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Vandaag op 6 januari willen wij jullie allemaal een gelukkig en succesvol 2020 toewensen. De reden
dat we dat op deze dag doen, is dat de Armeniërs vandaag hun Surb Tsnund ( De Heilige Geboorte)
vieren, de dag van de Driekoningen. Zij herkenden het kind in de kribbe als de beloofde verlosser.

De tafels staan vol met lekkere spullen en families gaan uitgebreid bij elkaar op bezoek. Het
openbare leven ligt zo goed als stil in deze tijd en begint pas weer helemaal rond de 15 januari.

De Christmas Party voor de preschool in ons centrum

Wij hier beginnen al weer wat vroeger, ook met onze Armenië-activiteiten. We zijn weer van alles
van plan dit jaar. Veel verwachtingen zijn gewekt afgelopen jaar, heel veel dingen klaargezet, nu
moet het ook worden uitgewerkt.
Op 13 januari presenteren de twee derde klassen van het Candea Technasium hun ideeën over het
toerismeproject bij het Arpimeer in het dorpje Tsaghkut voor ons als opdrachtgever en voor hun
ouders. Ze hebben de opdracht gekregen om een bezoekerscentrum met een bijbehorende camping
te ontwerpen. Het moet gemaakt worden in een deel van het oude gemeentehuis en de bedoeling is
om het tamelijk verlaten, maar wel prachtige gebied meer bestaansmogelijkheden te bieden door
middel van toerisme. De Armeense NGO Alvan Tsaghik heeft de projectuitschrijving hiervoor
binnengehaald. Het gaat om Duits geld van de DVV (Deutscher Verband für Volkshochschulen
Potsdam). Op zich zijn onze doelstellingen niet in de eerste plaats op toerisme gericht, maar als een
NGO dit soort projecten weet binnen te slepen, levert dat erkenning en waardering op, die in een
later stadium mogelijk heel waardevol zijn.

Het linker deel van het oude gemeentehuis moet bezoekerscentrum worden
Natuurlijk hopen de derdeklassers dat wij dit jaar ook weer een reis naar “hun” project gaan
organiseren. De Armeense Alvan Tsaghik wil de leerlingen graag ontvangen en samen met een groep
jonge vrijwilligers van ons centrum in Gyumri mee laten helpen aan de (ver)bouw van het
bezoekerscentrum. Wij zijn al in contact met instanties die ons in de afgelopen jaren financieel
hebben ondersteund bij deze werkreizen. Plannen om aan fundraising te doen liggen ook klaar. Of
dat allemaal gaat lukken weten we nog niet, dat hangt van een hele dingen af, maar we doen ons
stinkende best. Als we gaan, zal het rond Hemelvaart zijn.
Verdergaan is het devies nu. Vanuit Nederland zijn dat bijvoorbeeld zaken als:
-

-

De verdere ontwikkeling van preschooldidactiek en het lesprogramma door Karin en Yester
Het mondzorgproject van Laura en Yester
Het Technasium waar René en Arjen mee aan het werk gaan samen met Edgar en wellicht
met nog meer mensen vanuit Nederland
Uitvoering geven aan missie en visie door Servaas met de staf in Gyumri
Werken aan duurzaamheid zodat het centrum zichzelf helemaal financieel kan dragen.
Bijvoorbeeld de dakconstructie op het hoofdgebouw verstevigen. We willen daarop
zonnepanelen leggen voor duurzaamheid en kostenbesparingen
Eva wil het muziekonderwijs en creativiteitscurriculum vastleggen met Meri en Arushak

In Gyumri daveren de ideeën ook. Lilit, Yester en ook Armen en Gagik komen voortdurend met
nieuwe ideeën:
-

Met geld van de DVV uit Duitsland worden cursussen opgezet om (ex-)gevangenen op een
betere manier de maatschappij weer in te krijgen
Armen gaat filmcursussen geven, waarin hij kinderen op een bewustere manier naar films
laat kijken
Men zoekt naar voortzetting van het poppentheaterproject van afgelopen zomer
Gagik wil met oude stenen en hout een extra muziekruimte creëren op de binnenplaats

Voor het zonne-energieproject hebben wij een apart potje gemaakt. Dit potje willen wij vullen met
de CO2-compensatie voor onze vliegreizen naar Armenië. Het zou mooi zijn als de uitstoot van ca.
1.000 kg CO2 per reis zouden kunnen omzetten naar geld voor zonnepanelen. Hoe dit precies uit te
rekenen is nogal lastig, hier komen we later op terug. Mocht je toch alvast mee willen doen met deze
actie, stort je eigen compensatie op NL66 RABO 0113 8511 62 tnv Stichting alvan tsarik, onder
vermelding van Zonnepanelen. Dan kunnen we hier alvast een schone start mee maken.

Genoeg te doen dus. Tot de volgende nieuwsbrief.
Namens bestuur van Stichting alvan tsarik, Servaas en René

PS Wij zijn erg trots op het verslag dat één van onze grote donoren, Stichting Het Bosje, heeft
geschreven over onze recente activiteiten in Gyumri. Vandaar dat we dit als bijlage bij deze
nieuwsbrief hebben gevoegd.

