Hartagyugh - help gezinnen aan zaaigoed en aan een toekomst
Land:

Armenië
Projectnummer:

AR-LS-052
Projectkosten:

€ 9262,--

Hulpklasse 1
Noodhulp en basiszorg

Datum:
05 mrt 2021
Het tuinbouwproject in 2018. Na ruim 30 jaar braak te hebben gelegen, groeien hier de eerste groenten.

Projectbeschrijving
Hartagyugh is een klein dorpje dat ligt in de regio Lori in
het noorden van Armenië. Het heeft strenge winters (tot 32) en warme zomers (tot 35 graden). Het dorp ligt in een
gebied dat aardbevingsgevoelig is en het werd bij de aardbeving van 1988 verwoest.
Het dorp heeft met vele problemen te kampen, waarvan
de belangrijkste wel de werkloosheid is. Daardoor neemt
het aantal armen in het dorp ook nog steeds iets toe. In
het dorp wonen ongeveer 450 gezinnen, waarvan er 123
extreem arm zijn.

De oogst van landbouw en tuinbouwgroenten was in 2020
boven alle verwachting. In 2021 willen we weer opnieuw
in Hartagyugh 20 ha extra land in cultuur brengen. Deze
grond behoort toe aan 20 arme gezinnen die geen geld en
middelen hebben om de grond te bebouwen. De 20 ha
land is vlak voor de winter geploegd en gefreesd. Dit jaar
willen we op deze grond erwten gaan verbouwen en organic te certificeren . De zaden zijn al aanwezig van oogst ‘20
Mensenkinderen heeft in samenwerking met de provincie
Lori en de burgemeester van Hartagyugh, gezorgd voor de
aanleg van een pijplijn voor irrigatiewater. Er zijn vele projecten (ook noodhulp) in dit dorp gestart waardoor er veel
Hoop bij de arme inwoners is gegroeid voor de toekomst.

Mensenkinderen is in 2018 begonnen met een 5 jaar durend land– en tuinbouwproject om de dorpelingen te leren hoe ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. In
2018 is op 5 ha een start gemaakt met het verbouwen van Nu hebben we hulp nodig om de 20 gezinnen dit jaar
boekweit, haver, vlas en aardappels. De eerste opbrengdeze 20 hectare grond te kunnen laten verbouwen.
sten waren hoopvol. Alles wordt biologisch verbouwd.
De kosten voor 20 ha komt dit neer op € 9262,--.

HELP MEE Maak het projectbedrag over op rekening NL69 INGB 0664 2902 80
t.n.v. Stichting Mensenkinderen te Nunspeet o.v.v. het projectnummer.
Na afronding van dit project ontvangt u een duidelijk verslag met foto’s.
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