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Wellicht hebben jullie het al gelezen: 

 

https://www.gelderlander.nl/wijchen/wijchense-vrouwen-uit-armenie-

bakken-duizenden-broodjes-tegen-oorlogsleed~ad145ed2/ 

 

Wij zijn een groot Armeens gezin uit Wijchen met kinderen op de Trinoom en wij bakken 

voor vrede.  

 

Sinds 27 september is er weer oorlog uitgebroken tussen Azerbeidzjan en Armenië. Er 

zijn onvoldoende financiële middelen om aan alle slachtoffers medische en humanitaire 

hulp te bieden. Wereldwijd proberen we met man en macht zo veel mogelijk geld te 

doneren naar het Armeense Fonds. Hier dragen wij een steentje bij!!  

 

Sinds 21 oktober bakken we speciaal brood. Dit is een traditioneel gerecht uit Artsakh 

(Nagorno-Karabach). “Zjangjalov hac” het is een biologisch, veganistisch broodje, gevuld 

met 8 soorten bladgroente.  Na 3 succesvolle baksessies van “Zjangjalov hac”, kunnen 

wij met trots mededelen dat er in totaal meer dan 1300 broodjes zijn gemaakt en al 

meer dan € 6000,- euro is opgehaald. 

 

Wij stoppen niet! Zaterdag 14 november is de volgende baksessie. Wij gaan net zo lang 

door tot dat deze verschrikkelijke oorlog weer voorbij is. 

 

Bestel je ‘Zjangjalov hac’, proef Armenië en Artsakh. Steun de oorlog slachtoffers!!! 

 

PRIJS 4 EURO PER STUK.  100% van alle opbrengsten gaan naar 

https://www.armeniefonds.nl/  

 

Volg ons op Facebook!!    Zjangjalov Brood Zjangjalov Hac 

 

Alvast hartelijke bedankt.   
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Sinterklaas 
 
Spannende tijden zijn weer aangebroken… 
Gaat alles goed komen op Pakjesboot 12 
om ook dit jaar weer een mooi 
sinterklaasfeest te kunnen vieren?!  
Zoals we in het Sinterklaasjournaal al 
hebben kunnen zien is de Sint met zijn 
pieten op veel plaatsen welkom en niet 
alleen in Zwalk. Maar Zwalk, een nieuwe 
gemeente, ligt nog niet op de kaart… Op 
de Trinoom hangen kaarten van Nederland 
en zijn de kinderen aan het meedenken hoe dit op te lossen.  
De burgemeesters van Nederland hebben al wel laten weten dat hij natuurlijk ook 
welkom is in andere gemeenten. Zij hebben dit via een liveverbinding aan 
Dieuwertje Blok van het Sinterklaasjournaal verteld. Ook We hebben Sinterklaas 
natuurlijk ook dit jaar weer op de Trinoom uitgenodigd om op vrijdag 4 december 
zijn verjaardag bij ons te komen vieren.  
 
Gezien het feit dat Sinterklaas ook onder de risicogroep valt, zeker gezien zijn 
respectabele leeftijd, zal hij dit jaar op een andere manier een bezoekje brengen 
aan onze school; namelijk via een liveverbinding vanuit het Pietenhuis. We hebben 
vernomen dat er waarschijnlijk wel een Piet komt die middels een flitsbezoek in de 
groepen 1 t/m 4 de cadeautjes komt brengen. Ook hebben we al gehoord dat alle 
kinderen op woensdag 25 november hun schoen mogen zetten. Neem dus vanaf 
dinsdag 24 november allemaal een schoen, pantoffel of laars mee naar school. 
 
De bovenbouw (groep 5 t/m 8) zal Sinterklaas helpen in deze drukke tijd door 
surprises voor elkaar te maken. De kinderen krijgen vandaag (vrijdag 13 
november) het surprisegeld met het getrokken lootje mee naar huis. In de brief 
van het lootje staat verdere uitleg omtrent het maken van de surprise. 
 
Groetjes, de Sinterklaas-werkgroep. 
 
 

 

 


