
 
Groentezaden  

en  
pootaardappels 

 

Actie Veld Vol Voedsel 2019 



Ook in 2019 hebben we, mede dankzij 

uw prachtige gift, weer veel mensen 

kunnen helpen met een pakket 

groentezaden en pootaardappelen. 

Jaar in jaar uit mogen we weer meer, 

maar ook andere arme mensen een 

klein stukje vertrouwen geven in hun 

eigen toekomst.  

  

Het ontvangen van zo’n pakket be-

tekent: hoop, voedsel, geloof en een 

klein eigen inkomen. Deze wezenlijke 

dingen in ons menselijk bestaan zijn 

voor ons in het ‘rijke’ westen eigenlijk 

heel normaal. In landen als Albanië, 

Moldavië en Armenië is dat echt an-

ders! De hulp is waar mogelijk op maat 

geweest en de resultaten over-

weldigend. Zonder uw steun had dit 

allemaal niet gekund. Met dit verslag 

betrekken wij u bij de dankbaarheid en 

de ervaringen van de mensen die deze 

hulp hebben ontvangen. 



Het effect van een gewone gift 
Veel mensen doen een gift voor de actie 
Veld  Vol Voedsel. Wat veelal onderbelicht 
blijft is de impact bij de ontvanger. Je zou 
kunnen denken (zie foto) dit is een mooie 
kruiwagen vol met pootgoed, maar 
voor deze jonge moeder Valentina in Arme-
nië is dit een kruiwagen vol hoop, toekomst, 
hulp, zegen en vooral eten voor haar en 
haar kinderen en niet onbelangrijk: inko-
men. 
 
Valentina is 32 jaar en woont hier met man 
en kinderen. Het huis waarin ze woont is 
niet van haar en is erg oud, ze heeft bijna 
geen meubilair. Oorspronkelijk komt ze met 
haar man Grigor (36 jaar) uit het stadje 
Stepanavan.  
 
In 2011 is Valentina met Grigor getrouwd 
en kort daarna zijn ze in de bergen gaan 
werken; koeien hoeden. Uiteindelijk zijn ze 
in dorp Aghberk gekomen omdat daar een 
leegstaand huis voorhanden was (geen huur 
te betalen), vrijwel een bouwvallig huis.  Ze 
is enorm blij met de pootaardappelen en 
hoopt dat het straks een goede oogst zal 
geven. Ze bezitten alleen 27 kuikens, ze 
hoopt dat we haar in de toekomst met een 
koe en of kalfjes kunnen helpen, omdat ze 
nauwelijks rond kunnen komen. De sociale 
uitkering is minimaal en haar man werkt 
momenteel als dagloner in de stad Abovian 
(hoedt daar koeien) tegen een vergoeding 
van 5 Euro per dag. Haar oudste kind is een 
dochtertje van 5 jaar (Amalja) en daarna 
komt zoontje Stepan van 3 jaar en dan de 
kleine Datevik die net een jaar 1 jaar oud is.  

De pootaardappels die Valentina en Grigor ontvingen, resulteerden in 

een goede oogst. Valentina en Grigor waren dolblij en dankbaar! 



Een foto zegt meer dan 1000 woorden 
De actie van 2019 voor Veld Vol Voedsel leverden alleszeg-
gende plaatjes op van wat er namens u werd uitgedeeld. 
Gespannen gezichten die vol onuitsprekelijke dank vertellen 
hoeveel dit voor hen betekent. In elk land gaat het weer net 
even iets anders, maar de lading van het moment is voor 
iedereen die hulp ontvangt hetzelfde: Wat fijn dat er aan ons 
gedacht wordt, dat er voor ons gezorgd wordt en dat we niet 
alleen staan in onze misère. 

Pootaardappels uitdelen in Armenië 





De aardappeloogst (najaar 2019) 



We hebben veel van de oogst kunnen 
verkopen 
 
“Ik, Mariana, wil u bedanken voor deze zaden. Ik ont-
ving ze vorig jaar ook en ze waren tot grote steun voor 
ons gezin. Sommige van de zaden die we hebben ge-
zaaid, zijn hetzelfde als vorig jaar. Na de oogst van vo-
rig jaar hebben we veel van de oogst kunnen verkopen 
en zijn we als gezin heel erg blij met de opbrengst. We 
hopen ook dit jaar op een mooie oogst zodat we zo ons 
‘eigen’ verdiende inkomen hebben. Heel veel dank! 

 
 
We zaten om goed zaad verlegen 
 
“Ik, Olga, wil u namens mijn familie bedanken voor 
uw geweldige steun met zaden. Wij zaten om goed 
zaad verlegen. Deze steun komt dus goed van pas, nu 
het tijd is om te planten. Ik ben moeder van 4 kin-
deren en kan zelf geen zaden betalen, maar u hebt 
dit voor mij mogelijk gemaakt. Ik ben u daarvoor 
enorm dankbaar " 

  
 
 

We waarderen de sponsors 

 
 
"Ik dank de sponsoren voor de zaden. We proberen te wer-
ken om geld te verdienen, maar soms is het niet genoeg om 
te voorzien in al onze behoeften. Deze zaden zijn een grote 
hulp voor ons, en we waarderen de sponsors. We zijn erg 
blij met de gegeven hulp. "Mariana 

Ook in Moldavië zijn al uw giften met liefde omgezet in pootgoed en zaden, om ook hier de 
mensen zelf te motiveren hun eigen inkomen te organiseren (zelfredzaamheid).  





Hartelijk dank voor uw steun, liefde en gebed. 


