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NIEUWSBRIEF 

 
 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door               www.vandekken-design.nl 
 
Van de voorzitter 
Tijdens ons bezoek aan Armenië in mei van dit jaar, waren we getuige van wat later werd                 
genoemd “de fluwelen revolutie”. We zaten er letterlijk midden in. Premier Serg Sarksyan had              
zijn ontslag ingediend. Jonge Armeniërs gingen de straat op en hebben de fluwelen revolutie in               
gang gezet. Door de sociale media werden duizenden mensen gemobiliseerd om vreedzaam te             
betogen voor meer democratie en tegen de       
zittende regering. Dit heeft er toe geleid dat op         
de dag dat wij weer vertrokken Nikol Pashinyan        
de nieuwe premier van Armenië werd. De       
bevolking van Armenië is optimistischer over de       
toekomst. De weg is nog lang, dit hebben we         
tijdens ons bezoek ook weer met eigen ogen        
gezien, er moet nog heel veel gebeuren. De        
jeugd in Armenië heeft aangegeven in een       
onlangs gehouden onderzoek dat de grootste      
uitdagingen voor de armeense gemeenschap zijn:      
veiligheid, onderwijs, armoede en eenheid. 
In mei 2018 hebben de Armeniërs eenheid laten zien en ook met de veiligheid gaat het de goede                  
kant op; een fluwelen revolutie zonder slachtoffers. Nu nog goed onderwijs voor iedereen en de               
armoede Armenië uit. Twee speerpunten van Famtofam. Ik hoop van harte dat na de fluwelen               
revolutie ook de stap gemaakt kan worden naar echte democratie en een betere toekomst voor               
iedereen in Armenië. Famtofam draagt daar zijn steentje aan bij, dankzij u.  
U leest hier meer over in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier en een gezond 2019 toegewenst. 
 
Van het bestuur 

 
Tijdens de bestuursvergadering van september jl hebben we afscheid         
genomen van Annawijke Wiersma als bestuurslid van Famtofam.  
Annawijke was meer dan 3 jaar actief voor Famtofam, we bedanken haar            
voor haar inzet, niet alleen voor het runnen van het secretariaat maar ook             
voor al die uren die zij gestoken heeft in Famtofam wat niet direct bij haar               
taak hoorde. 
We zijn al naarstig op zoek naar een opvolger voor Annawijke en dat ziet              
er positief uit. Maar daarover hoort u meer in het begin van het nieuwe jaar. 
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Famtofam als vuurtje van hoop  (Kristine) 

Gyumri is een van de armste regio's van Armenië, dus leven hier veel arme gezinnen die echt                 
hulp nodig hebben om te leven en te overleven, en om hun kinderen te zien opgroeien. Schamele                 
onderkomens (vaak containers of slechte flats) die hen tijdens de koude winter niet eens een               
warme kamer geven. Sociale problemen en het probleem van het vinden van werk maken              
mensen moedeloos en radeloos. Veel kinderen die in containers zijn geboren en zijn opgegroeid              
in zeer slechte omstandigheden, hebben verschillende gezondheidsproblemen en dit drijft hun           
ouders tot wanhoop. Mensen die in      
dergelijke omstandigheden leven en veel     
problemen hebben, hebben iemand nodig     
die hen steunt en een helpende hand biedt        
om hen een vuurtje van hoop te geven.        
Velen van hen zijn gezegend met sponsors       
uit Nederland die echt deel van hun       
familie zijn geworden. Elke keer als we ze        
bezoeken, zijn de containers vol vreugde,      
ze zijn zo dankbaar als ze hout krijgen        
voor de koude winter en het eten. Het is         
onmogelijk om de ogen van kinderen niet       
op te merken als ze tafels vol voedsel        
zien. Dit alles heeft ons meer doelgericht       
gemaakt om voor hen het beste te maken        
hen niet te laten zakken, maar hen te steunen om sterker en vol hoop te worden. Elke maand                  
voelen ze dat ze niet alleen staan. Zelfs de grote afstand (Gyumri - Nederland) kan niet                
voorkomen dat mensen elkaar steunen. 
 
Gyumri: verleden en heden (Zara) 

7 december 1988 ... Er zijn 30 jaar verstreken na deze rampzalige aardbeving. De aardbeving               
verwoestte het grootste deel van de gebouwen: de flats, de scholen, de winkels ... maar het meest                 

catastrofale was: het kostte veel mensen hun leven. 
Gelukkig hebben we onze hoop op een betere toekomst         
niet opgegeven, hebben we nieuwe gebouwen gebouwd,       
zijn mensen getrouwd en er is een nieuwe generatie         
geboren. Het leek erop dat Gyumri snel zou worden         
herbouwd en we zouden weer ons oorspronkelijke       
gezicht terug krijgen. Maar er zijn jaren verstreken en         
veel mensen wonen nog steeds in de vervallen containers         
onder minimale leefomstandigheden. Daarnaast zijn er      
geen ontwikkelde industrieën (vóór de aardbeving was       

Gyumri de meest ontwikkelde industriële stad van Armenië). Het grootste probleem is dat de              
mensen werkloos zijn en dit heeft grote invloed op emigratie en de emigranten verlaten heel vaak                
onze stad voor altijd. 
Maar Goddank, na de aardbeving werden we gesteund door heel wat buitenlandse organisaties.             
Onder deze NGO's wil ik Famtofam noemen. Famtofam ondersteunt de arme gezinnen die op die               
manier proberen te ontsnappen uit de erbarmelijke situatie. Een van deze families die steun van               
Famtofam had ontvangen beschreef dit als “een licht in de duisternis” ... 
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Bericht van de ledenadministratie (Willemien) 

Momenteel worden door Famtofam 255 kinderen ondersteund in Armenië. Deze kinderen           
worden jaarlijks bezocht door onze drie contactpersonen. Dit zijn Karine, Kristine en Zara.             
Tijdens dit bezoek wordt een rapportage gemaakt van het betreffende gezin, waarin het kind              
leeft. Daarnaast worden er foto’s van het gezin gemaakt en wordt er een brief geschreven voor de                 
sponsor. Mijn taak is om de sponsoren te informeren over het bezoek. Tegelijk stuur ik dan de                 
brief en foto’s mee. Op deze manier blijft de sponsor op de hoogte van zijn/haar sponsorkind.                
Het is niet altijd gemakkelijk voor onze contactpersonen om de betreffende gezinnen te             

bezoeken. Niet iedereen woont aan een verharde       
weg. Vele sponsorkinderen wonen aan onverharde      
wegen met diepe kuilen, die als het regent, vol water          
staan. Dit maakt het reizen lastig. Dit heb ik         
ondervonden, toen ik dit voorjaar voor het eerst in         
Armenië ben geweest tijdens onze bestuursreis.      
Tijdens deze reis heb ik een aantal kinderen        
bezocht. Als je met eigen ogen ziet hoe gezinnen         
leven onder wat voor omstandigheden, krijgen de       
foto’s ineens een andere lading. Het is schrijnend        
om te zien hoe gezinnen leven in een container         

waarvan het dak is doorgezakt en lekt. Het huis is daardoor vochtig en maakt mensen ziek. Ik                 
heb met eigen ogen gezien dat het nog steeds nodig is om deze gezinnen te blijven ondersteunen.                 
We zijn daarom blij met u als sponsor.  
 
Het armoedeniveau in Gyumri (Karine) 

Het armoedeniveau in Armenië blijft hoog. Het officiële armoedeniveau van het land was vorig              
jaar bijna 30% (880.000 personen), waarvan 8% zeer arm en bijna 2% extreem arm. 
Het armoedecijfer in Yerevan, de hoofdstad van het land, is een kwart minder dan in andere                
steden. Het gemiddelde armoedecijfer in stedelijke centra verspreid over het land is 33%. 
De provincies van het land (Shirak, Lori, Kotayk, Tavush en Armavir) hebben een hoger dan               
gemiddeld armoedeniveau. De provincie Shirak, waar Gyumri zich bevindt, heeft het hoogste            
percentage (46%). Het is de armste regio van het land. 
 
In Armenië betekent "arm" een persoon wiens       
maandelijkse consumptie (het te besteden bedrag) minder       
is dan 41.000 AMD (75 euro). "zeer arm" betekent een          
persoon wiens consumptie niet hoger is dan 34.000 AMD         
(62 euro), terwijl "extreem arm" een persoon is die minder          
dan 24.000 AMD (44 euro) heeft geconsumeerd. 
Armoede in Gyumri is duidelijk. Meer dan 2.000 gezinnen         
leven in containers en ongeveer 300 gezinnen in        
semi-vervallen slaapzalen, waarvan de omstandigheden     
slechter zijn dan in de containers.  
Ondanks de wederopbouwprojecten is het aantal families dat ontheemd is geraakt door de             
aardbeving de afgelopen dertig jaar gegroeid en de gereconstrueerde flats zijn niet voldoende             
geweest om ze allemaal te kunnen huisvesten. Met een tekort aan nieuwe, betaalbare woningen              
zijn velen gebleven of zijn ze teruggegaan naar de containers en slaapzalen, waardoor de cirkel               
van armoede rond is. 
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Bestuursreis in mei dit jaar (Jantsje, Willemien, Elle en Gjalt) 

Een delegatie van het bestuur is van 1-9 mei         
op bezoek geweest in Armenië. Het was de        
eerste keer dat in het voorjaar een bezoek        
werd gebracht. Dit had alles te maken met de         
start van het Famtofam Studiefonds in      
september 2018. Het was best wel spannend       
deze keer aangezien er in Armenië in die tijd         
dagelijks grote demonstraties waren waardoor     
wegen geblokkeerd werden en het niet zeker       
was hoe de afloop zou zijn. Gelukkig pakte        
e.e.a. goed uit en kreeg ‘het volk’ zijn zin         
door de benoeming van ‘hun leider’ tot       
minister-president. Het eindigde dan ook in      
een groot volksfeest. Bijzonder dat we dat       
mee mochten maken.  
 
Naast de geplande bezoeken aan (15) gezinnen met (gesponsorde) kinderen stonden er dit jaar              
nog 2 andere belangrijke zaken op het programma. Als eerste was dat het bezoeken van de                
universiteiten in Gyumri. Nu het Famtofam Studiefonds klaar staat om de eerste student van een               
gratis studiebeurs te voorzien was het zaak de universiteiten op de hoogte te stellen van onze                

plannen om (gekwalificeerde) studenten een     
studiebeurs te verstrekken. In Gyumri (ons      
werkgebied) bevinden zich 6 universiteiten:     
één geheel zelfstandige universiteit (de Shirak      
State University) met daarnaast 5     
dependances van universiteiten van Yerevan.     
In september start de eerste student met een        
studiebeurs aan deze universiteit. Tijdens ons      
bezoek aan de Shirak State University is een        
video gemaakt welke op YouTube staat. Voor       
het afspelen van deze video zie onze website        
(verslag Bestuursreis 1-9 mei). 
 

Verder is het afgelopen voorjaar hard gewerkt aan het opknappen van de school in Hatsik, een                
dorpje net buiten Gyumri. De huisvesting van deze school was uiterst belabberd en door acties               
van de Protestantse gemeente en de Christelijke Basisschool van Garyp in het voorjaar van 2017               
was er geld beschikbaar om hier iets aan te doen. Voor een volledig verslag zie elders in deze                  
Nieuwsbrief het artikel over het Project school Hatsik. 
 
Tenslotte zijn de persoonlijke contacten met onze contactpersonen tijdens ons verblijf daar altijd             
erg waardevol en nuttig. Het biedt ons de gelegenheid persoonlijk aan hen onze dank te tonen                
voor al het werk dat zij daar voor ons verrichten. We stelden opnieuw vast dat onze hulp nog                  
steeds nodig is en constateren ook dat onze activiteiten, door meer financiële middelen, de laatste               
jaren zijn uitgebreid. Samenvattend kunnen we dan ook stellen dat ons bezoek een drukke week               
was maar weer veel heeft opgeleverd. 
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Financiën (Wietze) 

Het jaar 2018 is in financieel opzicht een voorspoedig jaar geweest. Dankzij onze sponsoren              
hebben we elke maand weer het nodige geld kunnen overmaken naar onze rekening bij de               
Ardshinbank in Gyumri om zo de families in Gyumri te kunnen ondersteunen. Daarnaast staan              
we verbaasd over het bedrag aan donaties dat dit jaar is binnengekomen. In de begroting was een                 
bedrag van € 6.000 opgenomen. De teller staat op het moment van schrijven van dit stukje op                 
bijna € 22.000. Van dit bedrag werd bijna € 3.200 opgebracht door een tiental kerken die ons                 
hebben bedacht met een collecte. De overige bijna € 19.000 werd geschonken door 90 goede               
gevers. Kleine en grote bedragen. Opvallend was het bedrag dat we van de Friese Christelijke               
Plattelandsvrouwen bond (CPB) mochten ontvangen. In het voorjaar eerst bijna € 1.900 zijnde             
de opbrengst van de collecte op de Biningsdei. En in het najaar nog € 7.700, het bedrag dat nog                   
in de kas zat na opheffing van de Friese CPB. In financieel opzicht dus een bijzonder jaar. Om                  
stil en dankbaar van te worden. 
 
 
Herinnering kerstgift 2018 

Wist u dat het mogelijk is om in december iets extra’s te doen voor de kinderen in Armenië? 
 
Het is namelijk een goede gewoonte van Famtofam        
om alle gesponsorde kinderen in Armenië met kerst        
van iets extra’s te voorzien. Daarom maakt       
Famtofam in december elk jaar een kerstgift per        
kind over. Voor de stichting betekent dit dat        
hiervoor extra middelen geworven moeten worden.      
Momenteel worden 255 kinderen in Armenië door       
Famtofam gesponsord. Wanneer elk kind een      
kerstgift ter grootte van een maandbedrag zou       
krijgen betekent dit dat er  
€ 3825,- extra nodig is om dit uit te voeren. Wij           
willen u als sponsor vragen om dit samen met ons          
mogelijk te maken. 
 
Wanneer u mee wilt doen aan deze actie vragen we u om een kerstbijdrage over te maken op                  
onze bankrekening. Wij adviseren dan een bijdrage ter grootte van minimaal een maandbedrag (€              
15) maar meer mag natuurlijk ook. U kunt uw bijdrage op twee manieren bestemmen: 
 
1. Voor het kind dat u zelf sponsort. Uw bijdrage komt dan geheel ten goede aan “uw kind”.                  
Vermeld dan bij uw overschrijving: “Kerstgift kind” met toevoeging van het nummer van uw              
kind.  
2. Als algemene kerstgift. In dat geval zal uw bijdrage (mede) worden bestemd om alle kinderen                
van een kerstgift te voorzien. Vermeld dan op uw overschrijving: “Kerstgift algemeen”. 
 
Wij hopen van harte dat dit jaar weer veel sponsoren bereid zijn om mee te doen met deze                  
Kerstactie. Daartoe willen wij u van harte oproepen. Mogen wij op u rekenen?  
 
Ons banknummer is: NL 62 RABO 0392 3257 21. 
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Wist u dat ....... 

● De Provinciale Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond heeft besloten bij haar 
opheffing om € 7.700 aan Famtofam te schenken? 

● Basisschool De Twirre in Eastermar de komende tijd gaat sparen voor Famtofam 
waardoor Famtofam de komende jaren opnieuw een arme school in Armenië kan helpen? 

● 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. 

● Dankzij vele donaties Famtofam de Noodhulp dit jaar aanzienlijk heeft kunnen 
uitbreiden? Zo konden we dit jaar 51 keer helpen in schrijnende situaties met voedsel 
en/of hout. 

● De F2F kadosjop dit jaar het mooie bedrag van € 2000 bij elkaar heeft gebracht en dat het 
bestuur van Famtofam hier erg trots op is? 

● Dat Mevr B. ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag geld heeft gevraagd voor 
Famtofam en dat dat het mooie bedrag van € 210 heeft opgeleverd?  

 
 
Nieuw Logo Famtofam 

Famtofam is de laatste jaren nogal veranderd, in die zin dat naast de kindsponsoring nieuwe               
activiteiten zijn opgepakt (o.a. schoolprojecten, noodhulp, studiefonds). Daarnaast stellen         
ontwikkelingen op het terrein van multimedia en informatietechnologie ons in staat om zaken             
anders aan te pakken. Zo zijn we, mede daardoor, gekomen tot een meer frequente en efficiëntere                
communicatie met onze contactpersonen in Armenië. 
Door al deze ontwikkelingen groeide het besef bij het bestuur dat het huidige logo enigszins               
gedateerd was. Daarnaast zochten we naar een (sub)logo voor het nieuw op te zetten studiefonds. 
Al met al reden om afgelopen voorjaar contact te zoeken met een student (communicatie en               
media) van de Hanzehogeschool in Groningen om eens mee te denken over hoe we verder               
moesten met het Famtofam logo. 
Opdracht aan deze student was om met voorstellen te komen          
voor een nieuw en moderner logo dat goed past bij de           
doelstellingen van Famtofam. Ook vroegen we een (sub)logo        
te ontwerpen voor het Famtofam Studiefonds. Daarbij is        
gekozen om gebruik te maken van de kleuren van de          
Armeense vlag. Deze komen in een verlooptint terug in het          
logo. Daarnaast is er voor een standaard basiskleur gekozen,         
oranje. De oranje tint straalt warmte en levenskracht uit. Het          
is een zeer positieve kleur die niet zo beangstigend is als           
rood. Omdat het doel is van Famtofam om de mensen een           
beter leven te bieden in Armenië is oranje de geschikte kleur           
voor hoop.  
Ook is geprobeerd in het logo ‘verbondenheid’ te verwerken.         
Dit om de verbondenheid tussen Famtofam en de families         
waarmee gewerkt wordt weer te geven. Dat alles heeft geleid tot de huidige logo’s.  
We zijn als bestuur erg blij met deze nieuwe logo’s waarmee we weer jaren vooruit kunnen. 
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Project school Hatsik groot succes (Elle) 

In de Nieuwsbrief 2017 schreven we al uitvoerig over de          
erbarmelijke omstandigheden waarin de school van      
Hatsik verkeerde. Met geld van de actie in Garyp vorig          
jaar en de steun van de Armenië projectgroep van         
Achlum/Hitzum was Famtofam in staat om deze school        
substantieel te helpen. Als eerste feit noemen we het         
opknappen van 2 lokalen. De 2 meest bouwvallige        
lokalen konden door een lokale aannemer geheel worden        
voorzien van nieuwe vloeren, kunststof kozijnen,      
plafonds, vloerbedekking, behang etc. Een complete      
metamorfose dus. Verder kreeg Famtofam dit voorjaar overtollig schoolmeubilair aangeboden          
uit Zevenaar (als gevolg van een scholenfusie daar 2 jaar geleden). De gemeente wilde het               
meubilair kwijt en was bereid een substantieel deel van de transportkosten naar Armenië te              
betalen. Zo kon dit meubilair onderdeel worden van het project in Hatsik. Onderstaande foto’s              
tonen het resultaat van dit project overduidelijk aan. Zoals de school het zelf aanduidde met               
“From the dark to the light”.  

          
Als bestuur zijn we op de school geweest om met eigen ogen te zien wat dit project voor deze                   
school heeft betekend. En dat was veel. We werden dan ook feestelijk ontvangen door alle               
kinderen en onderwijzeressen. De dansgroep van de school verzorgde enkele traditionele           

Armeense dansen en onze dames werden verrast met        
prachtige tulpen. Vervolgens kregen we een      
rondleiding door de school en met trots werden de 2          
nieuwe lokalen aan ons getoond. Dankzij deze actie        
kon alle oude schoolmeubilair worden vervangen      
door de meubeltjes uit Nederland. Dat gold voor de         
leslokalen maar ook voor de bibliotheek die prachtige        
boekenkasten in gebruik kon nemen. Ook zijn er 20         
nieuw stoelen aangeschaft voor de     
onderwijzerskamer. Tenslotte was er nog budget voor       
4 nieuwe zitbanken die op het schoolplein konden        
worden geplaatst. Al met al een succesvol project.        
Een uitvoerig verslag met foto’s vindt u op onze         

website. Er is ook een prachtig filmpje gemaakt van ons bezoek aan deze school. Dit filmpje                
staat op YouTube en kunt u starten via een link op de homepage van onze website 
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Het Famtofam studiefonds (Elle) 

Er is de afgelopen 2 jaar hard gewerkt aan de opzet van het Famtofam              
Studiefonds. Dit voorjaar is de laatste hand gelegd aan alle          
procesbeschrijvingen en vorig jaar zijn de eerste twee kandidaten voor          
een studiebeurs in Gyumri geselecteerd. 
De volgende stap was het delen van onze plannen met de universiteiten            
in Gyumri. Dat is afgelopen voorjaar gebeurd tijdens onze bezoek aan           
Armenië. Alle 6 universiteiten in Gyumri zijn door ons bezocht en           
geïnformeerd over onze plannen en ons voornemen in 2018         

daadwerkelijk van start te gaan. Eén van onze contactpersonen (Zara) is gevraagd om als Study               
Supervisor op te treden. Dat houdt in dat alle activiteiten en contacten rond het studiefonds in                
Armenië door haar zullen worden gecoördineerd. Tijdens onze bestuursreis hebben we ook beide             
kandidaat-studenten bezocht en gesprekken gevoerd over hun studieplannen. Zij zijn dankbaar en            
blij dat Famtofam hen in de gelegenheid stelt een universitaire studie te volgen. 
De eerste student is inmiddels gestart. Dat betekent dat deze student gedurende 4 jaar (tot               
behalen Bachelor’s degree) een studiebeurs van Famtofam ontvangt. Met de betreffende           
universiteit zijn afspraken gemaakt omtrent de betalingen van het collegegeld. Het collegegeld            
wordt rechtstreeks overgemaakt aan de universiteit, een belangrijke eis van Famtofam. Hiermee            
wordt bereikt dat we er zeker van zijn dat het geld tijdig en op de juiste plek terechtkomt. 
De tweede student zal volgend schooljaar starten en onlangs zijn 3 nieuwe kandidaat-studenten             
geselecteerd. Deze 3 zullen de laatste 2 jaar van hun middelbare schoolopleiding door Famtofam              
worden gevolgd. In de zomer van 2020 kan dan een (gefundeerde) beslissing worden genomen              
of ook zij voor een Famtofam Studiebeurs in aanmerking komen. 
 
Fondswerving voor het Studiefonds (Elle) 

Nu de eerste student is gestart is het zaak om de nodige fondsen             
te werven om onze plannen ten uitvoer te kunnen brengen.          
Famtofam is blij dat een eerste sponsor zich inmiddels bereid          
heeft verklaard de totale studie van deze eerste student te willen           
betalen. Per te ondersteunen student is een bedrag van ongeveer          
€ 3.000 (verdeeld over 4 jaar) nodig. Daarom heeft Famtofam          
een projectplan opgesteld om potentiële sponsoren over te halen         
het studiefonds financieel te steunen. In dit projectplan wordt         
uitgelegd wat het Studiefonds inhoudt, hoeveel geld nodig is en          
hoe wordt gegarandeerd dat al het geld op de juiste plek           
terechtkomt.  
Kent u mensen of organisaties die mogelijk geïnteresseerd zijn ons te helpen, laat het ons dan                
even weten. Schroom overigens niet om zelf een projectplan op te vragen bij ons bestuurslid               
communicatie Elle Hoekstra (communicatie@famtofam.n). We sturen het u graag toe. Ook           
kunnen we langskomen om dit projectplan verder toe te lichten.  
We gaan er vanuit dat we, samen met onze sponsoren en sympathisanten, erin zullen slagen om                
de nodige financiële middelen te verwerven. Mogen we op u rekenen? 
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