
Oktober 2018                                                                         

Nieuwsbrief `stichting help de ouderen in Armenië`  

Allereerst willen we u bedanken voor de steun door giften en aandacht die we van u 
krijgen. Wij kunnen niet zonder u! 

De ouderen en gezinnen hebben uw hulp hard nodig! 
 
We informeren u graag wat er zoal gebeurd en gedaan is het afgelopen jaar. 
 

In oktober 2017  is onze contactpersoon dhr. Avetik Melik-Sargsyan in Friesland 

geweest om de sponsors te vertellen over de cultuur en natuurlijk over de armoede in 

Armenië.  

Ani die jaren geleden bij een van de bestuursleden van de stichting 4 weken in huis 

was kwam mee als vrijwilligster. 

dhr. Avetik Melik-Sargsyan heeft in Dronrijp en in Buitenpost een PowerPoint 

presentatie gegeven over hoe de contacten tussen ons en Armenië zijn ontstaan. Wat 

de stichting zoal heeft gedaan in Gyumri voor de ouderen en families. De 

dankbaarheid van wat wij hier met behulp van de sponsors doen voor de mensen in 

Gyumri kwam duidelijk naar voren.

 

___________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Pinksterfeest Veenklooster 2018 

Maandagmiddag stonden we met een 

stand van de stichting in de tent in 

Veenklooster. 

Er was een grabbelton voor de 

kinderen en er waren gebreide 

sokken en gehaakte omslagdoeken 

en nog veel meer  te koop. De 

opbrengst   komt helemaal ten goede 

voor de stichting. 

 



 

 

  

De Protestantse Gemeente in Dronrijp e.o. heeft een heel jaar gespaard en gebreid 

voor de stichting. Alie Kielstra heeft de cheque overhandigd aan onze contactpersoon 

Avetik Melik –Sargsyan in Armenië. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Reis september 2018 

We hebben weer veel ouderen kunnen bezoeken die in ons project zitten. 

We kwamen weer veel trieste situaties tegen. De ouderen moeten rondkomen van 

ongeveer 70 euro in de maand. Het is ook  afhankelijk van hun werkjaren.  

We hebben een extra voedselpakket voor elke oudere meegenomen tijdens het 

bezoek. Ook kregen ze gebreide  omslagdoeken ,sjaals  en  sokken. Door de 

gemeente in Buitenpost en Dronrijp gebreid. 

 

  



 

Deze 2 oude dames zijn al jaren buurvrouwen en vriendinnen. Ze wonen als enigste 

bewoners nog  in deze verwoeste flat sinds de aardbeving van 1988. Ze wachten nog 

steeds op een goede woning. U zult begrijpen dat dit een levensgevaarlijke situatie is. 

 

Wanneer we de ouderen bezoeken zien we ook veel gebreken aan hun onderkomens 

wat verholpen moet worden. Zoals kachelpijpen die verroest en kapot zijn. 

Elektriciteitsdraden die vernieuwd moeten worden enz. 

   

Ook treffen we veel ouderen die medische zorg en medicijnen nodig hebben. 

Sommige ouderen gaan met de contactpersoon naar de opticien om te kijken of ze 

een bril nodig hebben. 

Het meest wat ouderen nodig hebben is hout voor de kachel voor warmte en koken. 

Het is steeds moeilijker om aan hout te komen omdat in veel gebieden niet meer 

gekapt mag worden. Dit houdt in dat er extra kosten gemaakt moeten worden. 



Zoals elk jaar krijgen ze natuurlijk een voedselpakket en hout en andere dingen die 

nodig zijn om de koudste maanden goed door te kunnen komen. Dit kan niet zonder 

uw hulp. 

 

 

OPROEP: 
Wij verzamelen oude metalen, kabels, stroomdraad, oude(defecte) machines etc. De opbrengst is voor de 
ouderen. U kunt het brengen naar Egypte 20A Buitenpost. Grotere hoeveelheden kunnen ook worden 
opgehaald. 
Graag van te voren bellen met :Simon Hoekstra 0613066692 of met Henk Hoekstra  0619917949 
 
 

 
 
Namens de ouderen in Armenië:  HARTELIJK DANK!! 

 

Voor meer info kunt u ons altijd bellen. U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: 

 NL60RABO 0127481419 t.n.v.. Stichting help de ouderen in Armenië te Buitenpost 

 

. 
  

 

Voorzitter           Geertje Koster   tel. 0511 543204 

Secretaris            Henk Hoekstra  tel. 0511 543047  

Penningmeester  Thea Hoekstra   tel. 0511 543206  

Alg. bestuurslid  Simon Hoekstra tel. 0511 543206 

Alg. Bestuurslid  Henk Pander      tel. 0655132562 

 

 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website : http://www.helpdeoudereninarmenie.nl/ 

 

 

http://www.helpdeoudereninarmenie.nl/

