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NIEUWSBRIEF 

 
 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door               www.vandekken-design.nl 
 
Van de voorzitter 
Tijdens bijeenkomsten en presentaties die wij houden merken we dat de toehoorders hulp bieden              
belangrijk vinden, in welke vorm dan ook. Maar nog belangrijker, dat het geld echt bij de                
allerarmsten terecht komt zonder enorme organisatiekosten en er geen sprake is van corruptie. 
Famtofam vindt het ook erg belangrijk "dat der neat oan de strykstok hingjen bliuwt". Van uw                
maandelijkse bijdrage van €15 ontvangt de ouder/verzorger van het kind dat u ondersteunt 100%.              
De overhead is 0%. Bestaansrecht van Famtofam bestaat uit vertrouwen, transparantie en            
verantwoorden. We leggen met een accountantsverklaring financiële verantwoording af en door           
rapportages laten we zien wat er met uw geld gebeurt. Informatie die we delen via onze website,                 
sociale media, e-mail of brief. Of het nu gaat om noodhulp of om regulier bezoek, wij proberen u                  
zo goed mogelijk te informeren. Dit kost veel tijd maar wij vinden dit belangrijk. 

 
Door uw vertrouwen konden we het afgelopen jaar 265 kinderen en           
families maandelijks financieel ondersteunen en meer dan 60 x noodhulp          
geven aan gezinnen die het echt zwaar hebben. Het Famtofam          
studiefonds ondersteunt nu 2 studenten. Dank daarvoor.  
Deze nieuwsbrief is ook een vorm van transparantie. Er valt in deze            
nieuwsbrief weer veel te lezen over het werk van Famtofam. Dit kan            
alleen door uw (financiële) bijdrage en de inzet van de bevlogen en            
betrokken vrijwilligers van Famtofam (hier en in Armenië). 

 
Van het bestuur 
In 2019 is weer veel gerealiseerd. Om dit ook in 2020 te kunnen             
continueren zijn we op zoek naar een vrijwilliger die ons wil helpen de             
doelstellingen te realiseren. Binnen de organisatie Famtofam kennen        
we veel taken die we verdelen over de vrijwilligers. Dit doen we op             
basis van wat iemand kan en wil. Heeft u interesse of kent u iemand die               
we zouden kunnen benaderen, laat het ons weten. Want hoe meer           
vrijwilligers we hebben hoe meer we kunnen doen voor de allerarmste           
kinderen in Armenië. 
 
Vorige maand heeft Zara (contactpersoon in Gyumri) ons laten weten dat ze Famtofam gaat              
verlaten. Dit i.v.m. het mooie nieuws dat ze in verwachting is. Famtofam wil haar (en haar man)                 
van harte feliciteren met dit heugelijke feit. Ook willen we haar bedanken voor de jarenlange               
inzet. We komen hier nog uitgebreid bij haar op terug wanneer we weer in Armenië zijn. 
 

 

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


 

Op weg naar een beter leven (Kristine) 
Om de stad Gyumri verder te ontwikkelen zijn er in 2019 verschillende evenementen             
georganiseerd. Ik wil een drietal van deze positieve ontwikkelingen met u delen. 

 
In Armenië is een organisatie “Gyumri without makeshift        
shelters” (Gyumri zonder tijdelijke onderkomens). Elk jaar       
organiseert deze organisatie verschillende evenementen     
waarbij ze geld inzamelt om een flat te kopen voor gezinnen           
die in containers wonen. In de loop van dit jaar hebben ze            
een grote puzzel foto gemaakt en elk stuk ervan verkocht          
voor 1000 Dram (€2). Nadat 15000 puzzelstukjes waren        
verkocht zijn er 2 flats aangekocht. Dit gaf veel blijdschap          

bij de families die hiervoor in aanmerking kwamen. 
 
Eind dit jaar wordt het nieuwe TUMO center geopend in het oude            
gerenoveerde, historische 1e theater. TUMO center geeft veel tieners de          
kans om een nieuw soort educatieve ervaring op te doen op het snijvlak             
van technologie en design. Het biedt hen ook nieuwe kansen om hun            
tijd te besteden aan deze vorm van onderwijs. Afgelopen jaar boekte           
Gyumri grote vooruitgang op het gebied van toerisme. We hebben meer           
bezoekers mogen ontvangen uit andere landen en ook uit verschillende regio's van Armenië.  
 
Maar naast dit goede nieuws hebben we helaas ook nog te maken met gezinnen die in grote                 
armoede leven, gezinnen die onder erbarmelijke omstandigheden wonen in een container en            
geholpen worden door Famtofam. Gezinnen die hoop houden dat ook zij op een dag aan de beurt                 
zijn om in betere omstandigheden te leven. Gyumri leeft op door deze gebeurtenissen en dit geeft                
hoop voor  inwoners van Gyumri, op weg naar een beter leven. 
 
Bericht van de ledenadministratie 
Als sponsor is het altijd fijn om een reactie te ontvangen van het gesponsorde kind. Onze                
contactpersonen Zara, Kristine en Karine bezoeken één keer per jaar alle kinderen die in ons               
sponsorprogramma zitten. N.a.v. dit bezoek wordt er door deze dames van Famtofam een             
rapport/brief geschreven over de situatie in het betreffende gezin op dat moment. Het is soms               
best lastig voor onze contactpersonen om een originele brief te schrijven. Dit komt doordat het               
soms moeilijk is om een kind aan het praten te krijgen. Dit kan er dan in resulteren dat een brief                    
een opsomming van feiten wordt, die lijkt op een voorgaand jaar. Een brief of verslag wordt dan                 
samen met foto’s van het gezin en een foto van de woning naar de sponsor gestuurd. In de                  
meeste gevallen gebeurt dit digitaal (per e-mail). Sommige sponsoren krijgen informatie           
toegestuurd per post. Als u als lezer ook informatie over uw sponsorkind per post krijgt               
toegestuurd en u wel over een e-mail adres beschikt, dan zou ik dit adres heel graag van u in een                    
e-mailtje willen ontvangen (ledenadministratie@famtofam.nl). Door voortaan informatie per        
e-mail te versturen kunnen we kosten beperken.  
Soms krijg ik van sponsoren de vraag of een kaart of pakketje opgestuurd kan worden naar het                 
gesponsorde kind. Heel begrijpelijk. Het wordt echter ontraden dit te doen omdat dit vaak niet               
aankomt. Het is wel mogelijk om een bericht of wens naar mij te sturen. Ik zorg er dan voor dat                    
het gestuurde bericht via onze contactpersonen op het juiste adres terecht komt.  
Het is fijn om uw betrokkenheid te voelen. Dit geeft ons weer energie om met ons werk in                  
Armenië door te gaan. 
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De armoede na de fluwelen revolutie (Zara) 
Volgens officiële statistieken die in 2017 zijn gepubliceerd leeft een derde van de bevolking van               
Armenië in armoede. Na de verwoestende aardbeving van 1988 is de provincie Shirak (waar              
Gyumri onder valt) de armste regio in Armenië geworden. Bijna de helft van de bevolking is hier                 
arm. Het armoedecijfer in deze provincie was in 2014: 44% en in 2016: 45%. 
 
Alle regeringen van Armenië hebben toegezegd de armoede te zullen bestrijden. Helaas zijn het              
loze kreten gebleken. De armoede is de laatste 10 jaar gestegen van 27% naar 30% 

 
Vorig jaar werd Nikol Pashinyan benoemd      
tot premier als gevolg van de “fluwelen       
revolutie” en op voordracht van het volk.       
De nieuwe regering heeft opnieuw     
toegezegd de armoede te zullen bestrijden      
maar heeft geen beloften gedaan. “De      
regering is ervan overtuigd dat de      
geweldloze, fluwelen revolutie in Armenië     
positieve economische en investerings-    
verwachtingen heeft gegenereerd”. 

 
Sindsdien hopen de mensen die in armoede leven op een betere toekomst. Ze zijn er zeker van                 
dat de nieuwe regering nieuwe werkplekken zal creëren omdat het belangrijkste in het leven van               
iemand is om te werken en dagelijks zelf zijn brood te verdienen. De armen in de samenleving                 
waarderen echter zeer de steun van buitenlandse NGO's waarbij ik ook de Famtofam-organisatie             
wil noemen. Famtofam heeft mensen gedurende vele jaren geholpen (en nog steeds). Ze staan er               
niet alleen voor met hun problemen en dat helpt hen vooruit. 
 
Uit het nieuws in Gyumri: opheffen kostscholen in Gyumri 

De Armeense regering heeft begin november      
besloten om kostscholen in Gyumri op te heffen.        
Het geld dat daarmee wordt bespaard zal worden        
gebruikt om het aantal centra voor crisiszorg en        
pleeggezinnen in Gyumri uit te breiden. 
Het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken geeft        
aan dat het beleid van de regering is om te zorgen           
voor kinderopvang en opvoeding in het gezin. Een        
onderzoek van het ministerie heeft aangetoond dat       
de meerderheid van de kinderen in de kostscholen        
daar waren ondergebracht vanwege sociaal-     
economische problemen in hun gezin. 
 

Veel Famtofam kinderen zitten door de week op een kostschool omdat ze thuis onvoldoende              
zorg kunnen ontvangen (geen geld voor eten en drinken, vervoer naar school etc.). Wat dit gaat                
betekenen voor de (Famtofam) kinderen en de gezinnen is vooralsnog onduidelijk. Famtofam            
blijft dit volgen en houdt de vinger aan de pols. 
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Cake bakken voor Famtofam 
Jarenlang heeft de F2F Kadosjop zich ingezet voor het         
verkopen van 2de hands spulletjes. Deze spulletjes       
werden bij kringloopwinkels ingekocht, netjes verpakt      
en met een Famtofam sticker erop verkocht ten bate van          
Famtofam. De belangstelling hiervoor nam echter de       
laatste jaren steeds verder af en dus moest er wat anders           
verzonnen worden. 
 
En zo ontstond het idee: vrijwilligers vragen       
belangeloos een cake te bakken voor Famtofam en deze         
dan á €5 te verkopen tijdens de lezingen van Famtofam.          
Dus een oproep eerder op de website Eastermar.nl en de          
dorpskrant voor vrijwilligers om zich te melden. En dat gebeurde dus, en hoe! Inmiddels hebben               
zich bijna 30 (!) bak(st)kers aangemeld. En het leuke is dat zowel jong als oud enthousiast                
meedoet. Grappig is vast te stellen dat onze jongste en onze oudste bakster uit dezelfde familie                
komt. Sinne van der Veen (10) is de jongste en haar âld-muoike Anne Veerman (88) de oudste. 
 
En dat alles levert de meest fantastische baksels op. Het varieert van gewone cake tot appeltaart,                
van minitaartjes tot bananen-dadel cake, van notenkoek tot drammenhage, van tulband tot            
appelcake en van ontbijtkoek tot cup cakes. Ongelofelijk hoe creatief dit verzoek wordt ingevuld. 
In de 2de helft van oktober heeft Famtofam drie lezingen gegeven: voor PCB Anjum, PCOB De                
Westereen en Passage Akkrum. Dus hebben we 3 keer een beroep gedaan op onze              
cakebak(st)ers. En met succes. In totaal zijn er 61 (!) cakes gebakken en (vlot) verkocht op deze                 
lezingen. Dat betekent een opbrengst van € 305. Wat een prachtig resultaat.  
 
De lezingen van Famtofam 
De stichting Famtofam verzorgt voor verenigingen, stichtingen, kerkgenootschappen,        
ouderenbijeenkomsten enz. lezingen over (het werk van) Famtofam.  
 
Een lezing bestaat uit een sheet presentatie van ongeveer 2 x 30 minuten. In de presentatie wordt                 
ingegaan op het werkgebied van Famtofam, het ontstaan van Famtofam en het werk zelf: het               
ondersteunen van kansarme kinderen. Ook wordt aandacht besteed aan de financiële structuur en             
de controles die zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat alles op de juiste plaats terechtkomt. 

 
Bij onze lezingen laten wij ons altijd vergezellen door onze “F2F           
Kadosjop”. Deze kadosjop voert actie voor Famtofam met als         
doel: geld genereren voor Famtofam. De activiteiten van onze         
kadosjop zijn uitermate gevarieerd, van lootjes trekken van een         
“strikjesparasol” (zie foto) tot het verloten van een (gratis         
beschikbaar gestelde) verse rollade van topslager Otte Boersma        
uit Eastermar. Voor lezingen wordt nooit een vergoeding        
gevraagd (ook niet voor te maken onkosten). Een vrije gift voor           

het werk van Famtofam is vanzelfsprekend van harte welkom. 
 
Hebt u vragen of wilt u een lezing plannen? Neem dan contact op met ons bestuurslid PR & 
Communicatie Dhr. Elle Hoekstra. Hij is bereikbaar op 06-11347752. Ook kunt u hem natuurlijk              
een e-mail sturen: communicatie@famtofam.nl 
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Afronding schoolproject De Wrâldpoarte - Hatsik 
In onze vorige Nieuwsbrief hebben we uitvoerig verslag gedaan van ons bezoek aan de school in                
Hatsik. Deze school is deels (2 lokalen) opgeknapt met geld van de school (plus protestantse               
gemeente) van Garyp en met geld van de protestantse gemeente van Achlum/Hitzum.  
Verrassend was de beslissing van de overheid in Armenië (na ons bezoek in 2018) om € 125.000                 
beschikbaar te stellen om ook de rest van de school een grondige renovatie te laten ondergaan.                
De publiciteit die het hulpproject van Famtofam in Armenië kreeg heeft er ongetwijfeld toe              
bijgedragen dat de overheid, na jaren van toezeggingen (die nooit werden nagekomen), nu wel              
bereid was om daadwerkelijk iets te doen aan de miserabele situatie op de school. 
 
Zoals beloofd is Famtofam (afgelopen voorjaar) teruggegaan       
naar school De Wrâldpoarte in Garyp om verslag te doen van           
de besteding van het geld dat mede door de school bijeen was            
gebracht. We hebben foto’s en een filmpje laten zien zodat          
de kinderen een goed beeld kregen van alle goede dingen die           
Famtofam heeft kunnen doen op de school van hun geld. Het           
filmpje vindt u op de website van Famtofam:        
https://www.famtofam.nl/nieuws/famtofam-in-het-nieuws/). 
Als aandenken aan deze actie kreeg de school 2 kunstwerkjes          
van de leerlingen van Hatsik overhandigd. Zo hebben we ook          
dit project weer succesvol kunnen afsluiten en heeft        
Famtofam opnieuw “directe hulp” kunnen bieden daar waar het nog steeds hard nodig is.  
Hulde aan (de kinderen van De Wrâldpoarte in) Garyp! 
 
Herinnering kerstgift 2019 
Het is 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 aan               
ieder kind over. Voor de stichting betekent dit dat hiervoor extra middelen geworven moeten              
worden. 
 
Momenteel worden 265 kinderen in Armenië door Famtofam gesponsord. Wanneer elk kind een             
kerstgift ter grootte van een maandbedrag zou krijgen betekent dit dat er bijna € 4.000 extra                
nodig is om dit uit te voeren. Daarom vragen we u, net als in voorgaande jaren, om dit ook dit                    
jaar weer 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 al 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 worden bestemd om alle kinderen 
van een kerstgift te voorzien. Vermeld dan op uw overschrijving: “Kerstgift algemeen”. 

Wij hopen van harte dat ook 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 bankrekeningnummer is NL 62 RABO 0392 3257 21 
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Financiën 
Dankzij onze betrokken sponsors is het jaar 2019 financieel gezien een onbezorgd jaar geweest.              
We konden steeds weer zonder problemen voldoen aan onze verplichtingen. En ook dit jaar weer               
hulp bieden in de vorm van voedsel en brandstof aan gezinnen die te maken kregen met acute                 
nood. Verheugend was dat steeds vaker de sponsoren van deze gezinnen bereid waren een              
financiële bijdrage te leveren in het lenigen van deze nood. Het bedrag aan giften verrast elk jaar                 
opnieuw. Zo kwam er in het begin van het jaar een bedrag binnen van € 3.140 van de CSG Anna                    
Maria van Schurman uit Franeker. Dit was het ons toegezegde deel van de opbrengst van               
gehouden goede doelen-actie. Van de Lions uit Joure ontvingen we € 1.500. Ondertussen is de               
CBS de Twirre in Eastermar druk aan het sparen voor het volgend jaar uit te voeren                
schoolproject in Artik. We hebben op dit moment al ruim € 1.500 mogen ontvangen. Dit zijn                
enkele opvallende giften maar we zijn blij met elk ontvangen bedrag van de bijna honderd gulle                
gevers. Iedereen heel hartelijk bedankt. 
 
Basisschool De Twirre Eastermar spaart voor School 4 in Artik 
Sinds september 2018 spaart basisschool De Twirre (2 jaar lang) voor Famtofam. De bedoeling              
is dat het gespaarde geld wordt gebruikt om een arme school in Armenië te helpen. Onlangs                
heeft Famtofam een (verwaarloosde) school gevonden in Artik. Artik is een plaats van 20.000              
inwoners en ligt 25 km ten zuidoosten van Gyumri, de stad waar Famtofam haar werkgebied               
heeft. Er zijn in Artik 5 basisscholen en de school die gaat profiteren van de spaaractie van De                  
Twirre is “School 4” (basisscholen in Armenië hebben een nummer en geen naam). Deze school               
geeft les aan 143 leerlingen, net iets minder dan op basisschool De Twirre. In september 2019                
ontving Famtofam beeldmateriaal van de school in Artik en dat was de reden om op 24                
september j.l. (opnieuw) naar De Twirre te gaan en alle (160) kinderen te laten zien hoe                
armoedig het is op die school. Zo hebben de kinderen met eigen ogen kunnen zien hoe hard hun                  
hulp daar nodig is. Ook konden we vertellen hoeveel geld het eerste jaar (schooljaar 2018-2019)               
al door de kinderen was gespaard en dat was best wel een groot bedrag: € 1.378. 
 

 
 
Inmiddels heeft Famtofam de school in Artik bezocht en een gesprek gevoerd met de directrice               
van die school. Famtofam heeft daarbij ook een rondleiding gekregen waardoor een goed beeld              
is ontstaan van de erbarmelijke omstandigheden waarin de school verkeert. Van dat bezoek is              
een video gemaakt die op YouTube staat: https://is.gd/alador. De video maakt duidelijk dat hulp              
daar meer dan nodig is. 
 
Aan alle leerlingen van De Twirre is dan ook nogmaals een oproep gedaan stug door te gaan met                  
sparen zodat Famtofam in 2020 goeie dingen voor “School 4” kan doen met het gespaarde geld.                
En we gaan dan, zoals beloofd, alles wat we daar met het spaargeld hebben gedaan weer                
vastleggen in beeld en geluid. Daarna gaan we terug naar De Twirre om te laten zien waaraan het                  
gespaarde geld is besteed. 
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Artik basisschool nummer 4 (Karine) 

Het personeel van Artik basisschool N4 bestaat uit 30         
leden, waarvan 23 leraren en de rest administratieve        
medewerkers, schoonmakers, beveiligers enz. 
De school wordt ondersteund door de overheid. Dat        
wil zeggen, de school krijgt 124.000 AMD (€ 250)         
voor één leerling per jaar. Het verhogen of verlagen         
van de schoolfinanciering is afhankelijk van het       
verhogen of verlagen van het aantal leerlingen. Dus        
het jaarlijkse budget van de school wordt gevormd op         
basis van het aantal leerlingen. Het schoolpersoneel       
wordt ook betaald uit het schoolbudget. Dat geldt ook         
voor de energiekosten: verwarming, elektriciteit enz      
... Het jaarlijks schoolbudget is nauwelijks genoeg om        
de personeelskosten, gas, elektriciteit etc van te       
betalen, laat staan leermiddelen. 
 

Aan het woord is Nune Grigoryan, de directeur van de school: 
“Artik basisschool N4 wordt beschouwd als een van de oudste scholen in de stad Artik.               

Het was een zeer bekende school. De school heeft gerenommeerde artsen, advocaten en             
kunstenaars voortgebracht. De school heeft lange tijd geen goede ondersteuning gehad van de             
overheid en bevindt zich nu in zeer slechte staat. Er zijn           
momenteel 143 leerlingen op school. We hopen natuurlijk        
dat het aantal zal toenemen. Het is waar, de school is in            
zeer slechte staat maar we doen er alles aan om de           
kinderen maximaal onderwijs van hoge kwaliteit te geven.        
Wat we kunnen doen, doen we met onze eigen sterke          
punten. Wat we niet kunnen doen, daarvoor zijn we         
aangewezen op instanties die ons op één of andere manier          
kunnen helpen.  

Op dit moment moet er heel veel gebeuren. De         
hoogste prioriteit is de renovatie van de ramen en kozijnen          
maar eigenlijk moet het hele gebouw gerenoveerd worden.        
De computers zijn verouderd, we kunnen ze niet meer         
gebruiken. En in deze moderne tijd kunnen we eigenlijk niet          
meer zonder computers. Niet alleen voor de leerlingen (om         
hen goed computeronderwijs te geven) maar ook voor de         
schooladministratie. Maar we hebben ook meubels nodig.       
Eigenlijk hebben we behoefte aan alles, kijk maar in welke          
staat de school verkeert. We hebben geen spullen om goede gymnastieklessen te geven. Onder              
deze slechte omstandigheden moeten we lesgeven. Het is onze toewijding, we staan voor ons vak.  

Als de omstandigheden goed zijn zullen de schoolresultaten beter worden, ouders           
tevreden zijn en het aantal leerlingen zal toenemen․ Met een toename van het aantal leerlingen               
zal onze financiering verbeteren. In goede omstandigheden wordt het leren zelfs aangenaam.            
Onze leerlingen gaan dan met plezier naar school”.  
Dat is de hoop van Nune Grigoryan, de directeur van de school. 
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Het Famtofam studiefonds 
De eerste student van het Famtofam Studiefonds is Manya Petrosyan.          
Ze startte haar studie in november vorig jaar en ze studeert           
Psychologie. Gedurende het eerste jaar hebben we kunnen vaststellen         
dat de procedures, zoals we ze hadden bedacht en beschreven,          
doorgaans goed werken. Onze Famtofam Study Supervisor (Zara)        
kon zo beginnen met het begeleiden van Manya en namens          
Famtofam de contacten onderhouden met haar en de Universiteit.         
Het 1ste jaar heeft Many met goede resultaten afgesloten en          
inmiddels is ze aan haar tweede studiejaar begonnen.  
 

In september is ook de tweede student gestart met haar          
universitaire studie. Tenslotte zijn nog 3 jongeren       
geselecteerd die in aanmerking kunnen komen om een        
studiebeurs te krijgen van Famtofam. Volgens plan       
sluiten deze jongelui volgend jaar hun middelbare school        
af en zal definitief worden beslist of ook zij in          
aanmerking komen voor een studiebeurs. Famtofam is       
blij dat het studiefonds in een behoefte voorziet en ook          
nu weer “directe hulp’ kan geven aan deze studenten.  
 
Fondswerving voor het studiefonds  

Nu de eerste studenten een Famtofam studiebeurs ontvangen is         
het zaak ook de financiering rond te krijgen. Zoals vorig jaar           
vermeld is voor de 1ste student een sponsor gevonden.         
Famtofam is op zoek naar meer sponsoren die een student          
“financieel willen adopteren” en (zo mogelijk) gedurende 4        
jaren het collegegeld (€ 750 per jaar) willen betalen.  
 
Famtofam heeft 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 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.nl). We sturen het u graag toe. Ook           
kunnen we langskomen om dit projectplan verder toe te lichten met een presentatie. We gaan               
ervan uit dat we, samen met onze sponsoren en sympathisanten, erin zullen slagen om de nodige                
financiële middelen te verwerven. Mogen we op u rekenen? 
 
Tot slot 
De vrijwilligers van Famtofam wensen u een gezegend Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 
 
Zara Tosunyan, Elle Hoekstra, Willemien de Jong, Kristine Mkhitaryan, Wietze van der Molen, 
Jantsje Hoekstra, Karine Arevshatyan, Nelleke Roelfsema en Gjalt Voolstra.  
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