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Wat overwegingen aan het begin 
 
Kerstmis 2020. Hoe anders staan we ervoor, als we dit met Kerstmis 2019 vergelijken.  
De grootse plannen die we aan het uitbroeden waren voor de komende jaren: grotendeels in de 
ijskast gezet. De Coronacrisis: veel verlamming en onzekerheid bij ons en in Armenië. De oorlog in 
Nagorno-Karabach: zoveel families, die hun doden moeten betreuren en een enorme mentale dreun 
voor de Armeniërs. 
 
En toch. Het wordt opnieuw Kerstmis; we komen voor zover mogelijk bij elkaar; vieren het Kerstfeest 
(op christelijke wijze of niet). En er komt een nieuw jaar. We hebben hoop, omdat nieuwe vaccins 
ingezet kunnen worden. De kansen die er in Armenië wellicht ontstaan, nu er een begin van een 
vredesakkoord ligt tussen Azerbaijan en Armenië. 
 
Wij, als Alvan Tsarik, hebben geen andere keus dan gewoon door te gaan.  
De kinderen zijn weer in ons centrum vanaf 7 december. De drie kleutergroepen gaan weer door. In 
de groepen zijn vluchtelingenkinderen opgenomen uit Nagorno-Karabach.  
Vartevars schilderlessen beginnen weer, net als de danslessen van Bakrat.  
En, zoals Gevorg Amiryan van de bibliotheek het zei: “Wij hebben vaker donkere tijden gezien, ook 
hier zullen we weer uit komen”. 
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De stand van zaken in het centrum door Lilit en Yester 
 
Daily and emergency work in “Alvan tsaghik social-educational center” NGO: Facing 

challenges 

In this difficult situation for Armenia, the center continues its activities: three preschool groups 

continue to operate in compliance with all the rules of the pandemic. Teachers, nurse and volunteers 

are strictly following all the restrictions. Regardless of that, the children feel joyful and happy in the 

center.  

Liza Hayrapetyan continues her education and she successfully 

combines the educational process with work. She combines 

psychological work with children by handcrafting.  

Various materials are used in various games, from colored paper 

to colored pasta, which develop children's imagination or are a 

type of art 

therapy. 

 

Due to the 

post-war 

turmoil in the 

country, 

(many displaced families which have been 

deprived of their homes, hundreds of wounded, 

and families in dire social straits as a result of the 

war), several emergency programs are organized 

in the center. 

  

Preschool children from Artsakh who live in 

Gyumri, come to the center. It’s a great 

opportunity for the children and also for their 

families. The teachers do their bests to create a 

safe and warm environment for these children. 

 

Due to our partner organizations, individuals, our 

volunteers humanitarian aid programs are being 

held. More than 50 families have been provided 
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with food packages consisting of basic necessities. Taking into account the severe winter in Shirak 

region, the fact that many families quickly left their homes without packing, the children of Artsakh 

were provided with warm winter shoes. 

40 women and girls were provided with hygiene packages and other necessity clothes that are 

personal and cannot be second-hand. 

More than 30 children (preschool and school aged) were provided with appropriate stationary.  

Several villagers provided their support in the form of agricultural products: apples, cabbages, 

potatoes. 

The center has become a beacon of 

hope for families affected by the war; 

we unite our compatriots who have 

reached out to help and are in a 

difficult situation. These days, the 

center's team of young volunteers is 

doing a great job of putting a lot of 

time and effort into organizing and 

implementing support programs 

along with their classes or other 

activities. 

We are hopeful that due to our joint 

and dedicated effort we will 

overcome this difficult period for our 

country with honor. 
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Ons “Alvan Tsarik Zonnepanelenproject” 
 
Wij willen ook met een actieve houding naar de toekomst kijken. Wat is er dan beter om concreet 
met een plan bezig te gaan dat we in Nederland al kunnen uit voeren: de zonnepanelen. 
 
Een jaarlijks terugkerend hoofdpijndossier zijn de energiekosten in ons centrum. Het gaat om zo’n 
€1700 per jaar, die vooral aan gas worden uitgegeven. Het is vaak bar koud in Gyumri. Temperaturen 
van -250 C overdag zijn geen uitzondering. Ma Beunk heeft tot nu toe jaarlijks behoorlijk bijgedragen 
om onze kinderen in het centrum er warmpjes bij te laten zitten, maar het zou goed zijn als die 
kosten omlaag kunnen.  
 
En dat is mogelijk: als wij zelf zo’n 5000 KW aan zonnestroom kunnen opwekken, komen we een heel 
eind. In Armenië bestaat eenzelfde regeling als in Nederland: de opgewekte energie wordt met de 
verbruikte energie verrekend. Vooral in de zomer is de zoninstraling in Gyumri heel hoog en kunnen 
we een buffer maken voor de winter. Als we dan ’s nachts een beetje met gas bij verwarmen, kunnen 
we voor een aangenaam binnenklimaat zorgen. 
 
Wij hebben daarvoor het volgende plan: 
 
Wij willen onze lezers vragen om mee te doen met de CO2-compensatie.  
Dat houdt in dat je voor gereden en gevlogen kilometers een bedrag stort waarmee zaken als het 
planten van bomen kunnen worden gefinancierd. Shell en KLM bijvoorbeeld bieden die mogelijkheid. 
 
Nu vinden wij het een goed idee om dat zelf te doen direct voor ons centrum: 
 

- Wij zijn geen dure organisatie met grote overheadkosten 

- Wij stoppen elke ontvangen € meteen in een zonnepaneel 

- De zonnepanelen groeien zo in aantal en wij laten dat op onze website in real time zien 

- Als wij op ons centrum voldoende panelen hebben, willen we medewerkers en 

partnerorganisaties de mogelijk bieden in het project te participeren (maar dat is nog 

verdere toekomstmuziek) 

 
Arjen heeft onderzoek gedaan naar wat een redelijk bedrag voor compensatie zou zijn en zag daar 
heel uiteenlopende ideeën over, van vaste bedragen per reis tot een percentage van een tankbeurt 
of vliegticket .  
 
Wij denken nu aan een richtlijn van €2,50 per tankbeurt en aan 10% van de prijs van een vliegticket. 
We richten daarvoor het “Alvan Tsarik Zonnepanelenproject” in waarop jullie per keer of per maand 
jullie compensatie doen, gewoon via onze bankrekening ovv Zonnepanelen. Op onze (vernieuwde) 
website zullen wij de stand regelmatig updaten. Dit is een geheel vrijwillige bijdrage en onze 
voorstellen zijn een handreiking.  
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Kunstenaarsimpressie ‘Zonnepanelen’ door onze fine art docent Vardevar Shamamyan  
 
Wat misschien ook een optie is, om wat sneller tot een eerste resultaat te komen, is dat jullie op 
basis van inschatting uit het verleden alvast een voorschot op de compensatie overmaken.  
Dan kunnen we namelijk als snel de zonnepanelen in Gyumri installeren, waardoor het direct scheelt 
in de stookkosten van dit winterseizoen. Wij hebben op dit moment geen financiële reserves meer 
om voor dit project in te zetten. 
 
 
 



Ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09152912. 

De Candealeerlingen,  Arpi en Maatschappelijke Diensttijd 
 
In de Liemers is HOPE XXL actief. Zij zijn in februari gestart met de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 
We hebben hierover al eerder verteld.  
 
De leerlingen die afgelopen mei naar Arpi zouden gaan waren de eerste leerlingen die aan dit project 
gingen deelnemen. Nu zijn de leerlingen, die actief waren in het Arpi-project, zo goed als klaar met 
hun MDT. Ze ontvangen een salaris, maar mogen ook voor €100 een goed doel aanwijzen. Veel van 
hen hebben de zonnepanelen van Alvan Tsarik gekozen. Logisch ook, omdat 4 van deze leerlingen in 
een eerder Technasiumproject onderzoek hebben gedaan naar haalbaarheid en zin van zonne-
energie voor ons centrum. Ze hebben ons toentertijd positief geadviseerd, maar omdat er geen geld 
beschikbaar was, konden we dit project nog niet uitvoeren. 
 
De leerlingen die eigenlijk in mei naar Arpi zouden gaan, voelen zich nog steeds verbonden met het 
project en laten dat zien door ons als goede doel aan te wijzen.  
Wij hebben nog steeds hoop dat na de coronatijd wij met deze leerlingen alsnog kunnen afreizen. Ze 
zitten tenslotte pas in de 4e klas en er is meer dan genoeg te doen in Armenië. 
 
 
 

Donaties aan Stichting alvan tsarik 
 
Met heel veel plezier en voldoening kunnen wij, als stichting, veel betekenen voor onze partners in 
Armenië. Met kennis, kunde en ideeën helpen wij elkaar.  
Om de ideeën uit te voeren is echter steeds ook geld nodig. Onze insteek is om vanuit Nederland 
vooral voorwaarden te bieden zodat onze partners in Armenië op eigen benen kunnen staan. We 
zien dat dit steeds beter lukt, dat er steeds meer projecten zelf gefinancierd kunnen worden. Het zou 
heel mooi zijn als de ‘gebruikers’ van ons centrum ook voldoende betalen om onze stafleden van 
salaris te voorzien. Helaas lukt dat nog niet, onder meer omdat wij het belangrijk vinden om de 
prijzen, en daarmee de drempel om mee te doen, zo laag mogelijk willen houden.  
 
Wij willen echter ook graag steeds meer organiseren, zoals het zonnepanelenproject.  
 
Daarom hebben wij ook jullie steun nodig. Voor de zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook om een 
plek op de preschool voor een vluchtelingenkind uit Artsakh, (Nagorno-Karabach) te ‘adopteren’. 
 
Stichting alvan tsarik is een ANBI. Dat betekent dat giften aan onze stichting bij de belastingaangifte 
kunnen worden afgetrokken, waardoor je zelf minder belasting hoeft te betalen. Een win-win situatie 
dus. 
 
Een eenmalige gift, als Kerstgeschenk, is uiteraard welkom. Een regelmatige gift vinden wij ook heel 
fijn, omdat we op die manier ook continuïteit kunnen bieden. Geef eventueel aan of je de gift voor 
een specifiek doel wilt laten gebruiken (zoals bijvoorbeeld ‘zonnepanelen’). 
Ons rekeningnummer is NL66 RABO 0113 8511 62 tnv Stichting alvan tsarik.  
Shnorhagalutsyun (hartelijk dank).  

 


