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NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door www.vandekken-design.nl

Van de voorzitter (Gjalt)
2021 had een bijzonder jaar moeten worden voor Famtofam waarin we o.a. uitgebreid aandacht
zouden besteden aan “20 jaar Famtofam”. Helaas is dit er niet van gekomen om de bekende
redenen. Ook op ons reguliere werk heeft dit de nodige invloed gehad: online vergaderingen en
contacten, beperkingen in ontmoeting enz. enz. Toch kon gelukkig het belangrijkste werk van
Famtofam (het ondersteunen van de allerarmste kinderen in Gyumri) wel gewoon doorgaan met
dank aan Anna, Karine en Kristine. Ze hebben weer meer dan 300 bezoeken afgelegd en
rapportages gemaakt die u heeft ontvangen. Elke maand is door Famtofam weer geld
overgemaakt aan de ongeveer 250 kinderen. Dankzij u. Ook is er meer dan 70x Noodhulp
gegeven in de vorm van voedselpakketten en/of hout. 80% van de kosten Noodhulp (€3500)
werd gefinancierd uit eigen middelen. De rest (€900) werd door betrokken sponsors
bijeengebracht.
Door het ontbreken van (financieel aantrekkelijke) evenementen waar Famtofam normaliter acte
de presence had gegeven hebben we ingeteerd op ons eigen vermogen, dit verdient aandacht naar
de toekomst toe (dit kan zo niet jaren doorgaan …..).

Na de zomer werden we (financieel) zeer aangenaam verrast door acties van Faith, de PG Sumar
en  PG Burgum. Hierover kunt u meer lezen in deze nieuwsbrief. Dit geeft ons weer veel energie.
Zo werd 2021 toch een bijzonder jaar. Met zijn verdrietige kant, maar toch ook met zijn positieve
verrassende ontwikkelingen. Dit geeft vertrouwen voor het nieuwe jaar.

Een voorspoedig en gezond 2022 gewenst!

20 jaar Famtofam (Gjalt)
Famtofam is ontstaan als een hulpactie van de verschrikkelijke aardbeving op 27 december 1988
is Armenië. In NO-Fryslan stonden mensen op die concreet wilden helpen om de ellende daar
wat te verzachten. Dat ging eerst informeel maar op 4 april 2001 hebben Hoite Spijkstra, Ieke

Zwart, Goitzen Monsma en Henk Hoekstra de stichting
Famtofam formeel opgericht.
En in al die jaren die zouden volgen is Famtofam uitgegroeid
tot een kleine, professionele stichting die veel gezinnen in
Armenië heeft kunnen helpen. ‘Klein’, want de
(bestuurs)leden van de stichting deden en doen alles nog op
vrijwillige basis. ‘Professioneel’ omdat de processen van de
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hulpverlening zijn gestroomlijnd, geldstromen die rechtstreeks lopen naar degenen waarvoor ze
bedoeld zijn zonder tussenkomst van wie dan ook. Daar komt nog bij dat Famtofam effectief
gebruik maakt van de mogelijkheden die ICT ons vandaag de dag biedt. Maar nog belangrijker

zijn onze drie contactpersonen “in het veld”, daar in
Armenië. Zij zijn cruciaal voor Famtofam en zorgen
ervoor dat de gezinnen worden bezocht en begeleid.
Grote waardering voor hun inzet onder vaak moeilijke
omstandigheden (vlnr: Karine, Kristine en Anna).

Alle ondersteuning die Famtofam biedt kan echter uitsluitend worden gerealiseerd door mensen
hier die de kinderen in Gyumri een warm hart toedragen. Dat is vanaf dag 1 het fundament van
Famtofam: de sponsor. De sponsor die aan Famtofam het vertrouwen geeft dat zijn/haar geld op
de juiste plaats terechtkomt in Armenië zonder dat er geld ‘aan de strijkstok blijft hangen’.
Terugkijkend op die 20 jaar Famtofam stel ik vast dat er veel is bereikt. Te
beginnen bij de kindsponsoring: in totaal hebben we 580 kinderen kunnen
ondersteunen. Daarnaast zijn de nodige ‘projecten’ op touw gezet om
extra hulp te bieden. Hierbij o.m. te denken aan: verbouw van een
gymzaal, het verhuizen van een bakkerij uit Nederland en in Armenië
operationeel maken, hulp aan scholen zoals in Vahramaberd en Hatsik en
hulp aan een weeshuis in Gyumri.
De jongste activiteit van Famtofam is het 3 jaar geleden opgerichte Studiefonds. De eerste 3
studenten krijgen inmiddels 4 jaar lang een studiebeurs uit dit Studiefonds.
Wanneer ik dit allemaal schrijf besef ik echter terdege dat 20 jaar Famtofam niet iets is om te
vieren, maar wel om even bij stil te staan in deze bijzondere tijd. Een tijd waarin corona ons
dwingt tot maatregelen om het werk in Armenië toch door te kunnen laten gaan.
Ook al zie ik wel her en der lichtpuntjes, dat de situatie voor de allerarmsten wordt verbeterd.
Toch zal de hulp van Famtofam voorlopig (helaas) nodig blijven. En daarom gaan we door met
het helpen van de allerarmsten van Gyumri. Daarbij stellen we onszelf voortdurend de vraag hoe
we het beter en effectiever kunnen doen.

Bericht van de ledenadministratie (Willemien)
Alle kinderen, die in het sponsorprogramma van Famtofam zitten, worden één keer per jaar
bezocht. Deze kinderen worden bezocht door Karine, Kristine of Anna. Tijdens dit bezoek wordt
de situatie op dat moment bekeken in het gezin door één van de dames en maken zij een
rapportage op in de vorm van een brief. Deze rapportages van het kind/gezin worden door mij
naar de sponsor verstuurd.
Soms is het best lastig voor de dames om kinderen aan de praat te krijgen, waardoor het een
uitdaging is een brief te schrijven. Het komt dan ook voor dat de brief van het voorgaande jaar
lijkt op de huidige brief. Toch is het zo, dat er in de meeste gevallen graag iets wordt verteld door
het kind, zodat de sponsor op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen.
Vooral in corona tijd is het vaker voorgekomen, dat de dames constateerden dat de situatie in het
gezin slecht was. Veel vaker dan andere jaren is besloten meer hulp te bieden. In deze noodhulp
is voorzien in de vorm van een voedselpakket of hout om te stoken.
Sommige sponsoren sturen een persoonlijk bericht (via mij) naar hun sponsorkind. Dit is b.v. een
wens, felicitatie of een foto. Dit wordt erg gewaardeerd door het kind en de familie. Als u dit als
sponsor ook wilt doen, dan kunt u een bericht per e-mail (het liefst in het Engels) naar mij sturen.
Ik zorg er dan voor dat dit bericht op de juiste plek terecht komt.

Willemien de Jong- ledenadministratie@famtofam.nl
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Een dag uit het leven van Anna Gevorgyan: Shushanik's Day (Anna)
Het is alweer 2 jaar geleden dat ik mijn activiteit bij FamtoFam begon. Deze 2 jaren waren vol
interessante en hartverwarmende ervaringen. Als ik denk aan de tijd voor Famtofam, ervaar ik nu
meer voldoening en begrijp de omstandigheden beter. Ik had geen idee dat er zoveel mensen in
mijn omgeving waren die in nood verkeren. Nu kijk ik er anders tegen aan. Vaak herinner ik me
de families die ik heb bezocht, en dan denk ik: David was ziek, hoe gaat het nu met hem? Sona
had problemen met vreemde talen, heeft ze die al overwonnen? Kristina wilde naar een
dansschool, heeft ze haar droom vervuld? En ga zo maar door...
Ik denk dat mijn Famtofam werkzaamheden een bijdrage leveren om iemands leven op een
positieve manier te beïnvloeden en het geeft mij de mogelijkheid om op een andere manier naar
het leven te kijken.

Ik ga jullie vertellen over Shushanik. Ze is een slimme meid vol energie en
dromen. Ze is 14 jaar oud en zit in de 9e klas. 'Mijn dag begint om 8 uur. Ik
maak me klaar voor school en ga van huis. Elke dag ga ik met mijn zus
Armine naar school. Vandaag is het maandag. Ik heb zes lessen en biologie
is daar één van. Ik ga met groot enthousiasme de klas binnen omdat ik al
mijn lessen goed ken, vooral mijn biologieles. De les gaat over bomen en
bladeren en hier heb ik onderzoek naar gedaan. Ik heb een tien en mijn
leraar is erg tevreden over mij. Het is ongeveer half twee en mijn lessen

zitten erop. Ik kom alleen terug omdat mijn zus 7 lessen heeft. Als ik thuiskom, maakt mijn
moeder snel eten omdat ik weinig tijd heb. Ik lunch met mijn broers Ashot en Hovhannes en ren
daarna naar de dansschool. Binnenkort hebben we een concert in het theater en nu doen we meer
training. Bij elke opleiding stel ik mezelf voor als een dansleraar die met kinderen werkt.
Thuisgekomen klets ik wat met mijn zus over de schooldag en ga zitten om mijn huiswerk te
maken. Morgen hebben we wiskunde en ik heb een heleboel opdrachten. Ze zijn een beetje
moeilijk. Mijn lessen zijn gedaan en mijn tas zit vol boeken. Ik neem mijn boek 'Samvel', het is
een historisch boek over de Armeense geschiedenis in de 19e eeuw. Ik lees het met veel
interesse. Mijn moeder komt de kamer binnen met een kopje thee. Het is zo fijn als ik het koud
heb en het maakt me warm. Na wat pagina's gelezen te hebben ga ik naar de woonkamer. Mijn
moeder strijkt en ik help haar met de was. Ashot speelt iets af op zijn telefoon. Hovhannes kijkt
naar een voetbalwedstrijd. Armine doet haar lessen. Het is 11 uur en ik ga naar bed. Voordat ik
ga slapen plan ik mijn volgende dag en herhaal ik mijn lessen in gedachten. Welterusten!'

Gevolgen van de oorlog en corona in Armenië (Karine)
2020-2021 was een zeer moeilijke periode voor Armenië. De oorlog in Nagorno-Karabach van
2020 was een gewapend conflict in de betwiste regio
Nagorno-Karabach en omliggende gebieden. Met Azerbeidzjan,
met steun van Turkije en buitenlandse milities, aan de ene kant
en de Republiek Artsakh en Armenië aan de andere kant. De
oorlog werd gekenmerkt door de inzet van drones, zware
artillerie en raketaanvallen door Azerbeidzjan.
De gevolgen van de oorlog zijn verschrikkelijk. Soldaten
ervaren oorlog anders dan burgers, hoewel ze allebei lijden in tijden van oorlog. Vooral vrouwen
en kinderen lijden onder de gruweldaden. Tijdens de oorlog tussen Azerbeidzjan en Nagorno
Karabach had Armenië meer dan 6000 slachtoffers, veel gewonden en er werden veel Armeniërs
krijgsgevangen gemaakt. Onder de slachtoffers waren voormalige kinderen van Famtofam.
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Het trauma wat veroorzaakt wordt door deze gruweldaden is een andere erfenis van dit conflict.
Het zorgt voor veel emotionele en psychologische stress. De gevolgen van oorlog omvatten ook
vernietiging van steden en hebben langdurige gevolgen voor de economie.

Naast de oorlog hebben we ook te maken met corona. Allebei
hebben ze invloed op de economie van het land. De prijzen van
goederen zijn aanzienlijk gestegen. Bovendien is het werk van de
instellingen, universiteiten, scholen, banken etc. door corona
ingewikkeld en moeilijk geworden. Soms zijn de banken zo druk
dat het te gevaarlijk is om in de rij te wachten. Hetzelfde geldt
voor Ashibbank, waar de families maandelijkse hun geld van
Famtofam ophalen. Aan het einde van elke maand gaan ze naar

de bank om het geld te innen. Omdat er zoveel families zijn, zijn er lange wachtrijen bij de bank,
die zowel voor het bankpersoneel als voor degene die het geld ophalen erg gevaarlijk zijn. Om
drukte te vermijden heeft de bank besloten om voor elk gezin een dag vast te stellen om naar de
bank te gaan en het geld te innen. Elke maand belt de bank naar de gezinnen (250x) voor het
maken van een afspraak voor bezoek aan de bank. Het is niet eenvoudig voor het bankpersoneel
om dit allemaal te organiseren, maar ze doen het toch.

Interview met Manya - studiefonds student  (Kristine)
An investment in knowledge pays the best interest.
Benjamin Franklin

In Gyumri, de op één na grootste stad van Armenië, zijn veel problemen ontstaan   na de
aardbeving. Hier zijn veel gezinnen die in slechte omstandigheden leven en hun kinderen niet
kunnen onderhouden om hoger onderwijs te volgen. Het is pijnlijk om te zien hoeveel slimme
kinderen zich niet hebben kunnen ontwikkelen omdat hun ouders hun opleiding niet konden
betalen. Famtofam is daarom gestart met het studiefonds. Dankzij het studiefonds krijgen slimme
kinderen de kans om onderwijs te volgen op de universiteit. Een van onze studenten is Manya.
Ze is een heel slimme jongedame, die tijdens haar leven veel moeilijkheden heeft ondervonden.
Ze heeft al heel lang niets meer van haar vader vernomen en vorig jaar verloor ze haar moeder en
bleef ze alleen met haar broer achter. Nu studeert ze Psychologie (3e jaars).
Ik heb met Manya gesproken over haar studie en de kans die ze heeft gekregen van Famtofam.

'Tegenwoordig is onderwijs een van de belangrijkste dingen in ons leven.
Het is een van de sleutels tot een goede toekomst. Wat mij betreft zou
onderwijs gratis moeten zijn voor jongeren, maar dat is helaas niet zo. Het
is een dure zaak en als ik niet in aanraking zou zijn gekomen met het
studiefonds van Famtofam zou ik geen opleiding aan de universiteit
kunnen volgen. Opgeleide mensen zijn “rijke” mensen. Elke dag probeer
ik “rijker” te worden door steeds meer informatie te krijgen over mijn
gekozen beroep. Als toekomstig psycholoog zal ik proberen mensen in
nood te helpen en te ondersteunen, herinnerend aan de dagen dat ik in
nood was en de vriendelijke mensen die me hebben gesteund om de
moeilijkheden te overwinnen en die mij in staat hebben gesteld om te
studeren’.
De verhalen die ik hoor van onze (toekomstige) studenten zijn
hartverwarmend. We zien jonge mensen die gemotiveerd en hoopvol zijn
over hun toekomst. Als we bij elkaar zijn om over ons werk voor

Famtofam te overleggen, zijn we trots op de kinderen en trots op het werk dat we doen.
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Herinnering kerstactie 2021 (Wietze)
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 bericht 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.

Momenteel worden 244 kinderen in Armenië door Famtofam gesponsord. Wanneer elk kind een
kerstgift ter grootte van een maandbedrag zou krijgen betekent dit dat er bijna € 4000,- extra
nodig is om dit uit te voeren. Daarom vragen we u, net als in voorgaande jaren, om dat 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. Vermeld dan bij uw overschrijving: “Kerstgift kind”

met toevoeging van het nummer van uw kind. Uw bijdrage komt dan geheel ten goede
aan “uw kind”.

2. Als algemene kerstgift. Vermeld dan op uw overschrijving: “Kerstgift algemeen”. In dat
geval zal uw bijdrage worden bestemd om alle kinderen van een extra maandbedrag
(€15) te voorzien. Mocht de opbrengst het hiervoor gebudgetteerde totaalbedrag
overschrijden dan zal het meerbedrag worden aangewend ter financiering van Noodhulp.

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.

Studiefonds (Marja)
Een mooi en goed opgezet onderdeel van Famtofam is het Scholarship Fund. Wanneer onze
contactpersonen in Armenië kinderen tussen onze Famtofam Kinderen ontmoeten die goed
kunnen studeren, dit ook graag willen, maar hier geen financiële mogelijkheden voor hebben,
kunnen voorgesteld worden om aan het studiefonds deel te nemen. Als ze ervoor kiezen hiervoor
in aanmerking te willen komen, worden ze de laatste 2 jaar van hun vooropleiding gevolgd. Bij
goede resultaten én motivatie en inzet, kunnen ze na die 2 jaar voorgesteld worden om deel te
nemen aan het Scholarship Fund. Dit houdt in dat er een sponsor gezocht wordt die de kosten
van de universiteit voor rekening neemt.

Op het moment van dit schrijven hebben we 3 deelnemers in het Scholarship Fund. Eén student
is tijdelijk gestopt vanwege militaire dienst en 1 student heeft op basis van haar prestaties een
beurs ontvangen, waardoor ze niet meer afhankelijk was van de steun via Famtofam. Deze
studenten, zijn studenten waar we trots op mogen zijn! In hun jaarplannen blikken ze terug op
wat ze gedaan hebben en kijken vooruit naar wat hun plannen voor het komende jaar zijn. De
motivatie en gedrevenheid die daaruit spreekt, zegt nog meer dan de zeer hoge cijfers die ze
allemaal op hun cijferlijsten laten zien! Wat een inzet!

Voor het komende jaar verwachten we weer een student de mogelijkheid te kunnen geven om na
het voorprogramma verder te kunnen studeren aan de universiteit en daarnaast is er net weer een
nieuwe student begonnen met het voorprogramma. Het Scholarship Fund geeft mogelijkheden!
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“Sumar helpt Famtofam“ (Elle)
Het heeft lang niet gekund maar afgelopen zomer was
het weer mogelijk: wat ruimte om elkaar weer op te
zoeken en acties op te starten. Afgelopen voorjaar zijn
we benaderd door de Protestantse Gemeente van
Sumar. Daar had men besloten om acties te gaan voeren
voor Famtofam. In een kerkdienst begin juni (toen nog
half gevuld) mochten we als Famtofam ‘ons verhaal’
vertellen aan de kerkgangers (en via het internet bij de
mensen thuis) van Sumar. De echte start was op zondag
26 september in een zonovergoten ‘startdienst’ op het
voetbalveld. Het Famtofam
bestuur was hiervoor uitgenodigd
en voltallig aanwezig. Er was
inmiddels een actiegroep
benoemd die zich de komende

tijd gaat bezighouden met organiseren van acties. In die dienst werd ook
meteen de eerste actie opgestart: het verspreiden van ‘collectedoosjes’ aan

gemeenteleden. Die konden gaan sparen
voor Famtofam. Zondag 14 november moesten de gevulde doosjes
worden ingeleverd tijdens de kerkdienst. Famtofam was
aangenaam verrast toen zij de dag daarna een cheque kreeg
overhandigd met het prachtige resultaat van deze actie: €244,21.
Inmiddels timmert de actiegroep behoorlijk aan de weg. Er worden
allerlei acties voorbereid en ook

wordt hard gewerkt om maar zo goed mogelijk zichtbaar te zijn.
Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van moderne media
zoals bv Facebook (https://www.facebook.com/FamtomFamSumar) en
Instagram (https://www.instagram.com/famtofam_sumar/). Hier gaan we
dus nog veel van horen, dat is wel duidelijk. Jammer dat corona
nu toch weer roet in het eten gooit maar deze enthousiaste
actiegroep zal ongetwijfeld wegen vinden om hun doelstellingen
te bereiken. Als bestuur wensen we hen veel succes toe.

Financiën (Wietze)
In financieel opzicht is het voor Famtofam een jaar zonder echte problemen geweest. De
uitgaven hebben naar verwachting in de pas gelopen met de (negatieve) begroting. Verheugend is
wel dat de donaties ten onzichte van het vorig jaar weer zijn gestegen. Waar we bijvoorbeeld in
2020 geen enkele kerkcollecte mochten ontvangen, is dit jaar een bedrag van ruim € 1.800 op
onze bankrekening bijgeschreven.
De grootste uitgavenpost is natuurlijk de maandelijkse uitkeringen aan de hulpbehoevende
gezinnen in Gyumri, ook de noodhulp is een grote uitgavenpost. Dankzij onze trouwe sponsoren
is het incasseren van de toegezegde bedragen voor de penningmeester elke keer weer een
genoegen geweest.
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● Het gespaarde geld van De Twirre (Basisschool in Eastermar) nog steeds niet is besteed. Door
Corona, dat Armenië zeer hard treft, het nog steeds niet mogelijk is voor het bestuur naar
Armenië af te reizen en het gespaarde geld (in totaal € 2.500) te besteden?

● Sinds het voorjaar van 2020 mooie (zelfgemaakte) wenskaarten werden verkocht ten bate van
Famtofam in de polder van Eastermar? We berichtten hier in onze vorige Nieuwsbrief al over.
Dat liep goed maar helaas ……….. op een kwade dag in oktober brandde dit ‘hokje’ tot de
grond toe af en ging daarbij (ook) de voorraad kaarten in vlammen op :-(

● Er in Eastermar dit voorjaar een “Garageverkoop” is georganiseerd en dat Famtofam daar ook
weer prominent aanwezig was? Opbrengst was € 240.

● De kerstactie van 2020 bijna €10.000 heeft opgebracht en dat dit een fantastisch resultaat is?
● Een Armeniër uit Amerika afgelopen jaar kleren heeft gedoneerd aan Famtofam welke door

onze contactpersoon Karine zijn gedistribueerd onder “onze” gezinnen?
● De Protestantse gemeente van Burgum Famtofam in het najaar heeft

benaderd en Famtofam wil steunen? Als eerste stap heeft zij € 1.500
gedoneerd. En dat lijkt nog niet alles.

● Sjoukje van der Zwaag uit Drogeham meer dan 1.000 wenskaarten heeft
gemaakt en dat ze deze nu ten bate van Famtofam gaat verkopen? Dit doet ze
vanuit een prachtig ‘Kaarten húske’ dat haar man Wytze heeft gemaakt.

● Imkje Kuiper uit Nieuwehorne ook dit jaar weer  €150 voor Famtofam heeft
gegenereerd  met het verkopen van bramenjam?

Ruimhartige hulp van Canadezen voor Viktorya en haar moeder (Elle)
In Beamsville (Canada) wonen Durk en Suzanne Hoekstra met hun 2
kinderen Faith en Sam. Zij vormen een kwekersfamilie en kweken
met name Lavendel en Rozemarijn (in pot). Aangezien het bedrijf de
laatste jaren groeit helpen Faith (13) en Sam (11) vaak mee om de
dagelijkse orders de deur uit te krijgen. Daarnaast hebben Faith en
Sam zo hun eigen toko: Sam verkoopt openhaardhout en Faith heeft

van alles en nog wat in haar (vaste) kraam staan aan de doorgaande weg. Dat alles zorgt ervoor
dat er geld wordt verdiend door de kinderen. Geld dat ze niet alleen maar voor zichzelf besteden
maar waarvan ze ook willen delen.
Zij sponsoren al jaren 2 kinderen in Armenië en voelen zich betrokken. Eén
van die beide gezinnen (Viktorya met haar moeder) leven al jaren onder
erbarmelijke omstandigheden. Dat wordt in Canada gezien en daarom hebben
ze daar besloten om extra hulp te geven aan dit gezin. Ze benaderden
Famtofam onlangs met de vraag hoe ze extra hulp konden bieden. Onze
contactpersoon Karine heeft toen contact gezocht met deze familie en met de
moeder overlegd waar het meest behoefte aan was. Dat heeft als resultaat
gehad dat zowel een nieuwe koelkast als een nieuw fornuis kon worden
aangeschaft. Maar apparatuur verbruikt energie en ook in Armenië zijn de
energieprijzen hoog. Daarom heeft de familie Hoekstra besloten een jaar lang
ook de energiekosten van deze  familie te betalen.
Het spreekt voor zich dat Viktorya en haar moeder blij verrast waren en hun dankbaarheid aan de
Canadezen niet onder stoelen of banken staken. De foto’s spreken voor zich.
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Armeense voedselprijzen blijven stijgen (© www.azatutyun.am)
In juli van dit jaar was er een aanzienlijke stijging van
de voedselprijzen in Armenië, waardoor de inflatie
toenam. Volgens het Armeense Statistische Comité
waren ze gemiddeld 13,9 procent hoger dan in juli
2020.
De gestegen prijzen van geïmporteerde
voedingsmiddelen zoals bakolie en suiker was de
belangrijkste reden. Daarnaast is de inflatie gestegen
als gevolg van een prijsstijging van 53 procent van in
Armenië verbouwde groenten. De oorzaak van de
sterke stijging was het ongewoon warme en droge

weer van afgelopen zomer dat de binnenlandse landbouw hard trof.
Uit overheidsgegevens blijkt dat het gemiddelde loon nu 196.500 dram (€350) per maand is.

[reactie bestuur: gevolg voor de Famtofam gezinnen is dat ze (nog)
minder te besteden hebben, zowel door de gestegen voedselprijzen als de
koers van de Armeense DRAM (minder DRAMs voor een Euro). De
families worden dus dubbel geraakt.]

Wilt u n.a.v. dit bericht een gift geven?
www.famtofam.nl/ik-wil-helpen/doe-een-gift/

Colofon Famtofam

Bestuur:
Gjalt Voolstra - Voorzitter
Elle Hoekstra - PR & Communicatie
Wietze van der Molen - Penningmeester
Willemien de Jong - Ledenadministratie
Marja van der Veen - Coördinator studiefonds

Ambassadeur:
Jantsje Hoekstra

Contactpersonen Gyumri:
Karine Arevshatyan
Kristine Mkhitaryan
Anna Gevorgyan
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