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1) De	actie	op	school	
 
In het maart 2014 hebben de kinderen van de Christelijke Basisschool De Paedwizer 
uit St. Nicolaasga een actie gehouden ten bate van Famtofam. Voorafgaande aan de 
actie heeft Famtofam toen als eerste stap op school een presentatie gegeven aan alle 
(150) kinderen over het werk van Famtofam in Armenië.  

Gedurende een 6-tal weken spaarden de 
kinderen op school en gingen ze zelf kleine 
acties op touw zetten om geld in te zamelen. Als 
afsluiting van deze actie werd in een Kerk-
School-Gezinsdienst aandacht besteed aan 
Famtofam en deze actie. De opbrengst van de 
collecte in die dienst was ook ten bate van 
Famtofam. De actie heeft in totaal maar liefst € 
1.200 opgebracht. Het Famtofam bestuur heeft 

bij het ontvangen van dat geld aan de kinderen 2 beloftes gedaan: 
 1) voor dit geld in Armenië zelf spullen te gaan 
kopen voor een arme school daar én  
 2) beeldmateriaal te maken van de aankoop 
en aflevering van deze spullen op die school. 
Daarnaast zegde Famtofam toe na het 
besteden van dit geld terug te komen naar De 
Paedwizer in St. Nicolaasga om de beelden te 
laten zien. Zo zouden de kinderen zelf kunnen 
zien wat er met hun geld gedaan was. 
 

2) Besteding	Geld	in	Armenië		
 
Een delegatie van Famtofam reisde in september 2014 af voor een bezoek aan 
Armenië. Daar is toen de school van Vahramaberd uitgekozen om het geld te 
besteden. Samen met de directeur en een juf zijn op de maandagmiddag inkopen 
gedaan voor de school. En voor die € 1.200 kun je in Armenië veel kopen. Dit was de 
boodschappenlijst: 
 
◦  5 mountainbikes 
◦  1 fietspomp 
◦  10 skippyballen 
◦  1 opblaaspomp 
◦  8 pakjes klei 
◦  20 setjes kleurpotloden 
◦  20 scharen 
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◦  20 doosjes vouwpapier 
◦  20 verfdozen  
◦  40 penselen 
◦  100 potloden 
◦  20 potloodslijpers 
◦  50 stukje gum 
◦  40 lijmstiften 
◦  46 kleurboeken 
◦  25 doordrukplateaux 
◦  1 sprookjesboek 
◦  2 verhalenboekjes 
◦  2 plaatjesboeken 
◦  2 zitmatjes 
◦  5 voetballen  
◦  3 basketballen 
◦  6 puzzels 
◦  2 puzzelboeken 
 
En verder aan huishoudelijke artikelen nog de volgende artikelen 
 
• 1 oven voor broodbakken 
• 72 soepborden  
• 20 soepkoppen 
• 82 drinkbekers  
• 84 vorken 
• 12 lepels 
• Grote soeppan 
• 1 soeplepel 
• 1 komkommerschaaf 
• 2 wasblikken middel 
• 1 wasblik extra groot 
• 2 wasmanden groot 
 
Op de donderdagochtend is weer een bezoek gebracht aan de school door de 
Famtofam delegatie. Doel was om met eigen ogen vast te stellen dat alle gekochte 
spullen waren geleverd én om foto’s en filmpjes te maken die konden worden getoond 
aan De Paedwizer. De 
Famtofam delegatie werd 
feestelijk binnengehaald en 
“getrakteerd” op een optreden 
van de Dansgroep van de 
school. Zo’n 60 leerlingen van 
deze school zijn lid van deze 
folkloristische dansgroep die in 
prachtige klederdracht een 
fantastische show gaf. 
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De school was De Paedwizer en Famtofam erg dankbaar voor deze actie. De directeur 
overhandigde als tastbaar teken van dank een Thanks Letter met het verzoek deze af 
te geven op De Paedwizer. 
 

3) Terugkoppeling	naar	De	Paedwizer		
 
Vrijdagmorgen 6 februari 2015 is Famtofam weer naar De Paedwizer in St. Nicolaasga 
toegegaan om verantwoording af te leggen over het besteden van het geld. De 
kinderen hebben met eigen ogen en oren kunnen ervaren hoe blij en dankbaar de 
school in Vahramaberd was met deze geweldige actie. Ook werd een film vertoond 
van het optreden van de dansgroep. Zo konden de kinderen van de Paedwizer alsnog 
meegenieten van dit fantastische optreden.   
Als sluitstuk overhandigde de voorzitter van Famtofam trots de Thanks Letter namens 
de school van Vahramaberd.  
 

 
 


