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Waar te beginnen? Er is zoveel te melden sinds de brief aan onze mogelijke donateurs vorig jaar 
oktober, dat we maar gewoon daarmee beginnen. 
 
Waarover gaan we het hebben? 
 

- Salarisactie 
- Presentatie bij Rotary Zevenaar 
- Cursus Duits 
- Technasiumproject 3e klas 2019 
- Aankoop van het buurhuis 
- Opnieuw Candealeerlingen naar Gyumri 
- Achlum in ons centrum 
- Technasium en coaching op afstand 
- Werk aan het nieuwe huis 
- Ontwikkelingen in onze preschool 
- Kiki en Sebas maken muziek met onze kinderen 
- De officiële opening op 19 oktober 
- Mondzorg-preventieproject 
- Gesprek met de nieuwe gouverneur 

 
 
Salarisactie 
 
De actie salarisondersteuning van eind 2018 heeft meer dan € 3.000 opgeleverd.  
Onze directrice Lilit heeft voorgesteld om ieder, die nu meewerkt, een stukje salaris te bieden, zodat 
iedereen goede feestdagen zou hebben.  
Het was fijn dat toen al bekend was dat er een grote gift bij zat die ook aan onze voorstelling van 
kernsalarissen beantwoordde. Het heeft ons in ieder geval een overbrugging voor de salarissen 
opgeleverd 
 
 De school draait nu met 30 kinderen, dit is ongeveer de helft van wat we nodig hebben om financieel 
onafhankelijk te worden. 
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Presentatie bij Rotary Zevenaar 
 
Op 1 november 2018 hebben Luc Hendriks en René een presentatie mogen geven bij Rotary Zevenaar.  
Ruim een half uur heeft men intensief geluisterd en vragen gesteld. Er zijn een aantal interessante 
contacten uit gerold. Rotary heeft in maart € 250 overgemaakt voor het Technasiumproject in mei 2019 
met 8 derdeklassers Candealeerlingen.  
 
Cursus Duits 
 
In januari is René inderdaad aan de cursus Duits voor 5 Duivenaren begonnen. Heel gemotiveerd wordt 
er anderhalf uur per avond  elke week gewerkt aan de taalvaardigheid. 
De deelnemers doen een donatie direct naar de stichting en Servaas heeft inmiddels de eerste twee 
maanden kunnen overmaken. Daarvan worden nu de salarissen van 5 mensen betaald: Lilit, Yester (een 
nieuwe ster aan ons firmament), Edgar, Anahit en Armine.  
Hun functies respectievelijk: directeur, medewerker en beoogd projectleider mondzorgproject, ICT’er en 
toekomstig Technasiumcoördinator, algemene ondersteuning en verpleegkundig assistent.  
 

 
 
 



Technasiumproject 3e klas 2019 
 
Op 21 januari 2019 waren de presentaties van het trappenhuisproject in het Technasium van Candea 
College. De leerlingen hadden zich bezig gehouden met ideeën voor het probleem dat we een aparte 
eetruimte nodig hebben voor onze leerlingen.  
 
Ouders willen nu eigenlijk wel naar onze preschool met hun kinderen, maar omdat ze vaak beiden 
werken en wij om redenen van plaatsgebrek geen maaltijd kunnen aanbieden, kiezen ze toch vaak voor 
een andere opvang. Een oplossing daarvoor zou kunnen zijn dat de buitentrap geïntegreerd wordt met 
een toegang naar een de nieuw te bouwen eetzaal, op onze binnenplaats. 
De technasiumleerlingen hebben daarvoor een aantal prima ideeën aangeleverd. We nemen met name 
de ideeën die gaan om de veiligheid van de trap mee.  
 

 
 
 
 
Aankoop van het buurhuis 
 
Tijdens het technasiumproject kwam er ineens wat nieuws op onze weg: de buren van ons centrum in 
Gyumri boden hun huis aan voor een prijs die steeds dichter bij de nieuwbouwkosten van een eetzaal 
kwam te liggen.  
Dit zou voor meerdere problemen een oplossing kunnen zijn. We zouden de binnenplaats intact kunnen 
houden, zelfs flink uitbreiden. We zouden een mooie eetruimte én keuken krijgen en er zou ook ruimte 
zijn voor een apart kantoor.  
 
Na overleg met Stichting Het Bosje, die ook voor de financiering van ons huidige pand hebben gezorgd, 
hebben we besloten een bod te doen en toen begon er een reeks van onverwachte gebeurtenissen. 
 
Tot dat moment hadden wij geen aanwijzing dat er ook andere kopers voor het huis op de markt zouden 
zijn, maar dat bleek ineens wel het geval. Die waren ook al in onderhandeling met de bank voor een 
hypotheek. Wij kregen heel snel het geld voor de aankoop van Het Bosje op onze rekening, maar we 
wisten toen ook dat we waarschijnlijk achter het net zouden vissen.  
Eens te meer blijkt Lilit voor ons een gouden greep: op de een of andere manier heeft ze het zo weten te 
spelen, dat de buren in ons meer vertrouwen hadden en het huis toch aan ons wilden verkopen.  
Op 1 februari 2019 heeft René verder zonder problemen het huis bij de notaris in Gyumri kunnen kopen. 



             
 
 
Opnieuw Candealeerlingen naar Gyumri 
 
En daarmee begint de nieuwe waterval van gebeurtenissen. 
 
Het Candea College wil ook dit jaar de reis van een delegatie van leerlingen ondersteunen met € 1.000. 
Deze 8 leerlingen zijn gekozen uit 14 sollicitaties, we hadden keus genoeg. Susanne Reesink, docente 
Aardrijkskunde en O&O, gaat als tweede begeleider mee.  
 
Op dit moment gaan de leerlingen aan het werk met hun nieuwe O&O-opdracht: 5 kleinere projecten in 
ons centrum, die ze tussen 24 mei en 31 mei gaan uitvoeren. 
 Het gaat om het veiliger maken van de bestaande buitentrap, een muur bij het amfitheater beschilderen 
met getallen en het Armeense alfabet, een sprookjesdoorgang maken tussen onze tuinen (die we net 
afgelopen jaar met een mooie muur van elkaar hadden gescheiden), een kleine klimwand realiseren (de 
tufstenen lijken sterk genoeg als je goede keilbouten gebruikt)  en tot slot een nieuwe trap van twee  

 
meter hoogte van het terras naar de tuin in ons nieuwe huis.  



Daarnaast hebben de technasiumleerlingen ook de taak om naar sponsorgelden te zoeken.  
Ideeën als loterij, statiegeldactie, cupcakes bakken en muziek maken in het station van Arnhem zijn 
inmiddels al gedeeltelijk ten uitvoer gebracht. Dit onderdeel lijkt alvast zeer succesvol te verlopen.  

           
     Technasiumgroep     Achlumgroep 
 
Het Friese dorp Achlum in Gyumri 
 
Een groep Friese jongeren, rond Wytse de Boer en dominee Margarithe Veen uit Achlum/Hitzum in 
Friesland, zouden in 2018 al naar Gyumri gaan, net in de tijd dat de ‘Fluwelen Revolutie’ daar aan de 
gang was. Ze hebben de reis toen niet gemaakt, maar in december j.l.  aangegeven dat ze hun 
uitgestelde project met ons in 2019 willen doen.  
Toen uiteindelijk duidelijk was, dat we inderdaad het huis konden kopen, zijn we verder gaan praten. 
Van 13 juli tot 20 juli komt een groep van 9 personen naar Gyumri en gaan ze aan het werk in het nieuwe 
huis en hun voorstellen tot inrichten worden dan uitgevoerd, in samenhang met het volgende 
onderwerp. Ik ben uitgenodigd om hen te begeleiden en heb daar heel  veel zin in. 
 
 
4e Klas Technasiumproject en coaching op afstand 
 
Oude liefde roest niet. De leerlingen die vorig jaar, in mei 2018, het klimkasteel hebben gebouwd, blijven 
betrokken bij de gang van zaken.  
 
Daniek en Melanie hebben met twee “nieuwen”, Marco en Lennart, een groep 4e -klassers voor O&O 
gevormd.  
Deze groep bekijkt het nieuwe huis op mogelijkheden om daarin een eetruimte en een representatief 
kantoor te bouwen. Daarnaast onderzoeken ze wat nodig is om het dak van het hoofdgebouw zo te 
maken, dat er zonnepanelen op geplaatst kunnen worden.  
 
In de eerste week van de paasvakantie heeft René zijn eerste O&O-coachgesprek op afstand gedaan met 
deze leerlingen. Vanuit Gyumri heeft hij, samen met de beoogde staf voor O&O in ons centrum 
(Vartevar, Sarkis en Edgar), de plannen bekeken van de groep. Die gaven een tussentijds verslag van hun 
bevindingen tot dan toe. We gebruikten hiervoor een Skype-videoconferentie, wat uitstekend werkte.  
 
Doel van deze technasiumgroep is nu ook om de nieuwe Armeense staf steeds meer met de manier van 
werken bij O&O vertrouwd te maken. 
 
 



 
 
 
Werken aan het nieuwe huis 
 
René ging met Maria dus in de paasvakantie naar Gyumri. Keuken bouwen. 
De oude bewoners hebben zoals gebruikelijk in Armenië hun keuken meegenomen en er moet dus iets 
komen. René vond het een uitdaging om van vurenhout binnen twee weken in het nieuwe huis een 
keuken neer te zetten. Bijna gelukt, moet nog geplaatst worden.  
Tegelijkertijd konden allerlei voorbereidingen worden getroffen voor de groepen die in mei en juli gaan 
komen.  
 

 
 
 
Preschoolontwikkelingen 
 
 
Behalve op O&O-gebied is er nu ook verdere ontwikkeling bij de preschool.  
Samen met Karin Kriehn van de Toermalijn en Wereldwijzer, twee basisscholen in Duiven,  is er een 
schema ontwikkeld waarin de verschillende gebieden in de preschool precies beschreven worden.   
Het gaat daarbij om taken en doelstellingen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en ondersteunend 
personeel en waar nu onze doelstelling “Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces” terug te 
vinden is.  
 



In februari 2019 heeft René dit in een stafbespreking in Gyumri  aan de orde gesteld en dit was punt van 
overleg in de paasvakantie. We willen immers meer zijn dan alleen een goed uitgeruste preschool met 
leuke spullen, maar de staf moet zich dit concept ook bewust eigen maken. 
 
 

 
 
 
 
Kiki en Sebas maken muziek 
 
Kiki Ubbink (nicht van René en Servaas) en haar vriend Sebas zijn in maart een week op bezoek geweest 
in Gyumri. Ze hebben zich prima vermaakt en met de kinderen muziek gemaakt. Kiki vertelde dat de 
kinderen het goed deden met muziek en dat ze er zichtbaar plezier in hebben. Eva’s concept voor het 
maken van muziek heeft duidelijk doorgewerkt. 
Eva heeft ook weer plannen om in het centrum door te gaan. In ieder geval wil ze er in oktober bij zijn. 
 

Want: DE OFFICIËLE OPENING GAAT NU 
ECHT PLAATSVINDEN. 
OP 19 OKTOBER 2019 IS IEDEREEN 
WELKOM IN GYUMRI. PROGRAMMA 
VOLGT NOG! 
Maar dit terzijde. 
 
 
Mondzorg preventieproject 
 
Op dat moment loopt ook ons nieuwste project van onze nieuwste Nederlandse medewerkster: Laura 
Beunk, bijna afgestudeerd tandarts en dochter van René. 
Laura was al tijdens de verbouwing in 2017 constructief en toekomstgericht aan het meedenken.  



Op haar voorstel zijn toen in alle drie klaslokalen wasbakjes geplaatst met het oog op een mogelijk 
mondzorgproject. Nu is het zover.  
 
Laura gaat in juli 2019 naar Gyumri en gaat de staf trainen in het goed poetsen van de tanden. Daarnaast 
krijgen ze achtergrondkennis en praktische aanwijzingen over het juiste poetsen.  De staf geeft dan 
voorlichting aan de ouders die daarin een wezenlijke rol gaan spelen.  
 
In Gyumri neemt Yester namens de staf het voortouw. Zij heeft samen met René het leerlingenmateriaal 
naar het Armeens vertaald. Nu is er een uitgebreide documentatie voor staf, ouders en leerlingen in het 
Armeens beschikbaar. We hebben in Simon Darbinyan een jonge enthousiaste tandarts ter plaatse, die 
het project mede gaat begeleiden. 
 
Bijzonder in dit project is de medewerking van de Faculteitsvereniging van Tandheelkunde. Laura’s 
project is door hen als het goede doel voor dit jaar uitgekozen en dat betekende een indrukwekkende 
fundraising in het faculteitsgebouw.  
 

     
 
 
Het eindbedrag lijkt aanzienlijk te worden en dat stelt Laura in staat de monitoring van het project via 
een goede camera/internetverbinding te doen. Ook kan ze er een aantal keren van naar Armenië vliegen.  
 
Laura heeft ook een nieuw contact gelegd met de organisatie DHIN. Van DHIN krijgen wij 100 
tandenborstels, plaqueverklikkers, een model en 2 zandlopers. Daarnaast hebben we instructiemateriaal 
gekregen en denken ze met ons mee. DHIN is op dit moment actief bezig met het ontwikkelen van 
middelen om preventie in lageloonlanden te kunnen implementeren. Wat dat betreft vinden wij elkaar 
dus op een goed moment en zijn ze nog hard bezig met het door ontwikkelen van middelen.  
Site van DHIN: www.dhin.nl  
 
 
Gesprek met de gouverneur Tigran Petrosyan 
 
Servaas is zeer actief op social media en is vrienden met de nieuwe marzpet (gouverneur) van Shirak 
Marz. Via Servaas zijn Lilit, Yester en René uitgenodigd om kennis met hem te maken, begin mei 2019.  
Het was een zeer plezierig gesprek waarin de gouverneur veel waardering toonde voor ons werk.  
Hij vindt dat wij in grotere, landelijke organisaties moeten gaan meedraaien om onze ideeën meer 
bekend te maken. Hij wil ons introduceren en ons ondersteunen waar mogelijk.  
 
 
Volgende nieuwsbrief 
 
We zijn nu echt van plan met enige regelmaat een nieuwsbrief uit te brengen, maar dan moeten we 
uiteraard wel wat te vertellen hebben. Dit jaar zal dat zeker nog lukken.  
 
Via www.facebook.com/StichtingAlvanTsarik laten we de regelmatig nieuwe ontwikkelingen zien. 

http://www.dhin.nl/
http://www.facebook.com/StichtingAlvanTsarik

