Akkers voor arme Armenen
om in eigen levensonderhoud te voorzien
In oktober 2016 en 2017 vertrok de werkgroep Diever met 20 vrijwilligers naar
Armenië om in een klein dorpje vlakbij de hoofdstad Yerevan mee te helpen
aan de renovatie van een psychiatrisch ziekenhuis. Met de inzet van inwoners
en de aanschaf van materialen als tegels, wasbakken, kranen, verf, buizen,
nieuwe deuren en kozijnen ter plekke - dankzij giften in Nederland - werd het
ziekenhuis opgeknapt: een volledig gerenoveerde afdeling met 20 kamers,
toiletten, hal en douches was het bijzondere resultaat.

Inmiddels richt de werkgroep Armenië zich
op het tweede project: het coördineren en
financieren van een vijf jaar durend land- en
tuinbouwproject in Hartagyux. Het dorpje
in het noorden van Armenië ligt hoog en
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afgelegen. Er wonen 450 gezinnen waarvan
het grootste deel straatarm is. De meeste
gezinnen hebben een klein stukje grond
maar verbouwen er niets op, omdat ze geen
geld hebben voor zaai- en pootgoed én
geen kennis van land- en tuinbouw.
Samen met een lokale organisatie in Armenië
heeft de werkgroep een plan ontwikkeld
waarin deze gezinnen leren over tuinbouw,
zodat ze in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Deze kennis brengen
ze in de praktijk op een akker van vijf
hectare die beschikbaar is gesteld door de
burgemeester. De gezinnen leren nieuwe
gewassen en groenten kennen en hoe ze
deze kunnen bereiden. Een deel van de
oogst is voor verkoop, een deel als zaai- en
pootgoed voor volgend jaar en een deel als
voedselhulp voor extreem arme gezinnen.
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Initiatiefnemer van de werkgroep is Harrie
Boerhof uit Dwingeloo. Samen met Egbert
van Beesten van Mensenkinderen bezocht
hij allerlei hulpprojecten in Armenië,
waaronder landbouwprojecten (telen van
aardappels en gerst), fruitteelt (appelbomen),
groenteteelt (uien, paprika, tomaten) en
medische projecten. ‘Ik werd enorm geraakt
door de slechte omstandigheden waarin
mensen en kinderen daar leven. Door deze
persoonlijke confrontatie met armoede was
ik vastbesloten hier iets mee te doen,’ legt
Harrie uit. Thuis en in de kerk deelde hij zijn
verhaal en dat resulteerde in deze werkgroep.

‘Ik werd enorm geraakt door de slechte
omstandigheden waarin mensen en kinderen daar leven.'
‘Afgelopen jaar hebben we de grond in cultuur gebracht. Grond die
meer dan 30 jaar niet bewerkt was en dat betekende letterlijk ploegen
op rotsen,’ legt Egbert uit. ‘Na twee keer ploegen en twee keer frezen,
was de grond redelijk te bewerken. De grond heeft wel potentie, maar
er moet nog heel veel gebeuren.’ In de werkgroep zitten ook mensen
met kennis van tuin- en landbouw die de mensen ter plaatse adviseren
en met wie zij hun kennis delen op het gebied van de nieuwste
land- en tuinbouwmethodes. ‘In Armenië werken we samen met een
agronomist (landbouwdeskundige) die het onderwijs verzorgt en het
werk op het land coördineert. Hij wordt door de werkgroep bijgestaan
en samen overleggen we hoe de planten, groenten en gewassen
kunnen groeien.’ Ook wordt geëxperimenteerd met verschillende
soorten groenten. ‘We hebben verschillende - meer dan 40 - soorten
zaad, kolen, sla en bieten meegenomen om te kijken wat wel werkt en
wat niet en wat het meeste oplevert,’ legt Harrie uit. ‘Ook kijken we wat
de markt daar doet, dus wat het beste verkoopt. Alles is erop gericht
dat de inwoners nu en in de toekomst in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Dit jaar wordt er 25 ha in cultuur gebracht. Ook
knappen we dit jaar vijf woningen voor de allerarmsten op.
Het project duurt vijf jaar en die tijd verwacht de werkgroep hard
nodig te hebben om de lokale bevolking te leren en te begeleiden
in de cultivering van de grond. Naast expertise zijn er ook financiële
middelen nodig, bijvoorbeeld om daar landbouwwerktuigen aan te
schaffen, zaai- en pootgoed te bekostigen, lokale mensen in te huren
en voor de bouw van een kas. ‘Bouwbedrijf Moes heeft de cadeaus die
ze ontvingen voor hun 85-jarige bestaan omgezet in geld, maar liefst
9000 euro. En Eduard Haveman en Sietse van der Woude haalden met
hun extreme mountainbikemarathon bijna 9000 euro op. Dat zijn
natuurlijk hartverwarmende acties,’ aldus Harrie.

Alles is erop gericht
dat de inwoners nu en
in de toekomst in hun
eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.

Ook een bijdrage leveren?
Ben je geraakt door dit verhaal en wil je ook een bijdrage leveren?
Maak jouw gift over op NL58 RABO 0313 7512 34 t.n.v.
Diaconie Kruiskerk te Diever, o.v.v. ‘Akkers voor arme Armenen'.
De gift is aftrekbaar van de belasting.
Voor meer informatie kun je ook bellen of mailen naar
Harrie Boerhof: harrie@harrieboerhof.nl of 06 - 5311 9233.

