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Nieuwsbrief stichting help de ouderen in Armenië. 

 

 Allereerst willen we u bedanken  voor de steun door giften en aandacht die we 

van u krijgen. 

We kunnen niet zonder u! 

De ouderen en gezinnen hebben uw hulp hard nodig! 

 

Helaas door omstandigheden  deze keer een korte nieuwsbrief. We hopen de 

volgende keer weer wat uitgebreider te zijn. 

  

In februari  was er minimarkt bij de christengemeente Buitenpost.  

Leden en sponsors stonden daar met een stand voor de stichting help de ouderen 

in Armenië! Er was Armeense koffie met chocolaatjes met speciaal gebakken 

Armeense koekjes. Er kon geraden worden op een tas met boodschappen wat de 

prijs is in Armenië en wat de prijs is in Nederland. Het was super! 

Hartelijk dank hiervoor! 

 

Veel vrouwen uit onze gemeente in Buitenpost en daarbuiten hebben  prachtige 

dekens gehaakt voor de ouderen. Zoals u ziet zijn ze er erg blij mee! Alle oudere 

hebben een deken ontvangen! 
 

       
   

De kerk in Dronrijp heeft ook actie gehouden  voor onze stichting en heeft een  

prachtig bedrag geschonken. 

 De vrouwenvereniging  had ook nog een speciale actie gehouden wat een mooi  

bedrag opleverde. 

 

 

We hebben  dankzij uw steun we  weer 33 ouderen kunnen helpen en  nog 

noodhulp kunnen  geven aan enkele gezinnen of alleenstaanden. 

 



 

 

Helaas zijn er 3 ouderen overleden maar er zijn weer 3  bijgekomen die onze 

steun nodig hebben. 
 

Er is weer hout gekocht en rondgebracht . Ter plekke wordt het voor de ouderen 

in stukken gezaagd zodat het in de kachel past. 

              
 

Voor degene die alleen gas of elektriciteit hebben word de rekening voor een 

paar maanden betaald. 

Voedsel wordt ingekocht en rondgebracht. 

Ook word gezorgd voor schoonmaakmiddelen of medicijnen of kleding wat 

maar nodig is. 
 
 

 

            
 

Door uw steun kan het werk van  de stichting voor de ouderen in Armenië 

doorgaan. 

We kunnen niet alle organisaties noemen  die  de stichting helpen maar bij deze 

willen  we iedereen hartelijk danken voor  de bijdrage die ze leveren. 

 

 

 

 



 

 

Het doet de mensen daar ontzettend goed dat in dat verre Nederland er aan hun 

gedacht wordt. 

Het is daar ontzettend koud in de winter en de ouderen zijn een vergeten groep 

en ontzettend eenzaam. Dankzij uw giften en steun zien ze minder tegen de 

koude winter op! 

We hopen  dat u  met ons de noodzaak van de hulp aan deze ouderen  blijft 

inzien en we weer kunnen vertrouwen op uw steun. 

 

Voor meer info kunt u ons altijd bellen. 

Mocht u ons een gift willen schenken dan kan dat op rek. Nr  
NL60RABO 0127481419 T.N.V. Stichting help de ouderen in Armenië te Buitenpost 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Henk Pander tel. 0655132562  

Secretaris Henk Hoekstra tel. 0511 543047 

Penningmeester Thea Hoekstra tel. 0511 543206 

Alg. Bestuurslid Simon Hoekstra tel. 0511 543206 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website :  

 http://www.helpdeoudereninarmenie.nl/ 

 

 

 

 

Nieuwsbrief word elk jaar gesponserd door NEF grafisch Kollum. 

 

 


