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Deel 1: Onze plannen en de Coronacrisis 
 
2020 zou het jaar worden van de consolidatie in de organisatie in Armenië en de start van een aantal 
grotere projecten, zowel in Nederland als in Armenië. Toen gaandeweg duidelijk werd dat de 
coronacrisis ook ons werk enorm zou gaan frustreren, hebben wij een aantal maatregelen getroffen 
en veel plannen in de koelkast gezet. In dit deel van het verslag willen wij beschrijven hoe het ons tot 
nu in de crisis is vergaan. 
 
Missie en visie 
In Armenië wilden wij aan het werk met de missie en de visie zoals die in de week voorafgaande aan 
de opening oktober 2019 waren vastgelegd met het hele team en de staf in ons centrum. Servaas 
Beunk als leider van de gesprekken die tot de vastlegging van  visie en missie hadden geleid, heeft 
vanaf oktober 2019 tot aan maart 2020 wekelijks met de directeur Lilit Gyunashyan overleg gehad. 
Belangrijke thema’s waren bedrijfsvoering en verdienmodel. Voor hem stond een tiendaagse reis 
gepland in april 2020 om deze thema’s ter plaatse verder uit te werken. Daarnaast zou de NGO-
structuur aan de orde komen om de NGO meer in de samenleving van Gyumri te verankeren. Helaas 
kon door de coronacrisis deze reis niet doorgaan. Ook de optie om alsnog in oktober 2020 te gaan, 
biedt weinig kans omdat door quarantainemaatregelen zo’n reis voor Servaas onmogelijk zou 
worden. Wij denken nu na over mogelijkheden om via Zoomgesprekken meer stafleden bij dit proces 
te betrekken. 
 
Arpi 
 
Het project door Alvan Tsarik Armenië 
In 2019 heeft de staf in Gyumri gesolliciteerd naar een “grant” voor een toeristisch project aan het 
Arpimeer in het noordwesten van de provincie. Zij hebben dit project binnengehaald ondanks grote 
concurrentie van andere, vaak gevestigde NGO’s. Het belang van een dergelijk project, dat niet direct 
tot de corps business van Alvan Tsarik behoort, ligt vooral in de erkenning van de NGO als een 
serieus te nemen partner.( De subsidiegever, de Deutscher Verband für Volkshochschulen (DVV), 
heeft even later opnieuw een grant toegekend aan Alvan Tsarik, nu voor een idee voor 
volwasseneneducatie in de gevangenis van Artik). Het project maakt ook deel uit van het streven om 
mogelijkheden voor inkomsten voor de NGO te creëren. Inkomsten uit het verlenen van diensten 
rondom het te bouwen Informatiecentrum met bijbehorende campinggelegenheid, inkomsten uit 
evenementen die rondom het centrum georganiseerd kunnen worden en inkomsten uit catering die 
onder meer door mensen uit het dorp bij het centrum verzorgd worden. 
De uitvoering verliep moeizaam door de coronacrisis. Begrotingen bleken onhoudbaar door snel 
stijgende materiaalprijzen en zeker in het begin was monitoring moeilijk door reisbeperkingen naar 
het gebied. Uiteindelijk is het project zeker minder goed geslaagd dan oorspronkelijk mogelijk leek. 
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Arpi-project door Candea-Technasiumleerlingen 
 
Al in oktober werden door de Candea-leerlingen, die bij de opening van het centrum in Gyumri 
waren, de eerste verkenningen voor dit project gedaan. Maten werden genomen, de situatie 
gefotografeerd en interviews gehouden om van de opdrachtgevers te horen waaraan het Plan van 
Eisen moest voldoen. 
Terug op school hebben eerst de derdeklassers Technasium zich met de opdracht bezig gehouden 
om een ontwerp voor het informatiecentrum binnen en buiten te maken. Daarnaast werden ideeën 
voor een naastliggende camping ontwikkeld. De ouderejaars die ter plaatse de verkenningen hadden 
gedaan, fungeerden als deskundigen en later ook als beoordelaars van de presentaties van de 
derdejaars in februari 2020. 
Zoals in de voorgaande jaren wilde Alvan Tsarik weer 8 leerlingen uitnodigen om hun ideeën voor het 
centrum in de praktijk om te zetten. 
 
De ouderejaars wilden als groep van 9 leerlingen het project op 4/5e klas-niveau uitwerken. Dit is 
uitzonderlijk omdat normaal gesproken groepen uit maximaal 4 leerlingen bestaan. In deze groep 
zaten ook leerlingen die geen O&O meer volgden, maar door hun verbinding met Alvan Tsarik graag 
verder wilden samenwerken. 
 
Tegelijkertijd gebeurde er iets onverwachts. In de Liemers werd door de organisatie Hope XXL een 
initiatief genomen om leerlingen van het Candea College en het Liemers College een soort betaalde 
Maatschappelijke Diensttijd van 80 uur te laten vervullen. Hierbij zou een deel van het daarvoor 
beschikbare geld als beloning voor leerlingen worden uitbetaald, een deel als bijdrage in de kosten 
voor de uitvoering gebruikt kunnen worden en er was een deel dat leerlingen zelf aan een goed doel 
mogen besteden. Alles bij elkaar €500 per leerling. Het aanbod van Hope XXL aan onze leerlingen 
was dat de tijd die zij aan het project Arpi zouden besteden, zou gelden als Maatschappelijke 
Dienstijd en dat de €500 geheel aan het project mocht worden besteed. Het aantal leerlingen kende 
geen limiet en zo konden wij op 3 maart 2020 de 9 leerlingen van klas 4/5 en de 12 leerlingen uit klas 
3 met hun ouders begroeten voor de aftrap van het project. Voor ons was de constellatie gunstig, 
omdat de leerlingen met €500 hun reis- en verblijfkosten zouden hebben afgedekt en alle geld uit de 
fundraising, die bij een Armeniëbezoek hoort, ten goede zou komen aan het project. 
Helaas kwam toen de Coronacrisis en moesten het bezoek en de fundraising worden afgeblazen. Wel 
heeft de groep 4/5e klassers hun project afgemaakt en in juni 2020 gepresenteerd. Het verslag werd 
in het Engels geschreven en wordt momenteel vertaald naar het Armeens. 
 

Deel 2: Vanaf het begin van de uitbraak tot nu 
 
Direct gevolg van de uitbraak was het stoppen van alle activiteiten in het centrum. De kinderen van 
de preschool, de cursussen na schooltijd en de projecten zoals het volwasseneducatieproject in de 
gevangenis van Artik werden per direct stilgezet. Het project in Arpi was lastig te monitoren omdat 
vervoer vanuit Gyumri streng gereglementeerd werd 
Voor de kinderen is met wisselend succes geprobeerd, opdrachten online te zetten. De staf heeft de 
tijd genomen om Engels te leren in online sessies met Yester en Lilit. Dagelijks zijn Armen en Gagik 
naar het centrum gegaan om diefstal te voorkomen, dit ondanks strenge coronamaatregelen, die 
verblijf buitenshuis in ieder geval een tijd lang haast onmogelijk maakten. 
 
Natuurlijk vielen meteen alle inkomsten weg uit ouderbijdragen, cursusgelden en subsidies van 
donoren en kwamen onze medewerkers in een moeilijke financiële situatie. Wij hebben besloten om 
het geld dat voor het mondzorgproject van Laura was gereserveerd, grotendeels naar de staf over te 
maken als salarisondersteuning. Het ging hierbij om €3000 van de rond €4000 die beschikbaar was. 
Lilit wordt door René Beunk en Maria Maturbongs maandelijks ondersteund, Yester wordt zo lang 
het gaat vanuit de Nederlandse Alvan Tsarik betaald, zodat de €3000 onder de overige stafleden 
werd verdeeld. 
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Eind augustus zijn de eerste leerlingen van de preschool weer begonnen, al is het wel onder strenge 
maatregelen zoals mondkapjesplicht voor de volwassen en verplicht temperaturen van leerlingen bij 
binnenkomst. Momenteel zijn er weer 15 leerlingen. 
Vanuit Nederland kan Karin Kriehn zich ook weer inzetten als begeleider van de leerkrachten van de 
preschool. Zij was lange tijd door ziekte uitgeschakeld, maar gaat nu de verdere ontwikkeling naar 
zelfstandigheid van de leerlingen binnen de structuur van het onderwijs ondersteunen. Helemaal 
zoals dit in oktober was vastgelegd in de missie en visie. 
 
Op Technasiumgebied gaat het ook weer verder. Na een aanvankelijke stop van het werk in de twee 
groepen van de Politechnical Highschool in maart, heeft nu één groep het werk weer opgepakt. René 
Beunk begeleidt deze groep via Zoom samen met Edgar Manukyan, lid van de staf. Stap voor stap zijn 
deze studenten bezig, hun idee voor plasticrecycling uit te werken in een Technasiumsetting. De 
deadline voor de presentatie is begin december 2020 en er is nog een lange weg te gaan. 
 
Noodweer 
 
Op 13 juli 2020 werd Gyumri getroffen door noodweer. Een hagelbui van twee uur werd gevolgd 
door een stortbui van 3 uur. Er ontstond veel schade in de stad en ook ons centrum werd 
beschadigd. We wisten dat het dak van het nieuwe huis niet erg goed was, maar tot nu toe konden 
we schade en lekkage snel herstellen. Nu is een groot deel van de keuken ondergelopen en ook de 
ingang vanuit de binnenplaats naar de benedenverdieping van het hoofdgebouw liep onder water. 
De schade aan muren en vloer is aanzienlijk. De enige optie was het dak van het nieuwe huis te 
vernieuwen en structurele maatregelen te nemen voor de ingang naar het hoofdgebouw. Gagik heeft 
daarvoor een begroting overlegd. 
René Beunk heeft met de groep Friezen uit Achlum overlegd over de financiering, die €1500 moest 
bedragen. Uiteindelijk droegen René en de Friezen beide de helft bij, beide dus €750. 
Dit geld is snel overgemaakt en Gagik is met twee medewerkers direct aan het werk gegaan. De 
gelegenheid werd te baat genomen om de keuken te verplaatsen naar de oorspronkelijke 
achteringang van het huis. Daardoor kon het keukendeel efficiënter worden ingericht en de 
badkamer achter de keuken beter benut. 
 

 
Deel 3 Plannen voor de toekomst 
 
Natuurlijk zijn er vertragingen opgetreden door de coronacrisis maar de plannen voor de toekomst 
blijven. 
 
De NGO 
Servaas zal verder gaan met het uitbouwen van visie en missie naar de praktijk. Daarbij zal hij in het 
komend jaar meer aandacht besteden aan de bestuursvorm van de NGO en met name de 
verankering in de maatschappij om meer draagvlak in de bevolking te krijgen. 
 
Preschool 
Karin Kriehn hervat haar ondersteuning aan de leerkrachten om het doel “zelfstandig denkende en 
handelende  leerlingen” verder vorm te geven. Zij werkt via Yester met de leerkrachten aan concrete 
stappen binnen het concept van de hoeken in het kleuterklaslokaal. 
 
Technasium 
René bouwt de bestaande contacten uit en werkt aan een businessplan om tot implementatie van 
het Technasium in Gyumri te komen. Hij blijft ook na zijn pensionering verbonden aan Technasium 
Candea College voor scholing en contacten binnen de Nederlandse Stichting Technasium. 
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Mondzorgproject 
Laura Beunk wil de voortgang via Yester monitoren en de contacten met de plaatselijke tandarts 
verstevigen 
 
Muziekeducatie 
Eva Beunk zal de ingeslagen weg verder volgen en muziekeducatie vast verankeren in het jaarplan 
van de preschool . 
 
Versterking van het dak op het hoofdgebouw 
Zoals we hebben gezien in het verslag dat Cor en Wichert hebben geschreven n.a.v. de opening in 
oktober 2019, is het dak in de huidige vorm voldoende om regen en sneeuw buiten te houden. 
Wanneer we zoals gepland de constructie verstevigen en ook de ruimte winddicht maken, kunnen 
we de bovenverdieping inzetten voor verdere doeleinden en het dak gaan gebruiken voor het 
plaatsen van zonnepanelen. Wichert heeft hiervoor concrete voorstellen gedaan. 
Bij het laatste overleg in Achlum over de financiering van het schadeherstel aan dak en vloer na het 
noodweer in juli, kwam ook ter sprake dat men in Achlum plannen heeft voor voortzetting van 
activiteiten om geld op te halen voor ons centrum. Daarbij is voor de eerste keer geopperd dat men 
concreet het dak als project wil accepteren. 
 
De foyer 
Wij hebben plannen om de ruimte tussen het hoofdgebouw en het nieuwe huis te overdekken om op 
die manier een foyer te creëren.  
 
De ventilatie en warmtewisseling 
Voor de ventilatie/warmtewisseling staat geld gereserveerd. Nu Hovik Papoyan weer in Armenië is, 
gaan we hem vragen om de installatie opnieuw in een tekening zichtbaar te maken. We kunnen dan 
zien of en waar we warmtewisseling in het systeem kunnen toepassen. 
 
Fundraising voor zonnepanelen 
Voor de coronacrisis waren we al in een vergevorderd stadium om fundraising te doen voor de 
aanschaf van zonnepanelen voor ons centrum. Het idee daarbij is dat mensen een bijdrage kunnen 
leveren door hun CO2-uitstoot bij vliegen en autorijden bij ons af te kopen in plaats van bij bedrijven 
als Shell en KLM, die dat ook aanbieden. Nu de economie weer wat aantrekt en vliegen en autorijden 
weer toenemen, gaan wij deze actie binnenkort weer oppakken. 
 


