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NIEUWSBRIEF 

 
 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door               www.vandekken-design.nl 
 
Van de voorzitter (Gjalt) 
 
2020 is een rampzalig jaar voor Armenië geworden. Het begon dit jaar met corona. Voor landen                
met weinig geld zoals Armenië is het voor de inwoners kiezen tussen corona of honger. Armenië                
kende een lockdown wat voor de Famtofam gezinnen onuitvoerbaar is. Thuis blijven is geen              
optie omdat dit betekent dat niemand iets te eten heeft. Corona heeft dan ook hard toegeslagen in                 
Armenië.  
 
Sinds eind september is er oorlog gevoerd om Nagorno - Karabach. Deze oorlog is desastreus               
verlopen en Armenië is een groot gedeelte van het land kwijt dat het in de jaren 90 veroverde op                   
Azerbeidzjan. Meer dan 2400 militairen zijn gesneuveld, vaak jonge jongens (18-20 jaar oud).             
Ook oud-Famtofam kinderen zijn omgekomen of worden vermist. De uitkomst van de oorlog             
heeft de Armenen in diepe ontreddering achtergelaten. 
 
Onze contactpersonen in Armenië hebben zo goed en zo kwaad als het gaat hun werk gedaan en                 
de Famtofam gezinnen ondersteund met extra hulp. Onze grote waardering gaat uit naar Karine,              
Kristine en Anna. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over hun werkzaamheden 
 

 

 

 

Colofon Famtofam Van het bestuur 

Bestuur: 
Gjalt Voolstra  
Elle Hoekstra 
Wietze van der Molen 
Willemien de Jong 
Marja van der Veen 
 
Ambassadeur: 
Jantsje Hoekstra 
 
Contactpersonen Gyumri: 
Karine Arevshatyan 
Kristine Mkhitaryan 
Anna Gevorgyan 

Afgelopen jaar hebben we een nieuw bestuurslid en een nieuw          
contactpersoon in Gyumri kunnen verwelkomen. Marja van der        
Veen is ons bestuur komen versterken en neemt de taak op zich van             
studiefonds coördinator. Angela Melkumian heeft het bestuur van        
Famtofam verlaten. Ook heeft Famtofam een nieuw contactpersoon        
in Gyumri: Anna Gevorgyan. Zara heeft een kindje gekregen en          
heeft haar werk voor Famtofam neergelegd. Haar taken zijn         
overgenomen door Anna en Kristine (studiefonds). 
 
Anna en Marja welkom, succes met jullie activiteiten binnen         
Famtofam. Zara en Angela, bedankt voor jullie inzet in de          
afgelopen jaren. 
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Anna Gevorgyan stelt zich voor 
 

Mijn naam is Anna Gevorgyan en ik kom uit Gyumri, Armenië. Sinds            
ongeveer een jaar maak ik deel uit van het Famtofam team. Daar ben ik              
erg trots op, want daardoor kan ik mensen in nood helpen. Ik wil mij              
graag aan jullie voorstellen. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een            
zoon van 7 en een dochter van 5. Ik ben afgestudeerd aan de Gyumri              
State Pedagogical Institute (nu Shirak State University) aan de faculteit          
English Language and Literature. Een aantal jaar geleden was ik          
werkzaam aan deze universiteit en was ik onderdeel van een          
programma voor uitwisselingsstudenten. Het was heel interessant om        
met buitenlandse studenten en hun universiteiten samen te werken.         
Momenteel werk ik aan de faculteit educatie, en onderzoek daarbij het           
proces van leren en kennisverwerving. Vorig jaar werd ik gevraagd om           
voor Famtofam te komen werken. Daar was ik in het begin een beetje             

angstig over, omdat het voor mij allemaal onbekend terrein is. Maar nadat ik met verschillende               
medewerkers had gepraat voelde ik mij meer op mijn gemak. 
 
Mijn werk maakt het verschil. Ik bezoek families, luister naar hun problemen en rapporteer              
hierover. Daardoor krijgen deze families de hulp die zij nodig hebben. Ik merk dat het hun                
oplucht, om over hun problemen te kunnen praten. Soms bezoek ik families met zieke kinderen               
en word ik boos, maar tegelijkertijd weet ik dat deze familie door de giften van Famtofam in                 
staat is medicijnen en voedsel te kopen. Ik ontmoet vaak slimme kinderen die goed kunnen leren                
en grote dromen hebben, en ik hoop van harte dat deze ooit zullen uitkomen. 
 
 
De wenskaarten van Famtofam (Elle) 
 

Al sinds enkele jaren worden speciaal voor Famtofam wenskaarten gemaakt          
door Nelleke Roelfsema uit Drachten. Deze kaarten werden door de F2F           
Kadosjop de afgelopen jaren met name via lezingen “aan de man gebracht”,            
waarschijnlijk past “aan de vrouw gebracht” hier beter ☺. Soms ook op            
markten, maar zeker ook in de kerkelijke gebouwen van Eastermar probeerde           
Famtofam op deze manier de kaarten te verkopen. Corona zorgde er echter            
voor dat hier abrupt een einde aan kwam. Lezingen werden geschrapt, markten            
evenzo en zelfs de kerkgebouwen werden gesloten. Dus werd gezocht naar           

alternatieven. Een heel mooi alternatief werd gevonden bij Lamkje Bergsma in Eastermar.            
Lamkje, zelf ook kindsponsor van Famtofam, woont buiten het dorp en gaf Famtofam             
toestemming om in haar verkooppunt (van eieren en groente) permanent de           
wenskaarten van Famtofam aan te bieden. Dat is gestart in mei van dit jaar.              
Bezoekers van dat verkooppunt kunnen sindsdien kaarten uitzoeken en het geld           
in een daarvoor opgehangen busje doen. En dat werkt (als een tierelier). Sinds             
het begin zijn er veel kaarten verkocht en werd hiervoor ruimhartig betaald. De             
opbrengst voor Famtofam (stand 27 november) is het mooie bedrag van € 250             
(!) en dat is een fantastisch resultaat. Wij hopen ook de resterende weken van              
dit jaar nog de nodige kaarten te kunnen verkopen. Dank aan Lamkje en al die               
mensen die Famtofam ook op deze manier willen steunen. 
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Noodhulp (Karine)  
 

'Noodhulp' is een belangrijk project van Famtofam. Door        
dit project ontvangen jaarlijks ongeveer 50 gezinnen hout        
en/of voedsel van Famtofam. Dat zijn voornamelijk de        
gezinnen die in containers of huizen wonen die vervallen         
zijn en verstoken zijn van alle basisvoorzieningen. Enkele        
van de problemen waarmee deze gezinnen worden       
geconfronteerd zijn onder meer een gebrek aan       
verwarming van hun huis om te worden beschermd tegen         

barre, slechte weersomstandigheden, een gebrek aan financiële middelen om voedsel te kopen en             
om de juiste medische zorg te krijgen. Hun problemen worden verergerd door slechte sanitaire              
voorzieningen, geen goede riolering en geen stromend water. Bovendien hebben ze jarenlang in             
dergelijke omstandigheden geleefd en hebben ze veel gezondheidsproblemen. Als gevolg van           
corona is in 2020 het aantal gezinnen dat noodhulp ontvangt sterk gestegen. Dit jaar worden               
ongeveer 85 gezinnen geholpen, bijna een verdubbeling. 
 
Een jaar lockdown in Armenië (Kristine) 

 
Armenië was 2020 hoopvol gestart, maar het werd een van de moeilijkste            
jaren. Op 1 maart registreerden we het eerste geval van een besmette man in              
Armenië. Met de dag begon het aantal besmette mensen te groeien. Na de             
verspreiding van corona in maart werden strikte beperkingen ingevoerd en          
in april werd een volledige lockdown opgelegd. In mei werden de           
beperkingen echter te vroeg versoepeld, wat leidde tot een volgende          
toename van infecties. Sinds juli zijn de infectie- en sterftecijfers          
afgenomen. In oktober 2020 hadden we het hoogste aantal besmette mensen.           
Tot eind november 2020 zijn er meer dan 132.000 corona gevallen en bijna             

2100 doden in Armenië. Het is een groot aantal voor zo'n klein land als Armenië. 
 
Als contactpersoon van Famtofam heb ik van nabij gezien wat de lockdown doet met de               
gezinnen die Famtofam ondersteunt. De situatie was al ernstig maar is door corona nog erger               
geworden. De ouders van de kinderen hebben geen vaste baan en tijdens de lockdown kan men                
ook geen tijdelijk werk vinden. Dit was te wijten aan het feit dat alles gesloten was en                 
tegelijkertijd contact vermeden moest worden. Naast het financiële probleem hebben veel           
gezinnen ook onderwijsproblemen. Scholen werden gesloten en lessen werden online          
georganiseerd. En hier hadden de gezinnen een probleem om apparatuur voor hun kinderen te              
krijgen en hen van internet te voorzien. Het was dus duidelijk dat ze het niet konden, want ze                  
hadden zelfs niet genoeg geld voor eten en ze moesten eten lenen bij de winkels.  
Sommige scholen hebben hun leerlingen voorzien van computers maar dat gold helaas niet voor              
iedereen. Dit probleem bestaat nog steeds. Kinderen tot 8 jaar gaan nog naar school, de rest                
krijgt online les. Een bijkomend probleem is de koude winter. Tijdens de zomer konden mensen               
geen hout krijgen (geen geld) en nu kunnen ze hun huis niet verwarmen. Gezinnen die in                
vervallen containers wonen hebben een nog groter probleem. 
 
Gedurende dit jaar geeft Famtofam extra ondersteuning aan de gezinnen om de problemen het              
hoofd te bieden (zie bericht Karine). We hopen dat de wereld deze infectie snel zal overwinnen                
en dat we zullen terugkeren naar ons “gewone” leven. 
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Financiën (Wietze) 
 
Het jaar 2020 is in financieel opzicht voor het overgrote deel volgens begroting verlopen. Een               
forse uitzondering vormde de post Donaties. Begroot was een bedrag van € 9.000. Op dit               
moment hebben we € 3.000 aan donaties mogen ontvangen. In de maand april hebben we de                
gezinnen in Gyumri nog een extra financieel steuntje in de rug gegeven in verband met de                
corona-pandemie. Daarmee was een bedrag van bijna € 2.000 gemoeid. Gelukkig konden we de              
gevolgen van deze tegenvallende inkomsten en extra uitgaven zonder problemen opvangen door            
onze financiële reserves aan te spreken. 
 
Bericht van de ledenadministratie (Willemien) 

 
Corona heeft natuurlijk ook gevolgen voor de dames in Gyumri, die           
voor onze stichting onze ogen en oren zijn. De dames Anna, Kristine            
en Karine hebben daardoor hun werkwijze moeten aanpassen. Het         
bezoeken van de gezinnen ging er dan ook anders aan toe dan            
voorgaande jaren. Toch wilden de dames de gezinnen veilig         
ontmoeten om de huiselijke situatie te bespreken. Op deze manier is           
het toch meestal gelukt om een rapportage van het betreffende gezin           
te kunnen maken.  
Soms krijg ik van sponsoren de vraag of er 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. 
 
Schoolproject De Twirre - Artik (Elle) 
 
Vorig jaar berichtten we al over de spaaractie op Basisschool De Twirre in Eastermar. Deze (2                
jaar durende) actie zou dit voorjaar worden afgerond en dat is ook gebeurd. Het eindbedrag dat                
de kinderen van De Twirre hebben gespaard is ruim € 2.000 en dat is              
een prachtig bedrag. We waren van plan om tijdens de bestuursreis           
naar Armenië (in oktober dit jaar) het geld te gaan besteden in Artik.             
De werkwijze is doorgaans dat we samen met het personeel van de            
school allerlei spullen aanschaffen ter plekke. Maar ook hier gooide de           
coronapandemie roet in het eten. De bestuursreis werd afgelast en in           
overleg met De Twirre werd besloten om de besteding van dit geld uit             
te stellen naar volgend jaar. Dat is teleurstellend en vervelend voor alle            
betrokkenen maar het is niet anders. Het bestuur vindt het belangrijk           
zelf aanwezig te zijn bij het besteden van dit geld en daarvan            
(beeld)verslagen te maken die kunnen worden getoond op De Twirre.          
Bijgaande foto toont aan hoe nodig de hulp aan deze school is. 
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Onze kerstacties (Elle en Wietze) 
 
U weet dat Famtofam tegen het eind van ieder jaar een kerstactie houdt, bedoeld om de kinderen                 
in Armenië van iets extra’s te voorzien. U leest daarover in onze oproepen (via een brief en de                  
nieuwsbrief) om deze acties mogelijk te maken. Wat u niet leest is hoe deze acties verlopen. Dat                 
doen we nu eens anders.  
 
Graag informeren we u over de resultaten van deze acties (de laatste jaren). Doorgaans hebben               
we € 4.000 nodig om de acties succesvol te laten zijn en daarin slagen we de laatste jaren. We                   
kunnen de resultaten van deze acties in één woord samenvatten: hartverwarmend! Om dit te              
illustreren laten we de resultaten van de kerstacties van de laatste 3 jaar (2017, 2018 en 2019)                 
zien. Wat opvalt is de stijgende lijn. Het volgende staatje maakt dat duidelijk. 
 

 
De giften ‘eigen sponsorkind’ worden (uiteraard) gegeven aan de sponsorkinderen van de            
betreffende sponsoren die doneren. Met de “algemene giften” kunnen we alle overige kinderen             
voorzien van een gift van minimaal €15. Als bestuur zijn we blij met alle goede gevers die ons in                   
staat stellen om een kerstgift aan alle kinderen mogelijk te maken.  
Alle goede gevers, hartelijk dank. 
 
Herinnering kerstactie 2020 

 
Ook dit jaar loopt er weer een kerstactie om alle kinderen           
van iets extra’s te voorzien. Daartoe hebt u in november          
van ons een brief ontvangen. Velen hebben al gehoor         
gegeven aan onze oproep om te doneren en deze actie ook           
dit jaar weer te laten slagen. Mocht het bij u er tot nu toe              
nog niet van zijn gekomen dan willen wij onze actie          
hierbij graag nog even bij u in herinnering roepen.  
 
 

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 velen 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. 
 
 
 
 

 

 2017 2018 2019 
Giften ‘eigen’ sponsorkind € 2.200 € 2.900 € 2.700 

Giften ‘algemeen’ € 4.200 € 4.300 € 4.500 

Aantal kinderen ‘algemeen’ 157 169 177 
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Marja van der Veen stelt zich voor  
 
Mijn naam is Marja van der Veen. Sinds begin dit jaar ben ik             
bestuurslid bij Famtofam en daarom stel ik me graag aan u voor. Ik ben              
getrouwd en woon met mijn man en drie kinderen in een prachtig            
appartement in hartje Drachten. Onze kinderen zijn 12, 15 en 17 jaar en             
volgen alledrie het voortgezet onderwijs. Het afgelopen jaar was op zijn           
zachtst gezegd 'een bewogen jaar'. We begonnen vol goede moed. Zelf           
ben ik geswitched van een carrière in de financiële wereld naar de            
onderwijswereld en sinds begin dit jaar sta ik dan ook in Heerenveen op             
de basisschool voor de klas, voor groep 3. Mijn man staat ook voor de              
klas, maar dan in het HBO. Hij is docent economie. In maart veranderde             
corona veel. We zaten vaak met z'n allen thuis, ieder in zijn of haar              

eigen hoekje, achter zijn of haar eigen laptop. Dan besef je opnieuw hoe bevoorrecht we hier met                 
elkaar toch zijn, dat op die manier toch alles 'redelijk gewoon' door kan gaan.  
In de zomervakantie werd mijn man getroffen door een herseninfarct. Het gaat gelukkig heel              
goed met hem, maar het gebeuren heeft uiteraard wel zijn weerslag op ons en ons gezin. Het leert                  
ons om goede én moeilijke dingen in perspectief te zetten. Famtofam is een organisatie die               
concreet hulp biedt aan diegenen die het het hardst nodig hebben. Mijn man en ik werken nu                 
beide in het onderwijs en onze drie kinderen kunnen naar school gaan, zonder dat wij ons direct                 
zorgen moeten maken over financiën.  
Het belang van onderwijs staat ons helder voor ogen. Dat het volgen van onderwijs niet voor                
iedereen vanzelfsprekend is, motiveert mij om met het studiefonds van Famtofam aan de slag te               
gaan. 
 
 
Wist u dat 
 

● Famtofam volgend jaar formeel 20 jaar bestaat en        
dat we daar speciale aandacht aan gaan besteden? 

● Sjoukje en Wytze van der Zwaag uit Drogeham al         
hun stoofperen die ze hebben geoogst dit jaar hebben         
verkocht ten bate van Famtofam en dat dat €75 heeft          
opgebracht? 

● Dat de yogacursus in Eastermar moest worden       
afgebroken ivm corona en dat Famtofam daarvan       
heeft geprofiteerd? De meeste dames schonken het       
gerestitueerde cursusgeld (totaal €192) aan Famtofam waardoor Famtofam 4 extra          
noodhulp pakketten kon bezorgen in Gyumri. 

● Famtofam beveiliging van haar (en dus uw) gegevens hoog in het vaandel heeft staan.              
Daarom is Famtofam per 1 oktober j.l. overgegaan tot zogenaamde tweestapsverificatie           
(2FA), wat betekent dat de gegevens van Famtofam nu extra beveiligd zijn. 

● Imkje en Jappie Kuiper uit Nieuwehorne ook dit jaar weer zelfgemaakte jam ten bate van               
Famtofam vanuit hun voortuin hebben verkocht en dat zij als resultaat in totaal €250 aan               
Famtofam hebben overgemaakt? 

● Famtofam in oktober heeft deelgenomen aan een “garageverkoop” in Eastermar en dat de             
opbrengst daarvan € 75 was? 
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Controle van het (financiële) jaarverslag (Roel Valkema) 
 

Bij het horen van het woord controle krijgen wij Nederlanders geen           
positieve gevoelens. Toch is controle nodig, b.v. om vast te stellen of            
iets aan de eisen voldoet. Dat geeft zekerheid. Controle hoeft niet te            
betekenen dat er overtredingen worden vastgesteld, maar dient ook om          
vast te stellen of informatie juist is.  
Voor de stichting FamtoFam is het belangrijk dat de informatie over           
haar activiteiten, resulterend in het jaarverslag, betrouwbaar is.        
Bijdragen door sponsoren en overige partijen zijn mede afhankelijk van          
de zekerheid of deze bedragen goed besteed worden gezien het doel           
van de stichting.  

 
Daartoe zijn er een tweetal waarborgen: 
 
1. een goede taakverdeling binnen het bestuur 
2. een betrouwbaar verslag van de activiteiten en de vermogenspositie 
 
De doelstelling van de Stichting is vastgelegd in de statuten. Ook het benoemen van              
bestuursleden, de taakverdeling en bevoegdheden hiervan en de af te leggen verantwoording            
worden in de statuten geregeld. Als aanvulling op de praktische uitvoerbaarheid hiervan wordt             
vaak een Huishoudelijk reglement vastgesteld. Hierin worden praktische richtlijnen opgesteld.          
De controle op de verantwoording is in de statuten vastgelegd. Als accountant beoordeel ik of               
aan de statutaire bepalingen wordt voldaan. Zo nodig geef ik advies voor een betere opzet. 
 
Het middel om te waarborgen dat de uitvoering plaatsvindt binnen de randvoorwaarden is dat er               
jaarlijks een begroting wordt vastgesteld. Deze begroting is een waarborg dat de feitelijke             
uitvoering binnen de overeengekomen kaders plaatsvindt. Afwijkingen tussen begroting en          
realisatie worden beoordeeld en toegelicht in het jaarverslag. 
 
Het jaarverslag omvat twee onderdelen: 
1. een verslag van het bestuur over de activiteiten van de stichting en de behaalde resultaten 
2. de financiële verantwoording van het afgelopen jaar en de vermogenspositie 
Beide onderdelen moeten op elkaar aansluiten en zijn het onderwerp van controle. 
Vanaf 2010 t/m 2019 heb ik de controle van het jaarverslag gedaan.  
 
In de afgelopen jaren heeft de uitvoering van de controle plaatsgevonden           
in een goede sfeer van openheid en betrokkenheid. Echte problemen zijn           
hierbij niet voorgekomen. Ik heb graag een steentje bijgedragen aan de           
doelstelling van stichting FamtoFam. 
 
Roden, november 2020. 
Roel Valkema (RA van 1971-2011) 
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Hoe gaat het met het Famtofam studiefonds (Marja en Elle) 
 
Met betrekking tot het Famtofam     
Studiefonds zijn er het afgelopen jaar de       
nodige wijzigingen geweest. Allereerst    
personele wijzigingen (bij Famtofam). In     
Armenië is de rol van Study Supervisor       
overgegaan van Zara naar Kristine. Dat      
ging geruisloos aangezien Kristine    
meegewerkt heeft aan de opzet van het       
studiefonds enkele jaren geleden en dus      
bekend is met de ins en outs. Binnen het bestuur hier in Nederland is coördinatie van alle                 
studiefonds activiteiten overgegaan van Elle Hoekstra naar ons nieuwe bestuurslid Marja van der             
Veen. 
 
Dan onze studenten. Inmiddels studeren nu 3 studenten met een studiebeurs van Famtofam.             
Manya is aan haar derde jaar begonnen, Hripsime is tweedejaars geworden en Harutyun is dit               
najaar aan zijn universitaire studie begonnen. Verder zijn 3 nieuwe kandidaat-studenten           
toegelaten tot het voorprogramma. We zijn erg blij dat we 3 sponsoren hebben weten te vinden                
die deze 3 studenten voor 4 jaar willen sponsoren. Daarmee zijn alle kosten die Famtofam moet                
maken gedekt. Volgend jaar september start de vierde student. Ook dan hopen we weer een               
sponsor te vinden. Conclusie mag zijn dat het Famtofam Studiefonds zijn vruchten begint af te               
werpen en jonge mensen kansen geeft om te studeren, kansen die zij anders niet hadden               
gekregen.  
 

 
Tot slot 
 
De vrijwilligers van Famtofam wensen u een gezegend Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 
Famtofam-i կամավորները մաղթում են ձեզ օրհնված Սուրբ Ծնունդ և Ամանոր 
Famtofam-i kamavorner@ maghtum en dzez orhnvats Surb Cnund yev Amanor 
 

 
 

Anna Gevorgyan, Elle Hoekstra, Kristine Mkhitaryan, Wietze van der Molen, Jantsje Hoekstra, 
Willemien de Jong, Marja van der Veen, Karine Arevshatyan en Gjalt Voolstra.  
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