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Speciale gast is de Armeense 

ambassadeur Z.E. de heer 

Tigran Balayan

UITNODIGING

DE ARMEENSE BERG ARARAT



Beste ondernemer,
Armenië is een land met oude papieren. De ark van Noach landde op de Armeense berg Ararat. 
Deze prachtige Kaukasische natie van vrijheid en democratie nam in 301 als eerste land het 
christendom als staatsreligie aan. Recent werd Nagorno-Karabach aangevallen door overwegend 
islamitische en autocratische heersers van buurlanden. Waar het Westen bij gepleegde 
schendingen van mensenrechten en godsdienstvrijheid de ogen sloot, doen wij ze juist open.

Op DV 29 november zal de Armeense ambassadeur Z.E. de heer Tigran Balayan spreken, exclusief voor 
ondernemers, over geloof, vriendschap en economische mogelijkheden voor ondernemers in Armenië. 
Met een uitnodiging voor een businesstrip aan dit wonderschone land vol handelsmogelijkheden in 
de eerste helft van 2022. Ondernemer Gijs Willem Sloof, actief als investeerder in Armenië, deelt graag 
zijn ervaringen. Henk Jan van Schothorst, directeur van Christian Council International, legt de brug tussen 
Armenië en Nederland op het gebied van onopgeefbare vrijheden.

Meld u snel aan voor deze businesslunch à € 50 pp. Dit kunt u doen door 
een e-mail te sturen naar info@christiancouncilinternational.org. Uw collega-
ondernemer is ook van harte welkom. Geeft u in de mail graag aan met hoeveel 
personen u komt, met vermelding van namen en e-mailadressen.

Met hartelijke groet,
Henk Jan van Schothorst   Gijs Willem Sloof
Christian Council International  Talenting Investments b.v.

ps.: wilt u vooraf meer weten, bel gerust 06 558 38 607 of 06 53 12 16 12.

Gijs Will em 
Sloof, directeur 

Talenting 
Investments


