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(vlnr) achterste rij: Sem van der Voet, Inti van Haveren, Bert Carpaij, Nienke van
Loenhout, René Beunk, voorste rij: Alwin van den Eyssel, Daniek Sanders,
Melanie Bongers, Floor Dekkers, Aukje Spaan en Pauline Cobussen

De huizen worden gesloopt

E Er wordt hard gewerkt:
cupcakes maken
voor de verkoop
(sponsorgeld)

Een van de maquettes

“Ieder is zelf verantwoordelijk voor
zijn eigen leerproces”. Iets wat in
Armenië absoluut niet gebruikelijk is.

Soms zijn er enkele factoren nodig om
iets heel moois te laten ontstaan. Acht
derdeklassers gaan met hun mentrix,
hun docent Duits en de coördinator
van het Technasium van Candea een
week naar Armenië. Met volle steun
van de school en de rest van de klas.
Hoe kan zoiets?
Docent René Beunk werkt al 13 jaar
met zijn Stichting Alvan Tsarik in
Gyumri, Armenië. Hij betrekt zijn
leerlingen graag bij dat werk. Veel
leerlingen hebben hem meegeholpen
door - bijvoorbeeld met het verkopen
van kerstkaarten – geld in te zamelen
voor een mobiele melkmachine voor
een ‘Special School’ in de bergen rond
Gyumri. Leerlingen uit de bovenbouw
hielpen bij het laden van grote
zeecontainers
met
zaken
als
schoolmeubilair, speelgoed en
schoolborden. Daarmee werden
scholen in de arme dorpen rond
Gyumri gelukkig gemaakt.
De kleuterjuffen van deze scholen
bezochten dan weer trainingen van
Alvan Tsarik, waarin het Nederlandse
model van kleuteronderwijs werd
geoefend.

De stichting wil mensen aldaar
uitnodigen om te kijken hoe deze
kinderen in een kleuterklas zelf hun
week indelen en niet altijd instructie
en bevelen nodig hebben om hun doel
te bereiken. Dit in tegenstelling tot
veel volwassenen.
Toen Alvan Tsarik door een enorme
gift van een Nederlandse stichting een
groot huis kon kopen in het centrum
van Gyumri om daar hun kleuterschool
naar Nederlands model te kunnen
starten, hoorde daar natuurlijk ook
een speelplaats bij.

En daar komt de volgende factor. Klas
V3C is een Technasiumklas en deze
klas wilde graag een ontwerp maken
voor die speelplaats. Hun mentrix en
O&O-docent Pauline Cobussen zag het
helemaal zitten. Directrice Lilit
Gyunashyan van de Armeense Alvan
Tsarik gaf via Skype de opdracht om
een unieke speelplaats te ontwerpen.
Vervolgens liet de klas zich informeren
wat er komt kijken bij een speelplaats
voor kinderen van deze leeftijd als het
om spelen gaat.
Op 5 februari jl. was de presentatie
van de zes groepen van V3C die aan dit
project hadden gewerkt.
Mevrouw Gyunashyan was speciaal
voor deze gelegenheid naar

Nederland gekomen. Er kwam een
winnende groep uit en er kwam een
definitief ontwerp tot stand, waarin
de ideeën van alle groepen zaten
verwerkt.
En toen opnieuw een factor; Ben van
den Anker van de Centrale Directie
vond het een prima idee om de
winnende groep leerlingen dat
ontwerp ter plaatse, in Gyumri, te
laten uitvoeren en hij bood daarbij ook
een stukje financiële ondersteuning
aan. Uiteindelijk gaan acht leerlingen
mee.

Van 23 t/m 29 april 2018 gaan de
leerlingen met mevrouw Cobussen en
de heren Carpaij en Beunk naar
Gyumri.
De groep leerlingen gaat een klimhuis
van hout bouwen en een zandbak
maken van de oude tufsteen blokken
die uit de afgebroken huizen komen.
Voordat de leerlingen naar Armenië
afreizen willen ze geld inzamelen om
ter plaatse materialen aan te schaffen
zodat ze de projecten voor de
speelplaats ook kunnen uitvoeren.
Daarvoor worden in de komende tijd
allerlei sponsoracties opgezet.
En wie weet als er voldoende
sponsorgeld wordt opgehaald kunnen
ze de Armeense Alvan Tsarik ook nog
helpen met hun grote droom: een
eigen keuken inrichten in
de school, want die ontbreekt nog.

Op 13 juli 2005 werd in Nederland
de Stichting Alvan Tsarik opgericht.
De stichting houdt zich bezig met
projecten op kleine schaal, zoals
ondersteuning geven aan een
weeshuis, een bibliotheek, speciale
scholen, een dorpsgemeenschap en
aan een organisatie voor hulp aan
kinderen.
Op dit moment is de stichting bezig
met het opzetten van een preschool waar kleuters van 3 tot en
met 6 jaar les kunnen krijgen.
Acht leerlingen en drie docenten
gaan helpen dit project te
realiseren. De reis wordt voor een
groot gedeelte vergoed door school
en ouders.
We zoeken nog sponsors zodat we
de materialen voor de speeltuin ter
plekke kunnen kopen en we aan de
slag kunnen. Als tegenprestatie
kunnen we uw naam vermelden bij
onze blog, in krantenartikelen of
shirts dragen van uw bedrijf.
Wellicht heeft u hier zelf ook ideeën
over, wij staan er open voor.
Donaties zijn welkom op:
NL34 INGB 0794 0092 04
t.n.v. P. Cobussen
O.v.v. Sponsoractie Armenië
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met P. Cobussen,
p.cobussen@candea.nl

