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Nieuwsbrief September 2021 
 
Er is veel gebeurd sinds de laatste “officiële” nieuwsbrief. Een voorproefje hebben jullie kunnen lezen 
in de Zomernieuwsbrief, maar dan nu weer een “officiële” versie. We gaan het hebben over: 
 

- De algemene situatie in Armenië 
- De eerste Technasiumpresentatie in Armenië 
- Het contact met de Nederlandse ambassade 
- Technasium in ons centrum 
- De komende verbouwing in het Majakowskigebouw 
- Infraroodpanelen 
- Overzicht van de projecten in ons centrum 2020-2021 (door Yester) 

 

De algemene situatie in Armenië 
 
De situatie in Armenië is op dit moment verre van stabiel. Veel onrust in het parlement, waarin de 
oude machthebbers op agressieve wijze proberen om onder maatregelen vandaan te komen, die hun 
positie of rijkdom kunnen aantasten. Een merkbare verslagenheid onder de mensen na de verloren 
oorlog tegen Azerbeidzjan, maar ook de opwinding die ontstaat na dodelijke incidenten op de grens. 
Wat mij het meest pijnlijk getroffen heeft, zijn de jongens die uit de oorlog teruggekomen zijn. Voor 
hen is nauwelijks aandacht, terwijl ze in eenzaamheid kampen met de naweeën. Het zou me niet 
verbazen, als er in de komende tijd veel gevallen van PTSS zullen ontstaan. 
Wat Covid betreft, blijft de situatie onduidelijk. Op het vliegveld word je met veel poeha en artsen 
onthaald, die een testresultaat willen zien, maar buiten omhelzen de mensen elkaar alsof er 
helemaal geen Covid is. Zoals eerder vermeld, hebben de mensen in ons centrum voor zover bekend 
geen Covid gehad, maar sommige kennissen en vrienden hebben massief problemen met Long Covid. 
In het normale leven zijn er zo goed als geen maatregelen zichtbaar. De minibusjes zitten overvol als 
altijd en mondkapjes worden, voor zover ze überhaupt gebruikt worden, onder neus of kin gedragen. 
Over de Deltavariant heb ik nog niets gehoord. 

 
De eerste Technasiumpresentatie in Armenië 
 
Op 24 juli vond een primeur plaats. Twee groepen van onze eigen NGO presenteerden hun ideeën 
voor een “foyer “, een overkapping tussen het Majakowskigebouw en het Atarbekyanhuis. Deze 
foyer is nodig om de kinderen een inpandige doorgang naar de kantine te geven en om ouders de 
gelegenheid te bieden om ook bij slecht weer enigszins comfortabel op hun kinderen te wachten.  
Het publiek bestond uit onze eigen medewerkers, maar ook andere belangrijke gasten waren 
aanwezig. De Nederlandse ambassadeur dhr. Nico Schermers was er met zoon en dochter, Cor van 
den Bogaard van Stichting Het Bosje, Astghik Hovsepyan van de Magnon fabriek en daarnaast twee 
van onze ondersteuners van het eerste uur Seyran Martirosyan van de Sakharov Foundation en 
Gevorg Amiryan van de bibliotheek. 
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De presentatie verliep goed en er 
kwam een discussie over de 
resultaten op gang met de 
toehoorders. Er zitten in ieder geval 
ideeën bij die we gaan gebruiken. 
De vraag: “Was het ook echt 
goed?”, moeten we met “nee” 
beantwoorden als het gaat om 
Technasiumspecifieke criteria. Kort 
gezegd: het resultaat was best goed 
maar het proces deugde niet. 
Deadlines werden niet gehaald, het 
Pakket van Eisen ontbrak evenals 
een grondige Plan van Aanpak. Een 
week na de presentatie volgde er 
een stevige evaluatie. 

 
Er is nog een lange weg te gaan, maar het begin is er. 
 

Contact met de Nederlandse ambassade 
 

De aanwezigheid van de 
ambassadeur laat zien, dat hij 
erg veel interesse heeft in de 
digitale ontwikkeling van 
Armenië en de elementen die 
daartoe bijdragen. In een 
interview met de Armeense 
televisie geeft hij aan, zich 
ervoor te willen inzetten dat 
Armeense studenten zich in 
Armenië bekwamen en daarbij 
gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden die Nederland 
biedt. Natuurlijk spreekt hij dan 
vooral over samenwerking met 
de Nederlandse Technische 
Universiteiten, maar hij ziet ook 

het belang van de vaardigheden die je in het Technasium leert. 
Zijn belangstelling voor ons werk in het algemeen kun je afleiden uit het feit dat de ambassade al 
twee van onze projectvoorstellen heeft goedgekeurd. Een project dat gaat over vrouwenrechten en 
een ander dat gaat over het bewustzijn bij kinderen over hun rechten als kind. 
 

Technasium in Alvan Tsaghik 
 
Voor de zomervakantie is er een Teamsvergadering geweest met René en twee vertegenwoordigers 
van Stichting Technasium, Carolien de Neeve en Anne Schellekens (Technasium Academy). Er 
kwamen verscheidene thema’s aan de orde. 
 
We hebben afgesproken dat we de beschermde naam “Technasium” in Armenië niet gaan gebruiken. 
Als we de weg zouden gaan om de Nederlandse Technasiumlicentie te verkrijgen, zou dat veel 
inspanning van een heel team mensen vragen gedurende minimaal een jaar. Wat we wel gaan doen, 
is het concept overnemen met alle prachtige elementen als projectgebonden groepswerk, doelen 



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

stellen, zelfreflectie en levensechte opdrachten. Binnenkort zullen drie specialisten op het gebied van 
de Armeense taal een voorstel tot naamgeving voor ons “Armeense Technasium” doen. 
 
Stichting Technasium en Technasium Academy staan helemaal achter ons idee om het 
Technasiumconcept te introduceren in Armenië. Zij bieden hun steun in de vorm van overleg met 
hun coaches bij de opleiding van Armenen tot O&O-docent. René krijgt dan feedback van de 
Nederlandse opleiders en gaat daarmee aan het werk in Gyumri. Nagedacht wordt ook over een 
traject waarbij de Armenen een deel van de opleiding in Nederland kunnen doen. 
 
In Nederland bestaan een groot aantal (vermogens)fondsen die subsidies kunnen toekennen aan 
verschillende goede doelen. Wij zijn gestart om een groot aantal van deze fondsen aan te schrijven 
met als doel ongeveer €100.000 op te halen. Wij hebben daarvoor een uitgebreide 
projectbeschrijving opgesteld met daarin o.a. de reden van ons initiatief, de verwachte tijdsduur en 
financiële onderbouwing.  
We willen een extra huis in de straat kopen om het Technasium te huisvesten. 
 

Tijdens Renés verblijf in Gyumri in 
de zomer heeft hij gesprekken 
gevoerd met mogelijke kandidaten 
voor het opleidingstraject O&O-
docent. In de eerste bijeenkomst 
waren er onder anderen een 
ingenieur uit de textielindustrie, drie 
docentes die ook bij Armath werken 
en een Engels docente van de 
American Corner in Gyumri. (Armath 
biedt aan leerlingen tot 14 jaar 
robotica en elementair 
programmeren.) We hebben in alle 
openheid de vraag besproken of het 
concept Technasium iets toevoegt 
aan al bestaande mogelijkheden en 

kwamen tot de conclusie dat met name projectgebonden groepswerk, het stellen van doelen en 
zelfreflectie en daarnaast de levensechte opdrachten van het Technasium wel degelijk een verschil 
maken. De bestaande opleidingsmogelijkheden in Armenië zijn nog steeds erg individueel gericht en 
besteden minder aandacht aan juist groepswerk. Na een week hebben zich drie mensen definitief 
aangemeld en we gaan beginnen. 
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De verbouwing van het Majakowskigebouw 
 
Eigenlijk al vanaf het begin hebben we een echt probleem in ons centrum omdat er geen indoor 
verbinding bestaat tussen de beide verdiepingen. Daarom kunnen we vooral in de winter geen 
optimaal gebruik maken van de benedenverdieping. Daarvoor moeten de kinderen zich tweemaal 
helemaal omkleden en dan gaat zoveel tijd verloren dat men er vaak niet eens aan begint. Verder is 
de buitentrap niet veilig, vooral als er sneeuw op ligt. In het verleden hebben Candealeerlingen zich 

in een Technasiumopdracht 
al eens bezig gehouden met 
een oplossing om de trap ook 
in de winter begaanbaar en 
veilig te houden, maar 
concrete ideeën om het 
probleem op te lossen 
hadden we niet. 
Toen we afgelopen jaar 
kinderen niet konden 
aannemen door 
ruimtegebrek, kwam de 
vraag naar een vierde 
klaslokaal op. De 
benedenruimte is een optie 
voor de inrichting van een 
Technasiumlokaal (mocht het 
plan voor een extra gebouw 
niet lukken), maar deze 
wordt ook door Gagik 

gebruikt als oefenruimte voor zijn muzieklessen. Nog een ander knelpunt zijn de kleine wastafeltjes 
in de klaslokalen boven. Ze zijn niet erg geschikt om onze kleuters op een goede manier tweemaal 
daags hun tanden te laten poetsen, want ze zijn klein en hangen net te hoog.  
Kortom, redenen genoeg om te willen uitbreiden. 
 
Al in mei hebben we als Armeense staf samen met Cor van den Bogaard en Wichert de Lange van 
Stichting Het Bosje gekeken naar mogelijke oplossingen. Hovik Papoyan had al enkele 3D-ontwerpen 
voor een indoor trappenhuis met twee nieuwe klaslokalen uitgewerkt. We konden een wezenlijke 
bouwkundige vraag niet op dat moment oplossen. Cor heeft besloten om in juli mee te komen naar 
Gyumri om een en ander ter plaatse te bekijken. 
Eenmaal ter plaatse heeft een architect duidelijk gemaakt dat er bouwkundig geen enkel probleem is 
om een tweede buiteningang te maken tot de benedenverdieping en daarmee konden we verder 
gaan denken over de verdeling van ruimtes aan de hand van de behoeftes die er bestaan. We 
hebben in een zeer intensieve vergadering gezamenlijk een verbouwingsvoorstel kunnen formuleren, 
waarin de belangrijkste knelpunten werden opgelost. Wij krijgen een inpandig trappenhuis, een 
nieuw klaslokaal en een muzieklokaal (het Conservatorium). Het klaslokaal komt op de eerste 
verdieping bij de andere lokalen. Bij de bouw houden we rekening met ruimte voor een lange 
wastafel voor het mondzorgproject. Met deze informatie en een voorlopig uitgewerkt 
projectvoorstel heeft het bestuur van Stichting Het Bosje ons toegezegd om tot €40.000 te willen 
bijdragen in de kosten voor deze verbouwing. Wij heel blij! 
 
Op dit moment wordt er aan de bouwtekeningen gewerkt. We willen in ieder geval voor eind 
november de fundamenten gaan bouwen, zodat we in het voorjaar meteen verder kunnen. Er zijn 
nog wel wat onzekerheden. Ook in Armenië begint de controle op bouwprojecten en de daarmee 
samenhangende vergunningen steeds meer een rol te spelen en daarmee moeten we rekening 
houden. Daarbij komt dat ook in Armenië de markt voor bouwmaterialen zeer krap is en het daarom 
moeilijk is op langere termijn een begroting op te stellen, maar het begin is er. 
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Infraroodpanelen 

 
Nu we zonnepanelen hebben is het belangrijk om ons grote hoofdpijndossier, de verwarming in de 
winter, goed aan te pakken. We kunnen de energie die we ’s zomers opwekken en terug leveren in 
de winter weer terugvragen maar de vraag is hoe. 
Wij zijn in contact gekomen met Oskar Roelofs in Arnhem. Hij heeft uitgesproken ideeën over 
infraroodverwarming en ons lijkt het een goed idee, om in ons centrum die richting op te gaan. Cor 
van den Bogaard en René hebben in juli twee panelen meegenomen en die worden nu in ons kantoor 
in Atarbekyan opgehangen. De wanden worden voorzien van een reflecterende laag met behang 
erover (zijn we meteen die lelijke afbladderende muren kwijt). Als het in ons kantoor werkt, gaan we 
kijken hoe dat in de klaslokalen kan worden toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Alvan tsaghik social-educational center” NGO 

Activities 2020-2021 

Main educational activities – preschool and out-of-school education 

Preschool education for 3-6 years old children in 3 groups. Monthly fee for each child is 

7000 AMD. The goal of the activity is to provide preschool education with the vision of 

“Everybody is responsible for his/her own learning process”.  There are 10-12 children in 

each group since January, 2021 and 12-17 children in each group from January, 2021  

Dancing classes for 6-15 years old children. Most of them are from the rural communities. 

Monthly fee for each child is 3000 AMD. The goal is - to teach Armenian national dances. 

There are 12-16 children aged 6-12 years old in the dancing group. 

Music studio for youngsters /12-25 years old/. Monthly fee for each student is 5000 AMD. 

The goal is teaching different musical instruments and formation of the band. There are 2-

3 youngsters aged 14-22 years old in the studio’s class. 
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Yoga classes for adults. Monthly fee for each participant is 8000 AMD.  After Covid-19 

restrictions the group has started its work since June, 2021. There are 4 participants in the 

group now. 

 Painting classes for 3-10 years old children. Monthly fee for each child is 3000 AMD.  After 

Covid-19 restrictions the group has started its work since May, 2021. There are 3-6 

children in the group. 

 

 

Emergency activities during Artsakh 2nd war  

Due to our partner organizations, individuals, our volunteers, humanitarian aid projects 

were being held during the war. More than 50 families were provided with food packages 

consisting of basic necessities. Taking into account the severe winter in Shirak Marz, 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 by 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 stationery.  

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

cabbage, potatoes. The center  became a beacon of hope for families affected by the war.  

 

Grant projects 

 

“Sunshine” with the budget of 371000 AMD. The goal of the project- contribute to the 

well-being of young women in rural communities of Shirak region և Gyumri. The project 

aims to raise awareness of women's self-care and well-being among women, identify the 

impact of the epidemic on women's issues in the Shirak region, and provide new 

opportunities for beneficiary women to provide psychological support, self-expression, 

and positive social impact. Duration - 01.07.2020-01.10.2020.  The project was financed by 

“Women fund in Armenia”. 20 women from the rural communities participated in the 

project. 

“Women initiatives”  with the budget of 480000 AMD. The goal is to contribute to raising 

public awareness on the involvement of women in the local self-government of rural 

communities in Shirak region. Duration - 01.09.2020 -30.11.2020. The project was 

financed by  A.D. Sakharov Human rights Center. 12 young girls /18-22 years old/ form 

the rural communities participated in the project. 

“Arpi tourism eco-station house and packages”  with the budget of 6818000 AMD. The goal 

- To promote tourism development in Shirak region and Arpi consolidated community. 

Duration - 01.02.2020-30.10.2020. The project was financed by DVV International in 

Armenia. It was not possible to promote tours to Arpi because of Covid-19, and after the 



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

winter there were some technical issues in the station house because of the hard weather 

conditions. 

 “Unhindered education” with the budget of 2562820 AMD. The goal -  To promote the 

prisoners’ educational right implementation in “Artik” penitentiary. Duration - 

01.08.2020– 30.11.2020. The project was financed by DVV International in Armenia. 15 

prisoners in “Artik” penitentiary participated in the project. 

“Open answers to closed questions”  with the budget of 522000 AMD. The goal - To 

increase the young girls’ /from rural communities/ knowledge about the reproductive and 

sexual health. Duration - 01.03.2021-30.04.2021. The project was financed by “Women 

fund in Armenia”. 10 girls aged 14-18 years old from the rural communities participated 

in the project. 

 

Current projects 

 

“Tati Toon”. The budget is 1600000 AMD. The goal of the project is to implement open-

air entertainment and education for 3-10 years old children, to provide job opportunities 

for young mothers. Duration -  01.06.2021- 31.08.2021. The project is financed by 

“Women fund in Armenia”. 5 young mothers will work, and up to 20 children will play 

and learn in the yard. 

“Equal opportunities for working mothers” . The budget is 5191800 AMD. The goal -  To 

raise the awareness of working mothers’ issues and to suggest the legislative changes to 

improve the working mothers’ rights and opportunities. Duration - 01.06.2021-

30.11.2021. The project is financed by The Embassy of The Netherlands in Armenia. 

“Learning the alphabet of law” . The budget is 6270000 AMD. The goal - To raise the 

awareness on their rights among the 3-10 years old children by the animated videos /5 

videos on 5 opics/. Duration - 01.07.2021- 31.10.2021. The project is financed by The 

Embassy of The Netherlands in Armenia. 

 

 


