

Dit kan op meerdere manieren zoals b.v. door 
 

1. Het structureel (jaarlijks?) toekennen van een bepaald bedrag dat zal worden 
toegevoegd aan de algemene middelen van het Studiefonds.  

2. Het eenmalig doneren van een geldbedrag dat zal worden toegevoegd aan de 
algemene middelen van het Studiefonds.  

3. Het financieel ondersteunen van een specifieke student. U betaalt dan in feite de 
gehele studie van deze student wat neerkomt op zo’n € 3.000 over 4 jaar (€ 750 per 

jaar).  

4. Het organiseren van specifieke acties om geld in te zamelen voor het Studiefonds.  
 

Investeringsplan 

Het fonds gaat van start met ingang van het studiejaar 2018-2019. Per student is jaarlijks een 

bedrag nodig van (maximaal) € 750. 

In 2018 wordt gestart met één student. Voor 2019 is inmiddels eveneens één student 
geselecteerd. Beide studenten worden momenteel begeleid tijdens hun laatste jaren op de 

middelbare school. 

  

Hoeveel studenten uiteindelijk zullen worden ondersteund is afhankelijk van de financiële 

middelen waar het fonds over kan beschikken. Ervan uitgaande dat voldoende financiële 

middelen beschikbaar komen heeft Famtofam de volgende ambitie. 

 

    Ten laste van Famtofam Studiefonds 

Studiejaar 
Aantal  

studenten 2018 2019 2020 2021 2022   
            

2018-2019 1 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00    
2019-2020 2   € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00   
2020-2021 4    € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00   
2022-2023 6     € 1.500,00 € 1.500,00   
2023-2024 8      € 1.500,00   

            
Totaal per 

jaar   € 750,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00 € 5.250,00   
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Het Collegegeld 

Een overzicht van het collegegeld dat jaarlijks is verschuldigd bij fulltime studies aan de 
staatsinstellingen is opgenomen in onderstaand schema. De bedragen in de 1ste kolom zijn in 
Armeense valuta (AMD). De bedragen in de 2de kolom zijn in Euro. Hierbij is gerekend met een 
wisselkoers van 550. Aangezien nu niet geheel duidelijk is welke kosten hier nog bijkomen 
wordt (per student) rekening gehouden met een jaarlijkse last van € 750 aan studiekosten 
voor het tudiefonds. 
 

Profession 
Collegegeld 

(AMD) 
Collegegeld 

€ (koers 550) 

Mathematics 230.000 € 418 

Informatics 250.000 € 454 

Physics 230.000 € 418 

Chemistry  250.000 € 454 

Biology  250.000 € 454 

Geography  250.000 € 454 

Mapping and Cadastral Affairs  300.000 € 545 

Information Technologies 350.000 € 636 

Pharmaceutical chemistry  300.000 € 545 

History 300.000 € 545 

Social Science  250.000 € 454 

Journalism  300.000 € 545 

Armenian Language and Literature 300.000 € 545 

English and Literature  350.000 € 636 

German  and Literature 300.000 € 545 

French and Literature  350.000 € 636 

Physical Education and Sports Training 300.000 € 545 

Adaptive Physical Culture  250.000 € 454 

Translational Studies English- Armenian 350.000 € 636 

Translational Studies  English-Russian 350.000 € 636 

Russian  Language  and Literature  350.000 € 636 

Social Work  250.000 € 454 

Informatics  and Applied Mathematics  300.000 € 545 

Initial Military Training Service   300.000 € 545 

Psychology  250.000 € 454 

Elementary Pedagogy and Methodology 300.000 € 545 

Arts and Crafts 250.000 € 454 

Management (by sector) 350.000 € 636 

Service 250.000 € 454 

 

Wanneer er bij u of uw organisatie behoefte bestaat aan meer informatie over de plannen 
voor het Famtofam Studiefonds of onze organisatie, neem dan contact op met Famtofam 
(contactpersoon dhr. Elle Hoekstra, 06-11347752). 

 

Indien gewenst kunnen wij een presentatie verzorgen over Famtofam en het Famtofam 
Studiefonds. Daar kunnen dan ook eventuele vragen worden beantwoord. 
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