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Bezoek Ana aan Nederland  

Wat heeft Ana genoten van haar bezoek in Nederland. Wij genoten met haar mee en…. 

wat hebben we veel gedaan! 

De paar foto’s hieronder zijn er het bewijs van. Een greep uit de activiteiten:  

We brachten een bezoek aan onze sponsor in Zwolle: Mocca d ‘Or.  Ana maakte persoonlijk kennis met de 

mensen achter Wilde Ganzen in Hilversum en zij werd geïnterviewd voor het magazine.  

We gaven presentaties bij de Soroptimistclubs en op de zeer geslaagde en drukbezochte feestelijke 

Mayamiddag op 11 september. Corina Elzenaar van Wellnesshoeve Butterfly kondigde die middag aan dat zij 

sponsor wordt van Ayuda Maya. Corina overhandigde een cheque voor de eerste €100. Dank je wel Corina!  

Ook een groot dankjewel aan de vele vrijwilligers die deze middag tot een waar feest maakten. 

Er kwam een interview met GROTE foto in de regionale kranten. Ana ontmoette Peter Klaren van Mobisun 

en hij gaf haar alvast enkele exemplaren mee. Het was monumentenweekend en Carla en Gerdi verkochten  

onze artikelen in het kerkje van Blankenham. Ze ontmoetten Ana nu ook in levenden lijve. 

 

     
Cheque van Wellnesshoeve Butterfly      Volle zaal bij presentatie van Ana           Chili-maaltijd  

 

      
Bezoek aan Mocca d’Or                       Monumentenweekend Blankenham          Bij Wilde Ganzen met Sylvia Ortega 

Uiteraard was er ook tijd voor ontspanning: met de sloep een tocht door Giethoorn en wijde omgeving,  

met de snorfiets door de bossen naar Vledder, een wandeling op de Veluwe met ambassadeur Sjoukje      

waarna we pannenkoeken aten en als klap op de vuurpijl een tocht met de grote reddingssloep van  
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Peter legt de Mobisun uit                    Groot in de krant                              Op de Veluwe met Sjoukje 

 

Anne Sinkeler (zoon van bestuurslid Nel) door de Amsterdamse grachten. En dat ál die weken onder een 

strakblauwe hemel met soms tropische temperaturen.  

Ana bracht de zon mee naar Nederland en helaas nam ze deze ook weer mee toen wij op 27 september 

afscheid van haar namen op Schiphol. Niet voor lange tijd want de tickets voor ons volgend bezoek zijn 

al weer binnen. Jan en Ineke vertrekken medio januari en Wieke en Pieter volgen eind januari.  

Misschien overbodig, maar we melden het toch nog maar een keer: de tickets betalen we uit eigen zak. 

 

Nieuws over de projecten: SALAC2 en EL COROZAL 

De fondsenwerving voor het grote bedrag wat we dit keer nodig hebben -het zijn immers twee dorpen 

tegelijk die we elk voorzien van een eigen drinkwaterleiding- verliep voorspoedig. Uit onverwachte hoek 

kregen we een grote donatie. Deze donateur blijft liever anoniem. En, omdat ook nu Wilde Ganzen onze 

aanvraag steunt, kon Adicay half augustus beginnen met de aanleg. Momenteel wordt er keihard  

gewerkt door de dorpelingen. In Salac2 en El Corozal is het straks groot feest.  

Dat kunnen we ons heel goed voorstellen. Schoon drinkwater uit een kraan; wie wil dat nou niet?! 

 

Op onze planning staan ook bezoeken aan Tuxila en Nuevo Palin. Twee dorpen die we enkele jaren eerder 

voorzagen van een waterleiding. We willen graag weten en zien hoe alles daar nu verloopt. 

We gaan weer op bezoek bij enkele van de vele dorpen die een verzoek hebben ingediend.  

Daarna nemen we samen met Adicay een besluit op basis van de ernst van de situatie, de mogelijkheden én 

bovenal de motivatie van de gemeenschap. 
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Vergadering in El Corozal                            Aankomst materiaal 

 

Behalve water ook licht? …. MOBISUN 

In de meeste dorpen waar we een waterleiding hebben aangelegd is geen elektriciteit. Een prima oplossing is 

voorhanden met de Mobisun (www.mobisun.com). Een door zonlicht oplaadbare lichtgewicht dubbele zonnecel 

van 13W met een 10000 mAh powerbank met 2 USB-poorten levert als hij volledig is opgeladen maar liefst 10 

uur licht met de bijgeleverde lamp. Ook mobiele telefoons kunnen dus worden opgeladen.  

Om te onderzoeken of de mensen erbij geholpen zouden zijn hebben we twee Mobisun als proef uitgezet en 

gevraagd naar de ervaringen. En deze zijn positief. Don Juan Tzub uit Se’Balam vertelt: ”Ons leven is veranderd. 

We kunnen nu ‘s avonds bijeenkomsten houden in ons huis, de kinderen kunnen hun huiswerk maken bij 

lamplicht totdat zij klaar zijn. Eerst konden zij dat maar doen totdat het donker werd. Dan moesten zij de 

volgende ochtend verder gaan. We hebben geen kosten meer voor kaarsen en petroleum en geen last meer  

van de vervuilende rook. Én het bespaart mij veel tijd én geld bij het opladen van mijn mobiele telefoon.” 

(Opm.: ook een mobiele telefoon is inmiddels een onmisbaar onderdeel van de samenleving. Hoewel …  

meestal is er geen geld voor een beltegoed) 

We gaan nu inventariseren hoeveel families in Se’Balam een Mobisun zouden willen aanschaffen, want we 

geven ze niet cadeau. Via een betalingsregeling kan men in het bezit komen van deze Mobisun met dubbel 

zonnepaneel. Dit alles zal dan geadministreerd worden door hetzelfde comité wat de maandelijkse bedragen int 

voor het onderhoud van het watersysteem. 

Peter Klaren van Mobisun wil ons deze tegen kostprijs leveren. Hartstikke fijn en bedankt Peter voor het 

‘verlichten’ van het leven van deze arme bevolking. Wij nemen ca. 50% voor onze rekening zodat de familie        

die een Mobisun aanschaft, een bedrag van ca. €30 moet betalen. Dit zou gemakkelijk moeten kunnen, omdat 

zij per maand zo’n €5 besparen op petroleum, kaarsen en oplaadkosten voor de mobiele telefoon. 

We zijn er dus mee bezig en u hoort er binnenkort vast nog meer van. 

http://www.mobisun.com/
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Aan het werk bij de bron                                                  Don Juan Tzub met Mobisun      Vrachtauto cofinanciering MIVA 

 

Een vrachtauto voor Adicay door cofinanciering van MIVA  

Voor het vervoer van materialen is Adicay aangewezen op transporteurs. Echter…de prijzen die deze 

transporteurs rekenen gingen elk jaar omhoog en de kwaliteit van hun dienstverlening nam af. Zij leverden    

niet op de afgesproken tijd of alleen wanneer het hen uitkwam met bijvoorbeeld door regen onbruikbare 

cement als gevolg. Wegens de slechte staat van de wegen verhoogden zij ook nog eens hun prijzen waardoor 

onze projecten duurder werden. Een eigen (kleine) vrachtauto zou de oplossing zijn. Eerder ontving Adicay van 

MIVA al 75% van de kosten voor de aanschaf van een 4WD pick-up met dubbele cabine.  

Zouden zij een tweede aanvraag ook honoreren? En já het is gelukt. Miva financiert 50% van een NIEUWE 

vrachtauto die bijna €20.000 kost. Het prijsverschil tussen nieuw en gebruikt was niet heel groot. Vandaar de 

keuze voor een nieuwe. Bovendien zit er dan 5 jaar garantie op. De overige 50% worden gefinancierd door 

AEMT, een Zwitserse organisatie die Adicay ook steunt en Stichting Ayuda Maya. 

De projecten zullen hierdoor efficiënter en effectiever worden. En dus ook kostenbesparend. 

 

Dat brengt ons weer op het onderwerp: geld. Want daar draait het toch weer om. 

We zijn doorlopend op zoek naar mogelijkheden om het saldo van onze bankrekening aan te vullen zodat      

we volgende projecten kunnen financieren. 

 

Zeer succesvol was bijvoorbeeld de samenwerking met de museumwinkel van het Drents Museum tijdens  

hun grote Mayatentoonstelling, bezocht door maar liefst meer dan 100.000 mensen.  

De Museumwinkel verkocht de door ons geleverde Maya artikelen. De opbrengst voor ons was maar liefst  

€8.100! We kijken terug op een zeer plezierige samenwerking. Dit was wederom een Win-Win situatie. 
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Behalve dit soort behoorlijk grote bedragen ontvangen we ook regelmatig kleinere bedragen van particuliere 

initiatieven. Een verloting bij een quiltclub, opbrengst van de fruitoogst, sieradenverkoop op party’s, tijdens 

fairs en beurzen. Grote bedragen, kleine bedragen, ze zijn allemaal welkom. Elke druppel telt! 

  

Op de valreep  

We gaan mee doen met de Gouden Gansverkiezing georganiseerd door Wilde Ganzen.  

Op het laatste nippertje hebben we besloten mee te doen. Hoofdprijs €10.000 te besteden aan je project. 

Binnenkort start hun campagne met veel media-aandacht. www.goudengans.nl 

 

Houd dus ook onze website www.stichtingayudamaya.nl  en facebookpagina www.facebook.com/ayudamaya 

in de gaten. En…..stem op ons!  

 

Want alleen met uw hulp kunnen we doorgaan. 

De arme Mayafamilies zijn u er zeer dankbaar voor. 

 

Het zou toch mooi zijn als dit jongetje volgend jaar niet meer met water hoeft te sjouwen. 

   

 

  Hartelijk dank… Muchas Gracias! 

http://www.goudengans.nl/
http://www.stichtingayudamaya.nl/
http://www.facebook.com/ayudamaya

