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VERHAAL

Wanneer ik een ernstig zieke bezoek, 
dan valt het mij vaak op dat de gezonde 
partner dezelfde situatie zo heel anders 
beleeft dan de zieke. 
 
Zo was ik op bezoek bij een echtpaar van 
wie de man een zware operatie moest 
ondergaan. De vrouw maakte zich grote 
zorgen. Zij was bang om haar man te ver-
liezen, dat maakte haar erg nerveus. Haar 
echtgenoot daarentegen beleefde het op 
een heel andere manier. Hij was niet bang. 
Ook wanneer de operatie niet zou slagen 
was het goed zei hij: ‘Dan ben ik in Gods 
hand geborgen’. Maar hij maakte zich wel 
grote zorgen over zijn vrouw. 
 
Ze maakten allebei een moeilijke tijd door, 
maar elk op een totaal andere manier. Toch 
leefden ze heel intens met elkaar mee. Er 
was heel duidelijk sprake van liefde, van 
mede-lijden en mede-leven. En dat is heel 
fijn: de aandacht van de ander voor jouw 
pijn/verdriet; die liefdevolle hand in jouw 
hand; die lieve en geruststellende woorden. 
 
Maar hoezeer je ook mee-lijdt en mee-
leeft, in het verdriet en in de pijn die je 
meemaakt, zit ook iets ondeelbaars. Ver-
driet en pijn is heel persoonlijk; alleen jij 
voelt jouw pijn en verdriet. Nooit kan een 
ander – hoe dichtbij hij/zij ook staat – pre-
cies voelen wat jij voelt. Natuurlijk kunnen 
mensen die hetzelfde hebben meege-
maakt begrijpen hoe het is om alleen te 
zijn; om geopereerd te worden; om psy-
chisch in de problemen te zitten… maar 
dat kan altijd maar tot op zekere hoogte. 

Het klinkt misschien naar en raar, maar 
ten diepste is ieder mens eenzaam. Wie 
bijvoorbeeld een man, een vrouw of een 
kind verloren heeft, weet daarom nog niet 
wat datzelfde verlies voor een ander bete-
kent. Wij kunnen meelijden en meeleven. 
Dat wil zeggen dat je probeert voor te 
stellen hoe het voor die ander voelt en wat 
zijn angsten en vragen kunnen zijn. Maar 
het diepste van de pijn en het verdriet 
peilen kunnen we niet.
 
Maar wat wij mensen niet kunnen, dat kan 
God wel. Dat leer ik uit de eerste vijf ver-
zen van Psalm 139, waarin gezegd wordt 
dat God volledig vertrouwd is met ons le-
ven; Hij kent ons door en door en omgeeft 
ons van achteren en van voren en legt Zijn 
hand op ons leven. Deze woorden zijn zo 
troostvol. Ik lees ze vaak.
 
Ik geloof dat God in Jezus naar ons toe is 
gekomen en heeft meegemaakt wat wij 
meemaken. Wij mensen komen in ons 
meelijden en meeleven niet verder dan de 
buitenkant: het strelen van een hand, een 
warme knuffel of een liefdevolle kus. Maar 
God woont met zijn Geest in ons. Zo weet 
Hij wat we voelen en denken; wat onze 
angsten zijn. En Hij wil ons troosten en 
kracht geven. Van binnenuit! 
 
Daarom gun ik iedereen het geloof in God 
en Jezus Christus, want met Hem ben je 
– zoals koningin Wilhelmina ooit al zei – 
misschien wel eenzaam maar niet alleen!!
 
Ds. Egbert van Beesten

DIT NUMMER Ten diepste is ieder mens eenzaam
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VOEDSELPAKKETTENACTIE 

WINTER 2020 - 2021

Dankzij vele 

gulle donateurs 

konden wij van 

december tot 

en met maart 

24.000 voedsel-

pakketten  

verstrekken.



VOEDSELPAKKETTENACTIE 

WINTER 2020 - 2021

Dankzij vele 

gulle donateurs 

konden wij van 

december tot 

en met maart 

24.000 voedsel-

pakketten  

verstrekken.

We danken Mensenkinderen en degenen die omzien naar mensen die verdrietig en hongerig zijn. De etenswaren die we hebben ontvangen, hebben ons in deze koude dagen gered!

Liudmilla (Moldavië)

Aantal pakketten per land

Albanië  6.900 

Armenië 11.500 

Moldavië  5.550
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Lichamelijk en 
verstandelijk 
gehandicapte mensen 
en ook mensen met 
zware psychische 
aandoeningen hebben 
het zwaar in Albanië. 
In het verleden 
werden deze mensen 
vaak verstoten en 
weggestopt. Het was 
een schande en de 
gehandicapte zorgde 
voor een smet op het 
gezin. Broers en zussen 
van een gehandicapte 
hadden vaak grote 
moeite om een partner 
te vinden, omdat men 
dacht dat er iets met 
het gezin aan de hand 
was; slechte genen of 
misschien wel een vloek. 

Gelukkig zien we dat de 
situatie heel langzaam 
verbetert, maar dat 
gaat niet snel. Nog 
steeds is er weinig 
aandacht en hulp voor 
gehandicapten. Daarom 
zien wij het als onze 
christelijke taak om 
naar deze groep mensen 
om te zien en hen te 
helpen waar we kunnen.

Groot onrecht in de gevangenis

Albanië heeft 2 specifieke gevangenissen waar gevan-
genen met psychische problematiek of verstandelijk ge-
handicapten verblijven nl. het Gevangenis Ziekenhuis in 
Tirana en de Gevangenis van Kruje.
 
Het gevangenisziekenhuis in Tirana telt zo’n 25 vrouwen 
met psychische problematiek of verstandelijke handicap 
naast de reguliere zieke gevangenen uit het hele land. 
In de gevangenis van Kruje zijn zo’n 150 mannen met 
psychische problematiek of verstandelijke handicap, en 
daarnaast nog een kleine groep 65+ jarigen. 
De bovengenoemde doelgroepen worden al jarenlang 
enorm verwaarloosd door de eigen familie, de overheid 
(rechters en advocaten) en de gehele samenleving.
 
Onrecht 
Van meerdere gevangenen wordt oprecht 
betwijfeld of zij de misdaad hebben begaan 
waarvoor zij zijn veroordeeld. Een aantal van 
hen heeft hoogst waarschijnlijk de schuld ge-
kregen van familie, waardoor de daders vrijuit 
gaan. Deze mensen zijn toch al ‘niet goed bij 

GEHANDICAPTEN HEBBEN HET ZWAAR 
IN ALBANIË - OOK IN DE GEVANGENIS

GEVANGENIS KRUJE
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hun hoofd, dus die kunnen net zo goed in de gevangenis 
zitten’.
Meerdere gevangenen hebben hun opgelegde straf uit-
gezeten, maar worden niet in vrijheid gesteld. Dat komt 
omdat de Albanese wetgeving stelt dat gevangenen met 
psychiatrische problematiek of een verstandelijke han-
dicap moeten worden opgevangen door iemand die daar 
verantwoordelijkheid voor neemt. Omdat de familie geen 
zin heeft om hun zieke familielid op te nemen, laten ze 
hem of haar in de gevangenis. Sommigen zitten daardoor 
al 15 jaar te lang in de gevangenis. 
 
Omdat deze gevangenen niet goed voor zichzelf op kun-
nen komen, en familie vaak niet geïnteresseerd is om 
kosten te maken voor hun familielid, doen advocaten 
weinig tot niets om de rechten van deze mensen te verde-
digen. Zodoende wordt er geen actie ondernomen om de 
onschuld te bewijzen, verkorting van straf te vragen of 
bijvoorbeeld een weekend verlof te regelen.
 
Leed 
Van de bijna 200 gevangenen die onder de noemer psychi-
atrisch patiënt of verstandelijk gehandicapt vallen, zijn 
er uiterst weinig die bezoek ontvangen.
Er wordt geen aandacht aan hen besteed, geen verjaarda-
gen gevierd, geen sterfdagen herinnerd, geen feestdagen 
gevierd, niets.
 
De meeste van deze gevangenen krijgen slechts afge-

dankte kleding, omdat de familie zelden of nooit 
iets opstuurt. Mannen en vrouwen 

lopen dag en nacht in pyjama’s of stin-
kende kleding. Zodoende blijft het  
stigma bestaan dat ze vies, dom en 
onwaardig zijn.

 

Kapelaans 
Mensenkinderen werkt sa-
men met ‘Gevangenenzorg 
Albanië’ en zorgt ervoor 
dat zgn. kapelaans in beide 
gevangenissen doen wat 
Jezus zei in Zijn rede over 
de laatste dingen: nl. het 
bezoeken van gevangenen 
(Matt 25:31-46). 
De kapelaans zijn er voor 
de gevangenen. Op veel 
manieren geven ze aan-
dacht aan de individuele 
persoon, brengen kleding 
en kleine presentjes voor 
diegenen die het nodig 
hebben, en spreken hen 
aan met hun eigen naam.
Ook nemen ze regelmatig 
vrijwilligers mee om de 
relatie met de samenleving 
van 2 kanten te versterken. 
Daarnaast organiseert de 
kapelaan elke maand een 
viering voor deze gevange-
nen. Eindelijk ervaren deze 
gevangen dat ze als mens 
worden beschouwd. Het 
werk van de kapelaans is 
van onschatbare waarde. 

Steun gehandicapten in Albanië 

en Armenië. Zie hiervoor de 

begeleidende brief.
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Ja, ik wil graag de map ontvangen met daarin uitgebreide informatie over nalaten aan 
Mensenkinderen en het Persoonlijk Memorandum.

Voorletters en naam: 

Straat en huisnummer: 

Postcode:   Woonplaats: 

Telefoonnummer  E-mailadres

✃

Uw gift aan Stichting Men-
senkinderen is aftrekbaar 
van de belasting!
Omdat Mensenkinderen 
door de belastingdienst is 
aangemerkt als een ANBI, 
zijn uw giften aftrekbaar 
van de belasting. Steeds 
meer donateurs gaan over 
tot periodiek schenken. 
Het is een slimme manier 
van schenken waarmee u 
uw gift vergroot terwijl 
het u uiteindelijk niets 
meer kost dan voorheen.

Wanneer u een periodieke 
schenking doet, dan is het 
volledige giftbedrag af-
trekbaar van de belasting! 
Het enige dat nodig is, is 
het invullen van het docu-

EEN SLIMME 
MANIER VAN 

SCHENKEN

ment Overeenkomst periodieke gift in geld en eventueel 
het formulier Betalingsvolmacht periodieke gift in geld. 
U hoeft slechts aan drie voorwaarden te voldoen om uw 
gift volledig af te mogen trekken van de belasting:

1. Uw gift moet vastgelegd worden door het invullen en 
tekenen van het formulier 

2. U doneert het bedrag minimaal 5 jaren achter elkaar.
3. Het bedrag is elk jaar even hoog.

Als u aan deze drie voorwaarden voldoet mag u uw gift 
100% aftrekken van de belasting en geldt er dus zowel 
géén drempelbedrag alsook géén maximum bedrag.

Kijk op: www.mensenkinderen.nl/periodiekschenken

Wij hebben een speciale gratis map samen-
gesteld met informatie over nalaten en 
schenken. Tevens bevat de map een uit-
gebreid Persoonlijk Memorandum. Dit is, 
wanneer u dat heeft ingevuld, een handig 
naslagwerk voor uw nabestaanden wan-

neer u bent overleden. Vul onderstaande 
bon in en stuur die naar: 
Mensenkinderen, t.a.v. Ds. Egbert van 
Beesten, Antwoordnummer 509, 8070 VB 
Nunspeet. (postzegel is niet nodig). U kunt 
ook mailen naar: info@mensenkinderen.nl

BESTEL HET 
PERSOONLIJK MEMORANDUM

mailto:info@mensenkinderen.nl
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Voor Ani (5 jaar) 
en nog tientallen 
andere kinderen uit 
Armenië zoeken we 
sponsorouders

Voor slechts 20 euro per maand 
geeft u deze kinderen een betere 
toekomst.
Door de maandelijkse steun helpt 

u niet alleen het kind, maar ook 
de ouders die zich grote zorgen 
maken over hoe ze rond moeten 

komen. Een klein bedrag maakt 
een wereld van verschil! Kijk voor meer 
informatie op www.mensenkinderen.nl/
help-mee/kindsponsoring of vraag een 
informatiepakket aan via ons kantoor in 
Nunspeet.

   OUDERS
GEZOCHT

In Armenië leven veel ouderen in zeer 
armoedige omstandigheden. Vaak 
is er een combinatie van oorzaken: 
ziekte; handicap; coronamaatregelen; 
extreem laag pensioen; geen kinderen 
die voor hen kunnen zorgen etc..

Het is vreselijk te zien dat ouderen, 
die hun hele leven hard gewerkt heb-
ben, zoveel zorgen hebben op hun 
oude dag. Daarom willen we graag hel-
pen en hen een goede oude dag bie-
den. Met ouderensponsoring steunt u 
een oudere met een maandbedrag van 
30 euro en maakt u het verschil.

Op www.mensenkinderen.nl vindt u 
meer informatie en kunt u zich aan-
melden om een oudere te sponsoren.

Geef hem een

onbezorgde oude dag

http://www.mensenkinderen.nl/help-mee/kindsponsoring
http://www.mensenkinderen.nl/help-mee/kindsponsoring


MENSENKINDERENWERKERS

10



In deze rubriek stellen werknemers van Mensenkinderen zich aan u voor. Dit keer 
onze medewerker administratie en communicatie, Jolanda Heldoorn.  
 
Naam :  Jolanda Heldoorn
Leeftijd : 38 jaar
Woonplaats : Harderwijk
In dienst :  Sinds 1 juni 2020
Taken :  Administratie van kind- en ouderensponsoring en social media 
  (Facebook, Instagram, website)
 
Kun je in het kort iets vertellen over je werkzaamheden en je motivatie?
Sinds een jaar ben ik werkzaam bij Mensenkinderen en mijn hoofdtaken zijn de 
administratie van kind- en ouderensponsoring en social media.
 
Via Mensenkinderen is het mogelijk om een oudere of een kind maandelijks te 
ondersteunen. De verhalen en foto’s van deze ouderen en kinderen die kunnen 
worden gesponsord plaats ik op de website. Wanneer er een aanmelding is voor 
een sponsoring verwerk ik deze en stuur de informatiemap op. 
 
Mensenkinderen is ook op social media aanwezig; Facebook en Instagram. 
Wekelijks post ik updates, informatie over projecten en leuke weetjes over 
Mensenkinderen. Daarnaast plaats ik nieuwsberichten op de website en zorg ik 
ervoor dat de website up-to-date is.
 
Het geeft mij voldoening om mij in te zetten voor mensen die erg kwetsbaar zijn 
en onder moeilijke omstandigheden leven. Wanneer er een aanmelding is voor 
het sponsoren van een oudere of een kind zie ik in gedachten een glimlach op 
het gezicht van de oudere of kind verschijnen. Dit betekent een groot verschil in 
hun leven.
 
Wat raakt je in het werk bij Mensenkinderen?
Wat mij raakt in het werk is dat je andere mensen die in moeilijke omstandig-
heden leven kunt helpen en ook echt ziet dat ze vooruit geholpen worden 
en weer een toekomst hebben. Ik ben erg blij en dankbaar dat ik bij 
Mensenkinderen mag werken. Het is fijn om een klein schakeltje in dit werk te 
zijn. 
 
Wat is je droom voor de  toekomst?
Mijn droom voor de toekomst is een wereld zonder armoede, honger, oorlog en 
gelijkheid voor iedereen.
 

11
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Mijn naam is Mart-
ha Evers. Tot vorig 
jaar heb ik als vrij-
williger vele jaren 
vertaalwerk ge-
daan voor Mensen-
kinderen. Al lezend 
in de honderden 

projectbeschrijvingen en rapporten die ik 
aangeleverd kreeg om te vertalen, maakte 
ik kennis met een heel andere wereld dan 
die van ons; een wereld van schrijnende 
armoede, verwaarlozing, gebrek aan van 
alles, moeite, zorg, verdriet, en dat alles 
vaak zonder enige hoop op verbetering.

Al lezend en vertalend heb ik ook gezien 
wat Mensenkinderen doet voor de “gering-
sten van onze broeders en zusters”, zoals 
Jezus ze noemt. 

Daarom heb ik besloten dit prachtige, 
concrete werk te steunen met een deel van 
de opbrengst van de tassen die ik maak. 
Ik heb namelijk een klein atelier waar ik 
hand- en schoudertassen van oude en nieu-
we stoffen maak, het liefst met veel kleur.

Wanneer u zoekt op Facebook naar  
“eentasvanmartha” ziet u wat ik zoal maak 
en verkoop. 

Met het kopen van een tas steunt u dus ook 
nog eens het werk van Mensenkinderen.

Een tas van Martha

Hartagyugh
De bijdrage van Martha kom o.a. ten goede aan het dorpje Hartagyugh in Armenië. 
Daar heeft Mensenkinderen allerlei projecten om de bewoners zelfredzaam te 
maken. Verschillende gezinnen hebben het imker-vak geleerd zodat ze bijen 
kunnen houden, er is een groot irrigatieproject gestart en er zijn cursussen op 
het gebied van land- en tuinbouw gegeven. Het heeft het dorp en de mensen 
veranderd. Ze kunnen weer vooruit en hebben zicht op een beter leven.
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NIEUWS

In januari moest ds. Hans 
Scholing in verband met 
een ernstige ziekte nood-
gedwongen zijn bestuurs-
lidmaatschap beëindigen. 
Sinds 15 mei 2013 maakte 
Hans deel uit van het be-
stuur van Mensenkinderen. 

We missen in Hans een 
consciëntieus en zeer be-
trokken bestuurslid. Zijn 
christen-zijn kwam tot 
uitdrukking in de liefde en 
zorg voor de medemens ver 

Afscheid Harry van der Kamp
Sinds 1 april 2016 was Harry van der Kamp werkzaam voor Mensen-
kinderen als relatiemanager fondsenwerving en bewustwording. 
Nadat hij zich bijna 5 jaar lang met groot enthousiasme heeft inge-
zet voor de medemens in nood, hebben we op 1 maart jl. afscheid van 
hem genomen omdat hij op zoek is naar een nieuwe uitdaging die 
hij buiten Mensenkinderen hoopt te vinden. We missen in Harry een 
betrokken en vooral ook een zeer creatieve collega. Harry, heel erg 
bedankt voor de prettige samenwerking en we wensen je veel zegen 
voor de toekomst!

Wees een 
schatje, doneer 
een watje
De kinderen van GBS De 
Parel in Drachten hebben 
geld gekregen door klusjes 
voor hun ouders te doen, 
door zelf georganiseerde 
sponsorlopen of door 
rondvragen in de familie. 
Samen konden ze sparen 
voor een aantal schapen. 
Voor iedere euro die ze 
inleverden, kregen ze een 
watje die ze vervolgens 
weer opplakten op een 

Afscheid Hans 
Scholing

weg en dichtbij. Het perso-
neel zal de jaarlijkse room-
boterletter -die ze steevast 
aan het eind van het jaar 

van hem ontvingen- missen. 
We zijn blij en heel dank-
baar dat we kunnen berich-
ten dat Hans na een zeer 
zware operatie aan de bete-
rende hand is. Het herstel 
zal zeker nog vele maanden 
in beslag nemen, maar het 
gaat de goede kant op. 

Hans, bedankt voor alles 
wat je voor Mensenkinde-
ren betekend hebt, en we 
wensen jou en je vrouw 
Foekje Gods zegen voor de 
toekomst!

papieren schaap. Per 
schaap 116 watjes, want 
één schaap kost 116 euro. 
Sommige kinderen hadden 
zelfs voor een heel schaap 
bij elkaar gespaard! Die 
schapen zijn niet voor hen-
zelf, stel je voor door heel 
Drachten het geblaat van 
schaapjes ... Nee, ze wor-
den in Armenië gekocht 
voor arme gezinnen. Per 

gezin hebben ze vijf scha-
pen nodig. De actie verliep 
goed, heel erg goed. Dacht 
de school één gezin in 
ieder geval blij te kunnen 
maken, maar toen werden 
het in ieder geval acht 
gezinnen! Het geld is naar 
stichting Mensenkinderen 
gegaan die ervoor zorgen 
dat het goed terechtkomt. 

(Bron: ND, vrijdag 2 april 
2021)

Meer informatie over dit 
project op onze website.

http://www.mensenkinderen.nl
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Armenen na de oorlog  
  lamgeslagen...

Op 27 september 2020 
begon Azerbeidzjaan 
een offensief in de re-
gio Nagorno Karabach 
(Artsakh) met als de 
doel de Armenen te ver-
drijven. Na een bloedige 
oorlog van zes weken 
heeft Rusland op 9 
november 2020 een ak-
koord gesloten tussen de 
twee strijdende partijen, 
Armenië en Azerbeidzjan. 
Nagorno-Karabach, dat 
de afgelopen dertig jaar 
feitelijk onder controle 
van Armenië stond, valt 
daarmee grotendeels aan 
Azerbeidzjan toe. 

 
Pijnlijke beslissing
Armenië moest zich te-
rugtrekken tot de hoofd-
stad Stepanakert en het 
gebied daaromheen. De 
tienduizenden etnisch 
Armeense inwoners van 
Nagorno-Karabach kun-
nen als gevolg van het 
akkoord niet meer terug 
naar huis. Het onderteke-
nen van het akkoord was 
een ‘ongelooflijk pijnlijke 
beslissing’ stelde de Ar-
meense premier Nikol 
Pashinyan. De Azerbei-
dzjaanse president Aliev 
stelde dat het akkoord 
de overgave van Armenië 
betekende. 
Rusland zal voor de duur 
van vijf jaar waarnemers 
sturen om Stepanakert 
en de bergpas die Nagor-
no-Karabach met Arme-
nië verbindt te bewaken. 
 
Onpeilbaar verdriet
De oorlog die 44 dagen 
duurde heeft meer dan 
5000 doden en enkele 
tienduizenden gewonden 
geëist. Er zijn honderden 
vermisten en nog steeds 
veel krijgsgevangen. Veel 
gezinnen missen een 
zoon of een vader omdat 
die is gesneuveld. Veel 
vrouwen moeten nu al-
leen voor hun gezin zor-
gen. Ook zijn er talloze 
(jonge)mannen die ge-
wond en vaak ook gehan-

dicapt terugkeerden van 
het slagveld. Velen van 
hen kunnen t.g.v. hun 
verwondingen of han-
dicap hun oude beroep 
niet meer uitoefenen en 
geen geld verdienen Dat 
betekent dat veel gezin-
nen in korte tijd in grote 
armoede terecht kunnen 
komen omdat de kost-
winner is weggevallen of 
niet in staat is om nog te 
werken.
 
Ruim 100.000 Armenen 
uit Nagorno Karabach 
vluchtten naar Armenië. 
Velen van hen konden na 
het einde van de oorlog 
niet meer terugkeren 
omdat het gebied waar 
ze vroeger woonden nu 
in handen is van Azerbei-
dzjaan. Ze hebben niets 
meer en zijn ontheemd; 
ze proberen een nieuw 
leven op te bouwen in 
Armenië.
 
Het verdriet en de pijn 
die deze relatief korte 
oorlog veroorzaakte is 
onpeilbaar. Duizenden 
Armeense gezinnen 
treuren om hun doden en 
gewonden. Honderden 
gezinnen zijn alles kwijt 
en moeten hun leven 
weer van de grond af aan 
opbouwen. Hoe doe je 
dat als je tegelijkertijd 
zoveel pijn en verdriet 
met je meedraagt?
 
Vele noodkreten
Vanaf het moment dat 
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de oorlog begon ontvin-
gen we vele noodkreten 
uit Armenië en Artsakh. 
We hebben ons ervoor 
ingespannen om zoveel 
mogelijk hulp te bieden 
als mogelijk was. 
 
Gor Khatchikyan
We kwamen in con-
tact met de bekende 
Armeens-Nederlandse 
arts Gor Khatchikyan. Hij 
vroeg of we zijn collega’s, 
die medische hulp boden 
aan oorlogsslachtoffers 
in de ziekenhuizen in 
Armenië, konden helpen, 
want ze hadden gebrek 
aan nagenoeg alles. We 
hebben daarom een actie 
opgezet om de slachtof-
fers in Armenië te hel-
pen. We konden 
€ 100.000,- beschikbaar 
stellen voor aanschaf 
van medische apparatuur 

(brancards, vacuüm ma-
trassen, infuuspompen, 
anesthesieapparatuur 
etc.) en twee tweede-
handse ambulances. 
 
Helaas konden deze me-
dische middelen de oor-
log niet beëindigen, maar 
wel hebben vele honder-
den, zo niet duizenden 
gewonden goede medi-
sche hulp ontvangen.
 
Vele vormen van hulp
Mensenkinderen biedt 
sinds het begin van de 
oorlog tot op de dag van 
vandaag vele vormen 
van hulp: voedselpak-
ketten, kleding, dekens, 
brandhout, schapen (om 
een nieuw bestaan op te 
bouwen) en ook psychi-
sche en geestelijke hulp. 
Dat laatste is van groot 
belang, want de Arme-

nen zijn lamgeslagen en 
hebben geen hoop voor 
de toekomst. President 
Aliev van Azerbeidzjaan 
dreigt dat hij opnieuw 
de wapens zal oppakken 
om zuidelijke delen van 
Armenië te veroveren. 
En in Turkije verschijnen 
landkaarten waarop 
Armenië niet meer voor-
komt; het grondgebied 
van Armenië behoort 
op die kaarten toe aan 
Turkije en Azerbeidzjaan. 
Begrijpelijk dat Armenen 
zich grote zorgen maken. 
Reden te meer om hen te 
blijven steunen en te bid-
den voor blijvende vrede.



ACTIE

De waterleidingen in het 
dorp zijn meer dan 30 
jaar geleden aangelegd 
en verkeren in een erbar-
melijke staat. Het water 
komt uit nabijgelegen 
bergbronnen. Vanwege 
de slechte toestand van 
de buizen is er veel wa-
terverlies maar ook toe-
nemende vervuiling, wat 
een gevaar begint te wor-
den voor de gezondheid 
van de dorpsbewoners. 
De meeste dorpsbewo-
ners halen nu het water 
met emmers uit de bron; 
dat is zware tocht.
Het dorp heeft bij de 
overheid een subsidie-
aanvraag voor het water-

bassin en watermeters 
aangevraagd. Maar de 
kosten voor vervanging 
van de pijpleidingen 
in het dorp moeten de 
dorpsbewoners zelf 
opbrengen, en daarvoor 
vragen ze onze hulp, 
want ze hebben dringend 
nieuwe waterleidingen 
nodig. 
Met dit project willen 
we er voor zorgen dat de 
mensen toevoer hebben 
van gezond water door 
vervanging van 1042 
meters pijpleiding in het 
dorp, 1290 meters leiding 
vanaf de bron naar het 
dorp en de aanleg van 
1168 meter nieuwe water-

leiding in 4 straten waar 
nu geen waterleiding is. 
Totaal 3500 meter. 

De dorpsleiding zal sa-
men met de bewoners 
zorgen voor de uitvoe-
ring van de werkzaam-
heden. De projectkosten 
betreffen daardoor al-
leen de materialen.

Voor € 8.813,- geeft u de 
inwoners van het dorpje 
Geghasar weer schoon 
en veilig drinkwater. Dat 
is € 2,52 per meter pijp-
leiding.

Hoeveel meter waterlei-
ding schenkt u?

Maak 
uw gift over naarNL87 INGB 0000 0055 35O.v.v. waterleidingT.n.v. MensenkinderenIn Nunspeet

Het dorpje Geghasar ligt in de provincie Lori in het noorden van Armenië. Het 
ligt op een hoogte van 1.650 meter boven de zeespiegel en telt 907 inwoners. 
Tijdens de aardbeving van 1988 zijn er 140 mensen omgekomen en veel huizen 
verloren gegaan.

HOEVEEL METER WATERLEIDING
SCHENKT U?


