Meld
aan !

je

Steek je handen uit de mouwen en ga
een week naar Armenië. De verwachte
reis– en verblijfkosten bedragen ongeveer € 700.

Geef HANDEN en
VOETEN aan je
GELOOF !

Voor meer informatie en aanmelding kun
je contact opnemen met Harrie Boerhof:

06 - 53 11 92 33

harrie@harrieboerhof.nl

Werkgroep Armenië te Diever

Meld je aan !
Steek je handen uit de mouwen en ga een week aan de slag in Armenië.
Wanneer:
18-26 oktober (herfstvakantie)
Kosten:
€ 700 (reis– en verblijfkosten, transport en verzekering)
Aanmelden en informatie: Harrie Boerhof
E-mail:
harrie@harrieboerhof.nl
Mobiel:
06 - 53 11 92 33

Een arm dorpje in Armenië
In het dorpje Hartagyux wonen 450 gezinnen (1402 inwoners), waarvan 123
gezinnen extreem arm zijn. De meeste
gezinnen hebben een klein stukje grond,
maar ze verbouwen er niets op; ze hebben dus geen inkomsten van hun land.
Er zijn twee redenen waarom deze mensen niets op hun grond verbouwen.
a) Ze hebben geen geld voor zaai– en
pootgoed (geld lenen is geen optie want
de banken vragen minimaal 24% rente!)
b) Ze hebben geen kennis van land– en
tuinbouw.

Hartagyux

Een plan voor structurele hulp
Om de arme mensen te helpen heeft
Mensenkinderen samen met de werkgroep Armenië uit Diever en een lokale
organisatie in Armenië een plan ontwikkeld. Het plan bestaat uit vijf onderdelen
en beslaat vijf jaar.

Het agroproject in 5 punten
1. Educatie
We geven jongeren en arme gezinnen
educatie op het gebied van land– en tuinbouw. Ze krijgen onderwijs over: bodemsamenstelling, bemesting, irrigatie, plantenkennis, wisselteelt, marketing etc.
2. Praktijk
De kennis wordt in de praktijk gebracht
op een akker (5 ha) die door de burgemeester ter beschikking is gesteld.
3. Kennismaking met nieuwe producten
Er worden nieuwe gewassen en groenten
geïntroduceerd.
Middels kookworkshops gaan we de
dorpsbewoners kennis laten maken met
(het bereiden van) nieuwe groenten.
4. Verkoop, Voorraad en Voedselhulp
Een deel van de groente- en aardappeloogst zal op de markt worden verkocht.
Een ander deel wordt gebruikt als zaai–
en pootgoed voor het volgende jaar.
En een derde deel van de oogst wordt als
voedselhulp aan de extreem arme gezinnen gegeven.
5. Elk gezin eigen groente
Elk gezin krijgt een zadenpakket met 15
verschillende soorten groentezaden.
De dorpsbewoners worden professioneel
begeleid bij de verbouw van
deze groenten; immers
sommige groenten
zijn nieuw voor hen.

Arme gezinnen wonen in krotten

Aanvullende hulp: renovatie
van bouwvallige huizen

helaas zijn er gedurende de afgelopen 30
jaar geen reparaties uitgevoerd.

In Hartagyugh zijn veel huizen die (deels)
nodig gerenoveerd moeten worden.
Sommige huizen hebben geen keuken of
een keuken waar de wind, sneeuw en
kou vrij spel hebben; van andere huizen
zijn de daken lek of de vloeren verrot.

Renovaties

Aadbeving
Hartagyugh werd in 1988 grotendeels
verwoest door een aardbeving met een
kracht van 9 op de schaal van Richter.
Hartagyugh ligt op slechts 10 km afstand
van het epicentrum van de aardbeving,
waar de kracht 11 op de schaal van Richter was. Er zijn nog steeds gezinnen in
Armenië die 30 jaar na de aardbeving nog
steeds in geïmproviseerde onderkomens
wonen. Die geïmproviseerde onderkomens zijn echter ontworpen om er maximaal 10 jaar in te wonen. In Hartagyugh
zijn veel huizen die beschadigd zijn en
grote reparaties nodig hebben, maar

Er zijn gezinnen geselecteerd wiens
bouwvallige huizen gerenoveerd moeten
worden. Enerzijds zijn het gezinnen met
gehandicapte leden en anderzijds gezinnen waar kleine kinderen groeien en de
vochtigheid van de huizen van invloed is
op de gezondheid van kinderen.

Handen uit de mouwen
Het is de bedoeling om van 18 t/m 26
oktober 2019 met één of meerdere groepen van ca. 15 mensen naar Armenië te
gaan om daar de handen uit de mouwen
te steken en te helpen met de verbetering van huizen. Op deze wijze geven we
handen en voeten aan ons geloof. Als
volgelingen van Jezus hebben we oog,
oor en hart voor onze naaste in nood en
stellen we tijd, geld en energie beschikbaar om de nood te lenigen.

Een nieuw dak en renovatie van de keuken
Eén van de gezinnen die we gaan helpen is het gezin
Khacahtryan. Moeder Karine heeft samen met haar man
6 kinderen. Twee zonen, Abraham en Anoesjavan, dienen nu in het leger. Een van de dochters, Paycar, is 21
jaar oud en heeft geen opleiding en ook geen werk. De
16-jarige Armanush gaat naar school, Anna is 14 jaar
oud, ze zit in de 9e klas, en de kleine Mariam van 8 jaar
zit in de 3e klas. Mariam heeft een nieraandoening, een
van de nieren werkt niet. Dokters zeggen dat dit komt
door vocht in het huis.
Het dak van het huis is verrot, regen en sneeuw komen
het huis binnen en het huis is altijd vochtig. Voor dit
gezin gaan we een nieuw dak bouwen en de keuken
repareren.

