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

Van de voorzitter (Gjalt Voolstra)
Het jaar 2022 was voor Famtofam een relatief rustig jaar, dit in tegenstelling tot de situatie in
Armenië. Onrust door de Azerbeidzjaanse oorlogsdreiging en de oorlog in Oekraïne. De impact
van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland raken Armenië economisch hard. Naast
de verschrikkelijke gevolgen die de oorlog heeft voor de Oekraïense bevolking, raakt het ook de
Armeniërs, 40% van hen leeft nu in armoede.

De Armeense minister van Economie, Vahan Kerobyan, zei eerder
dat de risico's voor voedselzekerheid en de daaruit voortvloeiende
hoge inflatie naar verwachting tegen het einde van 2022 de armoede
in het hele land zullen doen toenemen. De families in Gyumri
hebben nu onze steun meer dan nodig. Anna Gevorgyan
(contactpersoon van Famtofam in Gyumri) heeft een artikel
geschreven over wat de Famtofam kinderen en hun families kunnen
doen met uw bijdrage en ook welke zorgen zij hebben naar de
toekomst, maar daarnaast toch ook hoopvol zijn.
In deze nieuwsbrief ook meer informatie over het schoolproject
Lusakert. Deze school in Lusakert gaan we helpen met de
noodzakelijke basisvoorzieningen, mede met behulp van de
basisschool “De Twirre“ uit Eastermar.

Mooi nieuws is er ook te melden over het Famtofam studiefonds. Marja van der Veen en Kristine
vertellen u daar meer over. 2022 was dus een relatief rustig jaar voor Famtofam, maar als je zo
terugkijkt is er weer veel gebeurd en hebben wij dankzij uw bijdrage weer vele Armeense
families kunnen helpen. In 2023 gaan we hier onverdroten mee door. In 2023 staat er ook een
bestuurs reis naar Armenië gepland, dit is ook weer hoognodig (laatste keer was in 2018). We
houden u op de hoogte van de bestuursreis en andere activiteiten via onze website
(www.famtofam.nl) en FaceBook (@famtofam.nl).

Bericht van de ledenadministratie (Willemien de Jong)
Alle kind sponsoren worden jaarlijks geïnformeerd over ‘hun’ kind(eren). Dit gebeurt door
middel van een brief. Onze contactpersonen: Anna, Kristine en Karine bezoeken de kinderen elk
jaar, waarbij zij dan een rapportage schrijven. In deze rapportage/brief wordt de situatie van het
kind beschreven met daarbij de toestand van het gezin waarin het betreffende kind leeft.
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Soms is het lastig een kind aan de praat te krijgen om iets te vertellen over zichzelf. Daarom
komt het wel eens voor dat een brief lijkt op een brief van een vorig jaar.
Rapportages worden verzonden via e-mail. Toch zijn er sponsoren, waarvan geen e-mail bekend
is. Krijgt u uw rapportage per brief en heeft u wel een e-mail adres, wilt u dit e-mail adres dan
aan mij doorgeven, zodat we uw rapportage per mail kunnen sturen? U kunt dit doorgeven aan
ledenadministratie@famtofam.nl. Op deze manier kunnen we portokosten besparen.
Wanneer u verhuist of u wilt graag uw berichten van Famtofam op een ander e-mail adres
ontvangen, dan ontvangen wij daarvan graag bericht. Op deze manier houden we ons
ledenbestand up to date.

Actiegroep Famtofam Sumar (Elle Hoekstra)
Vorig jaar konden we al melden dat de Protestantse gemeente van Sumar Famtofam als doel had
gekozen voor het voeren van acties om geld te genereren. Afgelopen jaar heeft deze actiegroep
behoorlijk van zich laten spreken en met een hoog creativiteit gehalte de ene na de andere actie
op touw gezet.

Twee keer is een autowasactie opgezet waar gretig gebruik
van werd gemaakt door de inwoners van Sumar. Er ontstonden
zelfs files zodat men geduld moest hebben om de auto schoon
te krijgen. Ook werd er op de eigen “Famtofam Sumar”
FaceBook pagina een veiling georganiseerd waarop iedereen
spullen, maar ook diensten (zoals bv het voorjaar klaarmaken
van je tuin), kon aanbieden. Vervolgens kon dan gedurende
een bepaalde periode worden geboden.

Heel bijzonder was ook de kavel Rondvlucht boven je eigen omgeving.
Dat kun je aanbieden wanneer een lid van je actiegroep een vliegbrevet
heeft. Het spreekt vanzelf dat de autowasactie meer belangstellenden
trok maar het is wel een heel bijzondere actie.

En wie heeft niet oude videobanden
liggen die op de moderne
apparatuur niet meer afspeelbaar zijn? Gat in de markt
dachten ze in Sumar en zo ging men deze oude videobanden
tegen een kleine vergoeding overzetten naar moderne media.
En wat te denken van de zangdiensten in de kerk van Sumar
waar je uit volle borst Johannes de Heer liederen kon zingen.
Toegang gratis maar wel een collecte bij de uitgang voor
Famtofam. En veel Sumarders, maar ook van daarbuiten,
hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.

En zo gaan ze maar door in Sumar. Inmiddels is al meer dan €2.400 aan Famtofam overgemaakt.
En daar zijn we natuurlijk erg blij mee.
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Het Famtofam studiefonds (Marja van der Veen)
Op dit moment, eind 2022, mogen wij door middel van dit studiefonds, 5 studenten
in de gelegenheid stellen te studeren. Daarnaast zitten er 2 studenten in het
pre-program. Studenten in het pre-program worden 2 jaar lang gevolgd in hun
vooropleiding. Na deze 2 jaar wordt gekeken of ook zij een studie kunnen gaan doen met behulp
van sponsoring via het studiefonds. Het schooljaar 2021-2022 is door alle studenten
veelbelovend afgesloten. Er zijn resultaten behaald waar ik met een diepe buiging mijn pet voor
af neem! Daarnaast heeft 1 van de studenten zijn studie opnieuw mogen oppakken, nadat hij
eerst moest stoppen vanwege dienstplicht. Heel veel respect hiervoor! Dit schooljaar hebben we
er een student bij die vanwege haar talent 2 studies mag combineren. Daarnaast verwachten we
dat 2 studenten eind dit schooljaar hun studie mogen afronden met een diploma. Wij hopen dat
ze hiermee een basis hebben om verder te kunnen bouwen aan hun eigen toekomst.

Levensveranderend programma (Kristine Mkhitaryan - studiefonds coördinator Gyumri)
Het is alweer bijna 6 jaar geleden dat we met het Famtofam studiefonds zijn begonnen. Het was
een intensief voorbereidingsproces zowel in Armenië als in Nederland: de eerste stappen zetten,
structuur aanbrengen, het project ontwikkelen, onze eerste studiefonds studenten kiezen en te
starten. Er is met veel liefde en toewijding energie in gestoken met de heilige overtuiging dat we
ons doel gaan bereiken (een betere toekomst voor de kinderen in Armenië).
Na bijna 6 jaar kunnen we in mei 2023 onze eerste afstudeerders begroeten. Twee jonge dames
die alle vereiste stappen hebben doorlopen om te slagen voor hun droomopleiding. Twee dames
die kunnen zeggen: Yes we did it.
Ik zou nu verder willen inzoomen op een van de afgestudeerden en haar achtergrond.

Om te beginnen wil ik vermelden dat de ouders van deze jonge dame (Hripsime) gescheiden
zijn, haar vader bekommert zich niet om hen, haar moeder werkt niet en ze wonen in een klein
huisje dat op een garage lijkt. De opleiding kunnen ze niet betalen. Wat zegt ze er  zelf over:

'Het is alweer 4 jaar geleden dat ik aan de universiteit
studeerde, in de studierichting waar ik van droomde.
Gedurende deze jaren heb ik veel kennis en professionele
vaardigheden opgedaan die ik zeker ga gebruiken om mijn
carrière vorm te geven. Tijdens mijn academische jaren
kreeg ik de kans om deel te nemen aan trainingen en
bijeenkomsten, wat een extra bron was om meer
professionele kennis op te doen. Nu ben ik me aan het
voorbereiden op mijn laatste examens. Er wordt een nieuw
hoofdstuk voor mij geopend, waar ik een goed opgeleide en
onafhankelijke vrouw zal zijn die ook haar moeder kan
onderhouden. Omdat ik waardeer en begrijp hoe dit
programma mijn leven heeft veranderd, begon ik kinderen
gratis online les te geven om ook wat veranderingen in hun
leven aan te brengen. Met als resultaat dat ik na
maandenlang vrijwilligerswerk een baan als leraar Engels
heb aangeboden gekregen. Ik denk dat dromen uit kunnen
komen, maar je moet er wel hard voor werken’.

Het ondersteunen en veranderen van de levens van onze kinderen zou hoge prioriteit moeten
krijgen, dit moet op de eerste plaats staan, aangezien zij onze toekomst gaan maken.
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Financiën (Wietze van der Molen)
In velerlei opzicht is het jaar 2022 een bijzonder jaar geweest. Geopolitiek is het niet alleen in
Europa zeer onrustig maar zeker ook in Armenië en de landen rondom. Financieel gezien is het
voor Famtofam echter een redelijk rustig jaar geweest. De meeste inkomsten- en uitgavenposten
zijn in de buurt gebleven van de begroting. Een positieve uitzondering zijn de sponsorbijdragen
voor noodhulp. Begroot was een bedrag van € 1.500. Tot nu toe hebben we ruim € 3.000 mogen
ontvangen. Een negatieve post zijn de uitgaven voor het studiefonds. De uitgaven waren
geraamd op € 2.850. Door de sterke daling van de wisselkoers hebben we ruim € 3.300 moeten
overmaken naar de betreffende universiteit. Omdat ook de door ons gesponsorde gezinnen erg
getroffen zijn door de zeer sterke inflatie in Armenië, hebben we in september alle gezinnen een
extra bedrag van € 15 uitgekeerd. Het stemt tot dankbaarheid dat we ook in 2022 zonder
problemen aan onze financiële verplichtingen hebben kunnen voldoen.

Wat betekent 15 euro voor de families (Anna Gevorgyan)
Wat levert liefdadigheid op in de vorm van 15 euro per maand, dat was de
vraag die aan mij gesteld werd. Voor de sponsor die het geeft in de vorm
van geld of goederen: voldoening, een ander blij maken, een ander helpen.
En de familie in Gyumri die het ontvangt (in de vorm van geld, voedsel
en/of hout). Beide werelden vinden elkaar in de brieven waarin de families
hun dankbaarheid uiten aan de sponsors. Het bedrag is niet groot, maar het
brengt rust in hun bestaan, de familie weet dat ze elke maand geld
ontvangen. De meesten van hen geven dit geld uit aan voedsel of hout.
Soms kopen ze snoep en koekjes voor de kinderen terwijl ze uitkijken naar
de dag dat ze geld van de bank krijgen. De kinderen noemen het 'a sweet

day'. Sommige gezinnen betalen een deel van de
elektriciteitsrekening. De situatie is anders geworden toen de
Russisch-Oekraïense oorlog begon op 24 februari 2022. Alles
werd duurder. Voor de oorlog was 15 euro gelijk aan 8.600 AMD
en nu nog maar 6.000 AMD. Maar de families zijn optimistisch
over de huidige situatie. We hopen er het beste van en zijn er
zeker van dat er binnenkort vrede zal heersen in de gehele
wereld. We bidden dat iedereen spoedig in harmonie en vrijheid
zal leven.

Uit het nieuws in Gyumri:
Goed nieuws is er ook uit Armenie. Er is door de Armeense overheid een plan gemaakt voor
verbeteren van basis- en kleuterscholen.

YEREVAN, OCTOBER 27, ARMENPRESS. The government plans to build
and open 337 new schools and 521 new kindergartens by 1st September
2026, Prime Minister Nikol Pashinyan said.
He added that on January 1, 2023 the government will commission newly built
24 schools and 53 kindergartens, in 2024 – 64 schools and 141 kindergartens,
in 2025 – 57 schools and 144 kindergartens, in 2026 – 111 schools and 87
kindergartens, and in 2026 – 78 schools and 92 kindergartens.

“I am very happy that the plan is concentrated, we must constantly monitor this to be certain that the plan
will be fully implemented,” Pashinyan added.
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ZWOE Burgum en Famtofam (Elle Hoekstra)
Afgelopen voorjaar werd Famtofam benaderd door de Protestantse gemeente
van Burgum. De taakgroep Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelings-
samenwerking en Evangelisatie (hierna te noemen ZWOE) wilde iets gaan doen
voor Famtofam. Famtofam werd uitgenodigd om op een vergadering van de
taakgroep te komen vertellen over haar werk om zo samen te onderzoeken waar
ZWOE Famtofam zou kunnen helpen.
Famtofam was nog op zoek naar een sponsor voor een student die vorig jaar was toegelaten tot
het Famtofam studiefonds. Tot onze vreugde was de ZWOE bereid deze student voor de volle 4
jaar te ondersteunen door haar collegegeld te betalen. Maar dat was nog niet alles. ZWOE was
bovendien bereid een 2de student te sponsoren. Ook weer voor de volle 4 jaar. Tenslotte kwam de
commissie nog met een groots gebaar. Corona had er de afgelopen jaren voor gezorgd dat
gezinnen in Armenië in nog grotere problemen zijn gekomen wat heeft geleid tot een groeiende
vraag om noodhulp. Aangezien de noodzakelijkheid van de gevraagde noodhulp altijd de
doorslag geeft heeft Famtofam alle verzoeken kunnen honoreren. Dat hield echter wel in dat
Famtofam steeds vaker uit eigen middelen deze (extra) noodhulp moest financieren. De € 1.500
die de taakgroep ZWOE direct beschikbaar stelde was dan ook meer dan welkom.
We zijn blij met de ZWOE support van de Protestantse gemeente Burgum en gaan de komende
tijd verder in overleg om te onderzoeken hoe de samenwerking in 2023 verder vorm kan worden
gegeven.

● De actie van basisschool De Twirre uit Eastermar na 2 jaar “coronahinder” weer kan worden
vervolgd en inmiddels een school is geselecteerd in Armenië (Lusakert) die gaat profiteren
van deze actie?

● De Zendingscommissie van de Protestantse Gemeente Kootstertille
Famtofam afgelopen voorjaar heeft uitgenodigd om in een kerkdienst te
vertellen over het werk in Armenië en dat we een cheque van €500 kregen
aangeboden?

● Sanne (10 jaar), kleinkind van onze sponsor Kuiper uit Nieuwehorne een
eigen actie heeft gehouden voor Famtofam? Ze verkocht eigen gemaakte
armbandjes waarmee ze € 9 heeft opgehaald voor Famtofam?

● De kerstactie van 2021 het fantastische bedrag van € 12.927,50 heeft
opgebracht en dat we hiermee, naast extra uitkeringen aan de kinderen,
ook noodhulp hebben kunnen verlenen?

● Famtofam in maart dit jaar weer sinds lange tijd (op de
“koffieochtend” in Sumar) was uitgenodigd om een presentatie te
geven over het werk in Armenië? En dat was een succes: een aandachtig publiek, stamppot
met elkaar eten na afloop en een opbrengst van maar liefst € 257 voor Famtofam.

● Famtofam op zaterdag 21 mei aanwezig was op een groots opgezette
garageverkoop in Eastermar en dat dat het mooie bedrag van € 280
opleverde?

● De GKV van Zuidhorn begin dit jaar een collecte heeft gehouden voor
Famtofam welke liefst € 884,25 heeft opgebracht?
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Lusakert - schoolproject de Twirre (Karine Arevshatyan)
Lusakert is een klein dorpje 15 kilometer ten zuiden van
Gyumri in de provincie Shirak. Lusakert heeft 765 inwoners
en ligt op 1545 meter hoogte. De basisschool in Lusakert valt
onder verantwoordelijkheid van de Shirak Marzpetaran
(provinciebestuur).

Karine heeft de school bezocht en gesproken met de hoofd
van de school mevr. Svetlana Sahakyan. Hier haar verslag:
Ik heb rond gelopen door de kleine school, ik heb de
klaslokalen bekeken en ik heb een beeld gekregen van de

staat waarin de school zich bevindt (en dat is niet best).

Het hoofd van de school heb ik enkele vragen gesteld:
- Op welke leeftijd komen de kinderen naar school en
wanneer verlaten ze deze? De kinderen zijn ongeveer 6 jaar
oud als ze voor de 1e keer naar school gaan. Ze zijn 18
wanneer ze de school verlaten, we hebben 12 klassen (klas 1
t/m klas 12) die de kinderen moeten doorlopen.
- Hoeveel kinderen zitten hier op school? 51 kinderen zitten
op dit moment op school. In elke klas zitten tussen 3 en 8
kinderen.
- Hoeveel mensen werken op deze school? Totaal werken er
17 mensen op school (juffen en ondersteuning).

Het gebouw bevindt zich in slechte staat.
Het dak is onlangs gerepareerd en de
deuren en ramen zijn gerenoveerd. De
klaslokalen zijn oud en bedompt.
De vloer is heel slecht, buiten heb je de
WC’s. Er is geen gymnastieklokaal, alleen
een schoolplein, maar deze is eigenlijk
alleen in de zomer te gebruiken. De

keuken en de inventaris zijn oud, de school heeft geen centrale verwarming. Het hoofd van de
school geeft aan dat er behoefte is aan alles: tafels, stoelen, kasten, computers etc etc.

Toelichting:
Deze school in Lusakert wordt geholpen door basisschool “de Twirre”
uit Eastermar. In 2020 zijn ze begonnen met acties en de opbrengst is
bestemd voor de school In Lusakert. Het resultaat van deze acties
bedraagt tot nu toe €2.500 en daar kunnen we heel wat mee doen in
Armenië.

Wilt u deze school ook ondersteunen? Scan de QR code of ga naar de
volgende link: www.famtofam.nl/ik-wil-helpen/doe-een-gift/
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Herinnering kerstgift 2022 (Wietze van der Molen)
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 250 kinderen in Armenië door Famtofam gesponsord. Wanneer elk
kind een kerstgift ter grootte van een maandbedrag zou krijgen betekent dit dat er € 3.750 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:
● 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”.
● 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.

Tot slot
De vrijwilligers van Famtofam wensen u een gezegend Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2023.

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

Famtofam: Arman (januari 2022)
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