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We zijn al weer enige tijd terug van ons projectbezoek in Guatemala. Dit keer gingen bestuursleden
Wieke en Pieter met Jan en Ineke mee.
Op onze website staat een uitgebreid verslag. In het kort nog even onze belevenissen op een rij:
Op 3 februari bezochten wij Jolomijixito, een dorp met meer dan 900 inwoners. De bron daar is droog
gevallen en de vrouwen zijn nu aangewezen op een vervuilde rivier, 1,5 uur lopen!! Hoewel het een
kostbaar project is, onder meer doordat de bron 5 km verderop ligt en het grote aantal aansluitingen
hebben wij tóch besloten dat zij een waterleiding krijgen. We zijn druk bezig met de fondsenwerving
en hopen dat we in januari -met hulp van Wilde Ganzen- kunnen starten met de aanleg.
Kosten afhankelijk van de sterk schommelende koers: ca. € 85.000.

Vergadering Jolomijixito

Bezoek aan Tuxila

Hierna gingen we door naar Tuxila waar we in 2012 een waterleiding hadden aangelegd. Het systeem
functioneerde nog prima, vrouwen blij, kinderen zagen er gezond uit. We hadden een overleg met het
watercomité. Hierbij kwam het onderwerp -sparen voor noodzakelijk onderhoud- aan de orde. Helaas
moesten wij constateren dat er onvoldoende geld wordt geïnd voor toekomstig onderhoud. Ana heeft
met krachtige bewoordingen uitgelegd dat dit toch echt wel nodig is. We hopen dat de boodschap
goed is overgekomen. Men beloofde beterschap.
Op zaterdag 4 februari was het groot feest in Salac2. Nog maar een jaar geleden waren we hier om te
constateren dat de bijna 30 jaar oude waterleiding niet meer functioneerde en dat er dringend een
nieuwe nodig was. De nieuwe waterleiding was nog maar nét klaar, een dikke straal water komt uit
de kranen. Wat waren de vrouwen blij!
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Welkomst kopje cacao in Salac2

De volgende dag zondag 5 februari was er een zo mogelijk nog groter feest in El Corozal. Ook door
een groot bedrag wat wij mochten ontvangen van een donateur die anoniem wil blijven konden we
hier zo snel aan de slag. Nooit eerder werden we onthaald door een prachtige traditionele dansgroep.
We bezochten ook de grote distributietank iets buiten het dorp voordat we begonnen met het grote
feest en ook daar de kraan open konden zetten.

De kraan gaat open in Salac2

De prachtige dansgroep in El Corozal

De grote distributietank in El Corozal

Het was een druk programma, want op maandag 6 februari reden we de bergen in naar Se’Balam om
daar 21 Mobisun-zonnepaneel-sets uit te reiken. 21 families hadden hun bijdrage van 250 Quetzales
klaar in de hand (ca. € 30). De rest (ca. €110) werd gesponsord door Mobisun en Ayuda Maya. Ook
hier opnieuw aanleiding voor een feest. Voortaan licht door zonne-energie. Ook kunnen zij hun
mobiele telefoons voortaan d.m.v. de bijgeleverde accu opladen. Al snel vormde zich een rij voor
andere gegadigden…Volgend jaar maar eens kijken of we er nog meer kunnen meenemen.
Op woensdag 8 februari bezochten we Nuevo Palin waar we zes jaar geleden een waterleiding
aanlegden. Ook hier functioneerde het systeem nog perfect maar ook hier hetzelfde ‘probleem’ dat er
niet of nauwelijks geld opzij wordt gelegd voor toekomstig onderhoud. Het zit niet in de cultuur om te
sparen maar Ana heeft ook de families hier weten te overtuigen dat een geldreserve voor onderhoud
noodzakelijk is. En ook zij beloofden beterschap.
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Notulen bezegeld met een duimafdruk Uitreiking Mobisuns in Se’Balam

Uitleg bij de Mobisun-zonnepanelen

In Cobán bewonderden we daarna de nieuwe vrachtauto die voor 50% was gedoneerd door MIVA in
Den Bosch. De andere helft door de Zwitserse stichting AEMT en Ayuda Maya. Voortaan is Adicay niet
meer aangewezen op dure en onwillige transporteurs en hebben zij het vervoer van materialen in
eigen hand. De opbouw van de vrachtauto is inmiddels ook klaar.
Ook zagen we dat er hard wordt gewerkt aan het nieuwe kantoor van Adicay, prachtig gelegen tegen
een berghelling. Door middel van een lening van AEMT kunnen zij dit realiseren en in maandelijkse
termijnen afbetalen. Zo worden zij niet meer geconfronteerd met huurprijzen die steeds werden
verhoogd, maar krijgen zij het pand in eigendom. Hoewel er pas één verdieping af is en het geheel
oogt als een bouwput, is het al in gebruik genomen. Ook om kosten te besparen.

De nieuwe vrachtauto

Het kantoor van Adicay – nog half gereed

Acties
Toen we nog in Guatemala waren werden de eerste acties al weer voor ons gehouden.
Op 19 maart organiseerde Soroptimistclub SHE in Epe een bridgedrive. Dit leverde het prachtig
bedrag op (incl. premie van Wilde Ganzen) van € 5700, mede dankzij de enthousiaste power van
Soroptimist Sien Kenter.
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Eenmaal weer in Nederland kregen we bericht van de Mocca d’Or foundation in Zwolle. Opnieuw
mochten we een prachtig bedrag op onze rekening ontvangen. Net zoals van Emmaus Haarzuilens,
die ons al enkele jaren steunen. Ook van Emmaus Bilthoven mochten we weer een mooie donatie
ontvangen.
In Steenwijk wordt elke week oud papier opgehaald door O.P.A. (Oud Papier Aktie). We waren heel
blij met een prachtige donatie; opnieuw een stapje dichterbij de realisatie van ons volgende project.
In Vaassen was onze trouwe ambassadeur Sjoukje Dijkstra, dit keer in gezelschap van Sien Kenter en
enkele andere enthousiaste vrijwilligers op Hemelvaartsdag present op Vaasaqua. Ze bemanden een
kraam, maar ook de toiletwagen voor de duizenden bezoekers werd schoongehouden door dit
fantastische clubje mensen. Het leverde niet alleen een mooi bedrag op, maar ook een anonieme
donatie op onze bankrekening én een interessant nieuw contact voor een volgende actie. Zo kan het
dus lopen!

Nel in de ‘winkel’ tijdens het Textielfestival

Uitreiking cheque bij Soroptimistclub SHE in Epe

In het weekend van 9, 10 en 11 juni hadden we een prachtplek in de schuur van B&B de Paasloërhof
van Louky Bos in Paasloo. we hadden onze complete voorraad meegenomen, zodat het een echte
winkel was. We waren blij verrast door het enthousiast kopende publiek.
Op woensdag 19 juli zullen we weer te vinden zijn in Hoorn op de Weversmarkt. We bemensen maar
liefst twee kramen (8 meter lang|!) Ben je er nog nooit geweest? Doen !! Hoorn is ook een heel
gezellig stadje.
Op 25 juli staan we met een kraam bij de tussenstop van de Drentse Fietsvierdaagse in het dorpshuis
van Onna. We hebben leuke kadootjes, die ook passen in de fietstas.
Op 2 september zal Sjoukje te vinden zijn op de Culturele Pleinmarkt in Epe. Van 10.30 tot 15.00 uur
zijn er veel kraampjes te vinden, waaronder die van ons, rond de Grote kerk. Ook Epe en omgeving is
de moeite waard.
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Op zaterdag 9 en zondag 10 september is het weer monumentendag. We zijn blij dat Carla Koelma en
Gerdi Stoter hebben aangegeven om weer spulletjes voor ons te willen verkopen in het prachtige
kerkje van Blankenham.
Actie Brasserie Middelbare Hotelschool Aventus in Apeldoorn. Toeval? De hoofddocent van de
Brasserie werd heel enthousiast toen hij tijdens Vaasaqua hoorde over onze projecten. En toevallig
(?!) was hij nog op zoek naar een project. Van elk verkocht kopje koffie gaat gedurende het nieuwe
schooljaar €0,10 naar een goed doel. Wij zijn erg blij dat we dit schooljaar het goede doel zijn
geworden. Een fantastische actie.

Actie Brasserie Hotelschool Aventus

Erik de Jong, onze webmaster

Susanna Kuiper, onze dtp-er

Zonder deze enthousiastelingen, onze wederverkopers, onze ambassadeurs, onze vaste donateurs en
af-en-toe donateurs zouden wij onze projecten niet van de grond krijgen. We kunnen het niet vaak
genoeg zeggen ‘hartstikke bedankt’, ‘muchas gracias’, namens de Maya-families in Alta Verapaz.
Nieuwe website
En last but not least, kunnen wij aankondigen dat wij een geheel vernieuwde website krijgen.
Erik de Jong van Erjon Webdesign, onze vaste webmaster is al maanden bezig om de ‘oude’ website
om te bouwen en in een nieuw modern jasje te steken. En, dit mag ook wel gezegd worden; dit doet
hij voor ons op vrijwillige basis.
Op 14 juli wordt de nieuwe website gelanceerd. Dus….neem er eens een kijkje. We horen graag jullie
reacties.
En ook Susanna Kuiper van DTPartner willen wij eens in het zonnetje zetten. Zij zorgt -eveneens op
vrijwillige basis- voor professioneel vormgegeven folders, banners en posters.
Dank jullie wel! Jullie zijn kanjers.
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