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Door uw 
hulp kan ik 
weer voor 
mijn gezin 

zorgen!

Steun de actie voor 
gehandicapten;

zie hiervoor de begeleidende folder

Erik Hakobyan woont met zijn vrouw 
en twee dochters in Taron (Armenië). 
Tijdens de oorlog in 2020 raakte hij 
zwaar gewond. Zijn linkerbeen moest 
geamputeerd worden. Een ramp voor 
Erik. Hij was kostwinner en ineens was 
hij aan huis gebonden. 

Mensenkinderen heeft hem (met 
steun van donateurs) kunnen helpen 
met een goede rolstoel. Bovendien 
hebben we ervoor kunnen zorgen dat 
Erik een prothese kreeg aangemeten. 
Aanvankelijk was het ontzettend 
zwaar om opnieuw te leren lopen, maar 
gaandeweg ging het steeds beter. Nu 
kan Erik weer lachen en is hij blij en 
dankbaar dat hij weer kan werken en 
voor zijn gezin kan zorgen.



Toen Paulus onderweg was naar 
Damascus, met als doel om christenen op 
te sporen en in de boeien te slaan, kreeg 
hij een levens veranderende ervaring. Er 
kwam een fel licht uit de hemel waardoor 
hij op de grond viel. Hij hoorde een stem 
zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je 
mij?’ Op zijn vraag ‘Wie zijt Gij, Here?’ 
kreeg hij als antwoord: ‘Ik ben Jezus, die 
gij vervolgt’. Op dat moment ontmoette 
Paulus de Heer van de kerk. En door deze 
ontmoeting kwam hij tot geloof in Jezus 
Christus die hij eerst verafschuwde. Zo 
werd Paulus van een fanatiek vervolger 
van christenen een fanatiek verkondiger 
van de christelijke boodschap. 
Fascinerend!

Begin mei was ik in Albanië en daar 
ontmoette ik een hedendaagse Paulus: 
Hervin Fushekati. Zijn levensverhaal 
lijkt in veel opzichten op dat van Paulus. 
Hij was een fanatieke moslim. Op jonge 
leeftijd ging hij naar Caïro om daar de 
koran te bestuderen, met als doel imam 
te worden. Zijn vakanties bracht hij thuis 
door in Albanië, maar ook dan betoonde 
hij zich een fanatiek moslim. In overleg 
met zijn imam bezocht hij kerkdiensten 
met als doel die te verstoren door herrie 
te schoppen en moeilijke vragen te 
stellen en rare opmerkingen te maken. 
Talloze keren ging hij naar dezelfde kerk. 
De christenen lieten hem telkens weer 
binnen en behandelden hem – ondanks 
dat hij veel problemen veroorzaakte – 
met respect en liefde. Tijdens één zo’n 

kerkdienst werd hij gegrepen door de 
preek; alsof die speciaal voor hem was!  
Hij werd geraakt in zijn ziel en ineens 
wist hij dat Jezus Christus de weg, de 
waarheid en het leven was. Een levens 

veranderende ervaring. Van 
fanatiek moslim werd hij een 
fanatiek evangelist.

Op zijn 17e stichtte Hervin zijn 
eerste kerk – een kerk van met 
name ex-moslimjongeren. En op 
zijn 18e stichtte hij zijn tweede 
kerk. Evangeliseren en het stichten 
van kerken zit hem in zijn bloed. 
Nadat hij meerdere kerken had gesticht, 
bedacht hij dat het veel effectiever zou 
zijn als hij andere mensen zou opleiden 
tot evangelist en kerkplanter. Zo startte 
hij de International School for Theology 
and Leadership (ISTL). Het is de grootste 
Bijbelschool/Theologische opleiding in 
Albanië. Inmiddels hebben studenten die 
de Bijbelschool hebben gevolgd meer dan 
100 nieuwe kerken in Albanië gesticht. 
Wat een zegen! 

Hervin is, net als Paulus dat was, klein 
van stuk, maar hij heeft net als Paulus 
een enorm charisma. Hij is een boeiende 
spreker en weet mensen snel te raken en 
aan het denken te zetten. Daarom noem 
ik Hervin een hedendaagse Paulus. Wat 
een zegen dat zulke mensen er zijn. 

Ds. Egbert van Beesten

Met ingang van 2022 gaat 
Mensenkinderen het prachtige werk van 
ISTL steunen, door studenten uit arme 
gezinnen de mogelijkheid te bieden de 
Bijbelschool te volgen.

Een hedendaagse Paulus

HERVIN (RECHTS) MET DE STUDENTEN DIE IN 2019 
AFSTUDEERDEN EN HUN DIPLOMA ONTVINGEN.

Eén van de meest intrigerende 

geschiedenissen in het Nieuwe 

Testament vind ik de bekering van 

Paulus. Als Joods Bijbelgeleerde 

was hij een fanatiek vervolger van 

die nieuwe ‘sekte’ van christenen. 

Hij wilde niks liever dan hen 

oppakken en terecht stellen. 



Een grote sprong voorwaarts 
voor Hartagyugh

Al ruim vier jaar steunt 
Mensenkinderen het dorpje 
Hartagyugh in Armenië met tal van 
projecten: voedselhulp, het leveren 
van briketten om de winter warm 
door te komen, opleiding tot imker, 
hulp aan gehandicapten, Bijbels, 
winterkleding en –schoenen voor 
kinderen, groentekassen etc. etc.. 
Maar het grootste project is het 
land– en tuinbouwproject. In de afgelopen jaren hebben we zo’n 80 ha grond, die 
ruim 30 jaar niet gebruikt was, in cultuur gebracht. Nu brengt deze grond tarwe, 
aardappels, boekweit en vele andere gewassen voort. En in een tuin van ruim een 
hectare groot, centraal in het dorp, leren we de dorpelingen allerlei verschillende 
groentes te telen. Het doel is om met name de 123 arme gezinnen in dit dorp te 
helpen een eigen bestaan op te bouwen. 

Voor al het werk op de landerijen zijn tractoren en 
machines nodig. Tot vorig jaar moesten die gehuurd 
worden, maar dat was een behoorlijke kostenpost. En 
omdat er in de omgeving maar weinig tractoren met 
machines zijn en elk dorp op hetzelfde moment de tractor 
nodig heeft, komt het veel voor dat het zaaien, poten en 
oogsten te laat gebeurd. Dit heeft tot gevolg dat (een 
deel van) de oogst verloren gaat. Erg jammer. 

Mensenkinderen is op zoek 
gegaan naar een deugdelijke tractor. Echter deze 
was in Armenië niet op korte termijn leverbaar. Daarom 
heeft Mensenkinderen, bij wijze van hoge uitzondering, 
besloten een tractor in Nederland te kopen. Tevens werden 
er enkele machines aangeschaft: ploeg, rotorkopeg, 
aardappelpootmachine en een zaaimachine. Dit is allemaal 
mogelijk gemaakt door bereidwillige donateurs.

Echter toen kwam de vraag: hoe krijg we dit allemaal in 
Armenië terwijl we nooit transporten organiseren? Een 

trouwe donateur - Freerk Lautenbag - gaf uitkomst. Hij had vroeger een grote 
transportonderneming en heeft alles voor ons geregeld. Natuurlijk was hij erbij 
om alles goed te laden en de nodige documenten te regelen. Eind maart werden 
de tractor en bijbehorende machines afgeleverd in Hartagyugh. Het hele dorp 
liep uit. Twee ervaringsdeskundigen uit Nederland - 
Arnold Goettsch en Bert Stokvis - hebben een week lang 
instructies gegeven m.b.t. het gebruik van de tractor en 
de verschillende machines. Sindsdien wordt de tractor 
dagelijks gebruikt. Nu het dorp een eigen tractor heeft 
kan er nog meer land in cultuur gebracht worden, ook in 
naburige dorpen. Voor Hartagyugh en omgeving is dit 
een grote sprong voorwaarts.

Gor Khatchikyan 
ambassadeur van 
Mensenkinderen
Op 27 september 2020 begon 
Azerbeidzjan met het uitvoeren van 
aanvallen op Nagorno Karabach. Er 
vielen veel slachtoffers en er kwam 
een grote vluchtelingenstroom 
richting Armenië op gang. In het 
kader van het bieden van medische 
hulp aan slachtoffers kwam 
Mensenkinderen in contact met de 
Armeens-Nederlandse arts, schrijver 
en spreker dr. Gor Khatchikyan. 
Hij verwierf landelijke bekendheid 
door in 2012 het VPRO-programma 
Premier gezocht te winnen. Tijdens de 
coronacrisis kwam hij opnieuw in het 
nieuws door optredens in talkshows, 
krantenberichten en vlogs in het 
programma #Frontberichten door zijn 
werk als spoedeisendehulparts. 

In 2020 heeft Mensenkinderen in 
samenwerking met Gor Khatchikyan 
kunnen zorgen voor belangrijke 
medische apparatuur (o.a. enkele 
ambulances, een benodigdheden voor 
operaties) voor artsen en ziekenhuizen 
in Armenië. Sindsdien is het contact 
blijven bestaan en onlangs heeft Gor 
er in toegestemd ambassadeur van 
Mensenkinderen te willen worden. 

In het eerstvolgende magazine van 
Mensenkinderen (oktober 2022) zal hij 
zichzelf aan u voorstellen en vertellen 
van zijn passie voor God, mensen en 
Armenië. 



COLOFON
Mensenkinderennieuws is een gratis uitgave van 
Mensenkinderen en verschijnt twee keer per jaar.  
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Kies uw
eigen project
Mensenkinderen biedt de 
mogelijkheid om zelf uw “eigen” 
project te financieren. U neemt 
dan een project helemaal voor uw 
rekening. Zo kunnen we heel snel de benodigde hulp 
bieden. Na afronding van het project ontvangt u van 
ons een uitgebreide rapportage. 

Voorbeeld: Voor € 250,– geeft u een Armeense vrouw 
een naaimachine en 40 meter stof, zodat ze vanuit huis 
kan werken en geld kan verdienen voor haar gezin.

Op onze website vindt u meer informatie over dit 
project en nog vele andere projecten:

www.mensenkinderen.nl/mijnproject

Tja, wat ga je doen na je pensioen. Menigeen heeft 
tijd nodig om daarover na te denken en aan die 
nieuwe situatie te wennen. Dit geldt echter niet voor 
Hans Diederix uit Ede. 

Het is Hans niet aan te zien dat hij al gepensioneerd is. Hij is 
sportief en telkens op zoek naar nieuwe uitdagingen. Voor dit 
jaar heeft hij het plan opgevat om een fietstocht naar Trento in 
Italië te maken. Een tocht van in totaal 1400 km. Hans vertrekt 
op 24 juni. Hij neemt zijn tent en kookgerei mee. Op 17 juli 
hoopt hij in Trento aan te komen. 

In overleg met onze nieuwe collega René Hansma besloot 
Hans Diederix om er een sponsortocht van te maken met als 
doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het project ‘Blij 
met bijen’. In het kader van dit project krijgen arme gezinnen 
in Armenië een opleiding tot imker en ontvangen daarbij elk 
4 bijenkasten inclusief 4 bijenvolken, een beroker en andere 
benodigdheden. Hiermee bieden we deze arme gezinnen 
kans op werkgelegenheid en een regelmatige bron van 
inkomsten. Eén opleiding voor één gezin inclusief 
bijenkasten, -volken en spullen 
kost € 572,-. 

   OUDERS
GEZOCHT

Voor Albert (5 jaar) en nog 
tientallen andere kinderen uit 
Armenië zoeken we nog sponsorouders

Voor slechts 20 euro per maand geeft u een kind als Albert 
(5 jaar) een betere toekomst. Door de maandelijkse steun 
helpt u niet alleen hem, maar ook de ouders die zich grote 
zorgen maken over hoe ze rond moeten komen. Een klein 
bedrag maakt voor hen een wereld van verschil! 
 
Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.mensenkinderen.nl

Hans heeft inmiddels via familie, vrienden en kennissen al 
aardig wat sponsors weten te vinden. Het zou toch geweldig 
zijn als we Hans verrassen met nog veel meer sponsors en het 
hem lukt om minimaal 20 arme gezinnen blij te kunnen maken 

met een opleiding tot imker? Daarom vraag ik u om 
de sympathieke sponsortocht van Hans te steunen. 
Samen maken we er een zoemend succes van!

U kunt Hans steunen door geld over te maken
naar: NL87 INGB 0000 0055 35 o.v.v. ‘Fietsen 
voor bijen in Armenië’. Via de website van 
Mensenkinderen en het volgende magazine 
houden wij u op de hoogte van wat Hans Diederix 
in de zomer bij elkaar heeft gefietst.

FIETSEN 
VOOR

 BIJEN IN 
ARMENIË


