
                        Nieuwsbrief  "STICHTING Help de OUDEREN IN ARMENIË"    
 
Voor u ligt alweer de zesde nieuwsbrief van onze stichting. 
De wereld verandert snel,nog steeds zijn in  2016 de berichten van oorlogen, racisme, vluchtelingen 
en vervolgingen niet van de lucht. 
 
En naast al dit geweld en deze ellende is er aan de situatie van de eenzame ouderen in Armenië nog 
steeds niets veranderd . 
Deze ouderen zijn, net als vele voorgaande jaren, weer met een bang hart de winter ingegaan. 
Zullen we het overleven? Of juist voor anderen weer: "Kunnen we nu eindelijk van deze ellende 
verlost zijn door deze winter de dood te verwelkomen?" 
De situatie van de eenzame ouderen lijkt er door de gevolgen van de huidige wereldproblemen 
alleen maar slechter op te worden en voor velen is een eenzame dood , hoe erg ook, een welkome 
oplossing... 
 
Wij als stichting trekken ons het lot van deze arme eenzame bejaarden aan, die niets meer hebben 
om naar uit te kijken. En dankzij vele vaste sponsors en eenmalige giften en diverse  acties zijn wij in 
staat om elk jaar zo rond de drieëndertig eenzame bejaarden het laatste stukje van hun leven een 
waardig bestaan te kunnen laten leven. Deze mensen zijn oud en vaak hulpbehoevend en huilen van 
blijdschap als er wederom die mensen uit dat verre Nederland, hen vrijwel jaarlijks (op eigen kosten) 
bezoeken, omdat ze weten dat die "onbekende ver weg wonende mensen", hen niet vergeten zijn.  
 
Het hout en voedsel wordt daar ter plaatse gekocht, zodat ook daardoor weer mensen die het hard 
nodig hebben, een stukje mee profiteren van de giften die gedaan worden aan de eenzame 
bejaarden. 
 

         
             Deze mensen zijn ZO dankbaar voor wat die onbekende mensen voor hun doen... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elke keer is dit weer een emotioneel moment, als die droevige oude betraande ogen vragen of ze ook 
deze winter weer mogen rekenen op het zo noodzakelijke hout of gas voor de winter, want de 
grootste angst, die helaas voor vele oude mensen daar werkelijkheid wordt, is om in alle 
eenzaamheid te sterven van de kou, of ondervoeding, in de kale sobere oude container waar ze vaak 
al vele jaren in strijd tegen de eenzaamheid,kou en armoede hebben vertoefd. En wat een prachtig 
gezicht dat deze tranen direct omslaan in tranen van blijdschap dat deze zorg van hen wordt 
weggenomen en er zoveel dankbaarheid van deze oude gegroefde gezichten straalt… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig hebben we dankzij de giften van vaste en nieuwe sponsors weer al  "onze" bejaarden blij 
kunnen maken met brandstof en een aangepast voedsel pakket, om de koude winter door te komen. 
  
En alleen al de gedachte dat daar ergens in dat verre Nederland mensen zijn die zich hun lot 
aantrekken, is al een reden om zich iets minder eenzaam te voelen.   
 
Waar wij als bestuur van deze stichting ook erg dankbaar voor zijn, is dat we door uw gulle gaven een 
reserve potje konden creëren waaruit  we in noodsituaties mensen kunnen helpen met medicijnen 
en medische verzorging. Ook voor mensen die indirect bij "onze" bejaarden zijn betrokken. 



In september dit jaar (2016), zijn bestuursleden Henk Hoekstra , Sim0n en Thea Hoekstra met drie 
sponsors op eigen kosten weer vertrokken richting Armenië, om te gaan kijken wat we nog meer 
kunnen betekenen voor "onze" ouderen en eventuele andere schrijnende gevallen die ze 
tegenkomen. 
Hiervan nu een reisimpressie gebaseerd op wat we aantroffen en meemaakten :   
 
Wederom werd bij elk bezoek wat er gebracht werd aan de ouderen weer huilend van blijdschap 
gereageerd en gevraagd of ze er ECHT van uit konden gaan dat ze WEER hout krijgen voor de winter. 
Warmte voor ons zo normaal, voor "onze" ouderen elk jaar weer een eerste levensbehoefte waar 
men zich in de zomer al zorgen om maakt. Ondanks dat men er stiekem heel voorzichtig van uitgaat 
dat ze hout krijgen, is deze bevestiging dat ze ook daadwerkelijk hout krijgen een ontlading van toch 
opgelopen spanning, welke zich vertaalt in echt huilen van blijdschap…      
    

    
 
Naast deze " warmte toezegging" in de vorm van hout en enkele gevallen gas of elektriciteit, krijgen 
deze kwetsbare ouderen ook een voedselpakket met de noodzakelijke producten welke daar ook 
gekocht worden.  Ook deze pakketen zijn dan ook zeer welkom en onmisbaar om de winter door te 
komen.   
 

    
   
    Op foto de hygiëne en de voedselpakketten die we mede door uw hulp kunnen verstrekken.  
 
 
 
 
 
 
 



Elke reis komen we, naast de ouderen, andere echt schrijnende gevallen tegen, welke we dan ter 
plekke proberen op te lossen. Wij hebben hiervoor een aparte pot, welke we kunnen vullen door 
zeer kritisch spullen in te kopen voor de ouderen. 
Zo kwamen we dit jaar een gezin tegen in erbarmelijke omstandigheden, het was daar zo erg dat er 
ter plekke besloten werd om dit gezin te helpen. 
Het gezin sliep op de grond, omdat er geen geld was voor bedden. Daarbij is één van de kinderen 
aangevreten door een rat aan zijn teen. 
Wij werden gewezen op dit gezin en hebben terplekke besloten om een stapelbed (i.v.m. weinig 
plek) voor de kinderen te gaan kopen, met daarbij twee stoelen omdat ze ook deze voor ons zo 
vanzelfsprekende luxe niet konden betalen. Deze mensen waren ZO blij… 
  

              
 
Verder geven we noodhulp in de vorm van ziekenhuisbezoek, medicijnen en schoonmaakmiddelen, 
zoals op voorgaande foto is te zien. 
Tevens kwamen we een oude vrouw tegen welke meer dan twee jaar geleden haar heup had 
gebroken, omdat ze uitgleed over een plas bevroren water IN HAAR HUIS in de gang . Ze kan nu weer 
enigszins lopen met behulp van krukken. 
Om te voorkomen dat er wederom gemorst water in haar huis bevriest, hebben we besloten deze 
vrouw een elektrische kachel te schenken, waarmee ze dan ook heel erg blij was. 
Wij als Armenië-gangers zeggen wel eens; eigenlijk moest iedere sponsor (en nog niet sponsor) dit 
eens kunnen zien en de tranen van dankbaarheid zien vloeien, vanwege voor  ons vaak zulke 
onbenullige zaken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als laatste voorbeeld willen wij u nog meegeven:  De blijdschap van een oude vrouw, welke werd 
bezocht door ons in een hevig lekkende container. Ze was zo bang om zo de winter in te moeten. Ook 
hier hebben we de pot noodhulp gelden aangesproken en nog tijdens ons bezoek eer voor gezorgd 
dat haar dak werd gedicht… 
 

   
 
Wij danken u namens "onze ouderen " in Armenië voor het geld wat u wilde/kon vrijmaken om ons 
dit te kunnen laten doen! 
 
We krijgen nog vaak kleding aangeboden en ondanks dat dit heel lief bedoeld is, kunnen wij helaas 
niet zoveel mee, omdat vervoertransport naar Armenië erg veel geld kost. Dit geld besteden we 
liever daar in Armenië en we kopen dan ook zoveel mogelijk spullen,  waaronder ook kleding bij de 
lokale winkels in Armenië, zodat we ook deze vaak net rond kunnend komende ondernemers en hun 
gezinnen daarmee ook verder helpen.  
Mocht u dus willen helpen dan heel graag een gift i.p.v. kleding vanwege bovenstaande reden... 
 
Heeft u nog ideeën over en voor sponsoring bel dan één van onze bestuursleden om dit te delen ! 
 
Als laatste nog een opmerking welke de nood aangeeft bij onze ouderen: 
Bij een bezoek aan een door bejaarden bewoonde half ingestorte flat vroeg de gemeente ambtenaar 
hoeveel mensen er dood waren gegaan inmiddels dit i.p.v hoeveel mensen er nog leefden zodat ze 
zouden kunnen helpen ! 
Dit omdat de gemeente de flat wil slopen zodat de grond weer verkocht kan worden... 
 
HOEZO EENZAAM EN VERGETEN ………??  
  
U hebt hier kennis kunnen nemen van hoe een reis er ongeveer uitziet en vooral van de 

dankbaarheid, welke door de mensen daar getoond wordt aan die "ver weg " mensen die zich om het 

lot van deze eenzame ouderen bekommeren. Wij kunnen en willen deze mensen niet vergeten en op 

onze beurt zijn wij U als sponsor weer zeer dankbaar dat we, mede dankzij uw giften, dit allemaal 

kunnen doen voor deze kwetsbare groep. Nogmaals : Eigenlijk zouden we een ieder van u huidige en 

toekomstige sponsoren heel graag eens willen meenemen om de situatie daar te plekke te bekijken, 

maar het geld wat dat zou moeten kosten (ook al zijn de tripjes op eigen kosten), gebruiken we liever 

om de mensen daar te ondersteunen. 

 

 



Vaak wordt ons gevraagd of we niet meer mensen zouden kunnen ondersteunen en het antwoord is 

dan helaas "JA", maar om te voorkomen dat er geld zou moeten gaan naar organisatorische kosten 

willen we het graag klein houden, zodat ALLES wat we krijgen ook daadwerkelijk daar aankomt. Ook 

wordt er regelmatig een nieuw schrijnend geval toegevoegd, omdat er vanwege de leeftijden helaas 

ook mensen wegvallen... 

Gelukkig kunnen we dan terugdenken aan een bij ons bekend persoon,  welke in de "winter" van zijn 

of haar leven heeft kunnen sterven met de gedachte dat er mensen waren, die hen in ieder geval op 

een waardige manier hebben kunnen laten leven en sterven... 

 Met dank namens hen EN ons!!           

                       

                                            DE OUDEREN IN ARMENIË DANKEN U!! 

 

Het bestuur van de stichting "help de ouderen in Armenië''  

Voor giften en of vragen kunt u naar één van onze bestuursleden bellen (nummers op 

website : www.helpdeoudereninarmenie.nl) Overmaken kan en mag altijd op nummer : 

NL60RABO 0127 4814 19 T.N.V Stichting Help De Ouderen in Armenië te Buitenpost 

Wij zijn een ANBI stichting dus uw giften kunnen worden afgetrokken van de belasting.  

De nieuwsbrief wordt elk jaar gesponsord door NEF grafisch Kollum (voorheen TRION) 

waardoor de kosten welke hiermee worden bespaard weer ten goede komen voor extra hulp 

in bijvoorbeeld medicijnen.   

 
 
 
 


