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Jaarverslag 2015                                                              

Algemeen 
De voornaamste doelstelling van Stichting Ayuda Maya is fondsenwerving voor projecten om de 

leefomstandigheden te verbeteren van de kansarme  Mayabevolking in het Midden-Amerikaanse 

Guatemala. Dit land is ongeveer 3x zo groot als Nederland en heeft een bevolking van ruim 14 

miljoen mensen. De inheemse Maya’s maken daar ongeveer 50% van uit.  

 

Bij ons beleid gingen wij uit van de millenniumdoelen die door de lidstaten van de VN in 2000 zijn 

vastgesteld. Hierin staan internationale afspraken over wereldwijde armoedebestrijding. In 2015 

lopen de millenniumdoelen af en moest een nieuwe agenda worden vastgesteld. 

In het laatste weekend van september 2015 hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties een 

nieuwe lange termijn ontwikkelingsagenda vastgesteld met 17 ambitieuze lange termijn doelen.  

Deze ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) moeten ertoe leiden dat in 2030 de wereld vrij is  

van armoede, honger en ziektes. Ook moeten oplossingen zijn gevonden voor problemen over o.a. 

water, sanitatie, klimaat en energie. Vrede en veiligheid, duurzame economische ontwikkeling, 

gelijkheid en partnerships zijn belangrijke middelen om deze doelen te bereiken. 

 

 
 

Voor Ayuda Maya is vooral SDG 6 van belang: toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire 

voorzieningen, verbetering van de waterkwaliteit en voorkomen van waterverontreiniging.  

Rechtstreeks gevolg hiervan is een verbetering van de gezondheidstoestand, SDG 3. Op langere 

termijn komen SDG’s 1, 2 en 8 binnen de horizon van de armste Maya’s. Ons beleid ligt vast in het 

beleidsplan dat op de website is gepubliceerd. Ayuda Maya heeft de ANBI-status, waardoor het voor 

donateurs fiscaal aantrekkelijk is giften te doen. 
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We werken vraaggericht, dat is immers het belangrijkste uitgangspunt voor succes, naast het hebben 

van een betrouwbare uitvoerende partner in het land zelf. 

 

 
Ana directeur Adicay                                    Iedereen akkoord Sierra de Chama 

 

Onze doelgroep, de Maya-families  in de rurale dorpjes in de provincie Alta Verapaz, helpen we  

door ze te voorzien in een eerste levensbehoefte: schoon drinkwater.  

Zij zijn extreem arm, hebben dus geen geld voor elektriciteit. Water halen ze uit vervuilde rivieren, 

met hoge kindersterfte als triest gevolg. Het schone drinkwater verkrijgen wij door direct van een 

hoger gelegen bron door middel van zwaartekracht een gesloten waterleidingsysteem aan te leggen. 

Elke familie krijgt een kraan voor de deur van hun hutje. 

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor het systeem is dat de dorpelingen zelf bijdragen 

door mee te werken bij het graaf- en sjouwwerk, het leveren van hout, zand en stenen.  

Hierdoor wordt een project hun eigen project. 

 

Schoon drinkwater betekent fittere, gezondere kinderen die naar school kunnen. Moeders die een 

groentetuin kunnen aanleggen, betere meer gevarieerde voeding en de mogelijkheid om wat over  

is te verkopen op de markt. We zeggen wel eens: in de 6 maanden die de aanleg gemiddeld vergt 

gaan de mensen 60 jaar in de tijd vooruit. 

 

Ayuda Maya werkt transparant: jaarverslagen, balansen en exploitatierekeningen publiceren we  

op de website. Zo kan iedereen precies zien hoe we donaties en andere opbrengsten besteden.  

De kosten houden we zo minimaal mogelijk.               

 

Jan en Ineke de Smidt, voorzitter en secretaris, gaan -indien mogelijk- ieder jaar naar Guatemala.  

Op hun reis bezoeken zij onze uitvoerende partner Adicay. Het hele jaar door is er veel e-mail 

contact, maar tijdens de persoonlijke ontmoeting is er meer tijd om dieper op bepaalde thema’s        

in te gaan, en eventuele problemen die zich voordoen bij de uitvoering van de projecten te 

bespreken. Samen met Adicay bezoeken zij de projecten die zijn afgerond en wonen zij vergaderingen 

bij van dorpen die verzocht hebben om een waterleidingsysteem. In 2015 zijn ook bestuursleden 

Wieke en Pieter Landman mee geweest (op eigen kosten), zodat ook zij de projecten met eigen ogen 
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hebben kunnen aanschouwen en een goede indruk hebben gekregen van het land, de Mayabevolking 

en hun situatie.  

  

Guatemala 
Ook 2015 bracht weinig verandering. In Centraal-Amerika alsook in het Noord-Amerikaanse Mexico 

beheersen bendes het leven op het platteland en in arme wijken. Guatemala is een doorvoerland voor 

cocaïne vanuit Columbia. Zowel in het Noorden als het Zuiden in de grensgebieden bij Mexico zijn 

drugsbendes actief. Net als in Mexico gaat dit gepaard met ongekend geweld, ook jegens de 

plaatselijke bevolking wanneer die weigert mee te werken. Omdat de politie onderbezet is -er is 

nauwelijks geld voor beschikbaar- neemt ook de algemene veiligheid in het land af.  

Dat in het land corruptie welhaast de norm is, zal bekend zijn. Maar er is wellicht verandering op 

komst. De bevolking is het zat. Sinds begin april werd voor het eerst massaal geprotesteerd en de 

politie en het leger traden niet op. Er waren er ook weer presidentsverkiezingen, maar hieraan ging 

dus heel wat onrust vooraf. Allereerst moest Ingrid Roxana Baldetti Elías -sinds 2012 de eerste 

vrouwelijke vice-presidente- aftreden omdat zij verwikkeld was in een corruptieschandaal. Hierna 

werd zij gearresteerd. Ook de president Otto Pérez Molina werd gedwongen af te treden en daarna 

gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van zware corruptie met invoerrechten. De nieuwe gekozen 

president die op 14 januari 2016 de interim-president Morales Alejandro zal opvolgen is de Tv-

komiek en acteur Jimmy Morales die in de tweede ronde zijn rivale Sandra Torres (ex-echtgenote 

van een ex-president) verpletterend versloeg. De 46-jarige Morales -die al 15 jaar acteur is en in het 

bezit van een MBA masterdiploma- presenteerde zich tijdens de campagne als de anti-establishment-

kandidaat die de corruptie zal aanpakken. Hij is in het hele land bekend met zijn comedyserie 

'Moralejas'. Hij moet het vertrouwen van de mensen in de overheid van Guatemala zien te herstellen, 

de hoge criminaliteit bestrijden en de overheidsinkomsten verhogen. 

In zijn korte verkiezingsprogramma stonden enkele opmerkelijke voorstellen: gratis smartphones 

voor kinderen en een verplicht gps-volgsysteem voor leraren om te controleren of zij daadwerkelijk 

voor de klas verschijnen (dat doen ze natuurlijk alleen als ze op tijd hun salaris krijgen, wat lang niet 

altijd het geval is!). De komende 4 jaar zal Morales moeten bewijzen dat hij een even goede president 

als komiek is. De Maya’s (50% van de bevolking) geloven er niet zo in. In zijn verkiezingscampagne 

komt geen enkel concreet voorstel voor om de sociale, economische, structurele en juridische 

problemen bij deze grote bevolkingsgroep op te lossen. De meesten zijn vrijwel verstoken van goede 

gezondheidszorg, onderwijs en basisbehoeften zoals schoon (drink)water.    

        

                       

De oude president Otto Perez Molina                             De nieuwe president Jimmy Morales                       
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Voor toeristen is het mooie Guatemala relatief veilig, hoewel er natuurlijk de nodige berovingen zijn. 

Hierbij is het belangrijk vooral niet op te vallen. Sommige toeristen vragen er gewoon om, met hun 

dure camera’s en met juwelen behangen…. En ga ’s avonds niet alleen over straat en neem een taxi. 

In de regentijd viel er ook dit jaar in ons projectgebied in Alta Verapaz overvloedig veel regen. Dit 

betekende dat wegen versperd werden door modderstromen en dat transport van mensen en 

materiaal werd bemoeilijkt. Ook bij ons lopende project Samilha1 waren kleine problemen doordat 

een brug niet met een volgeladen vrachtauto kon worden overgereden. 

Voor het overige is Guatemala in 2015 bijna verstoken gebleven van extreem natuurgeweld als 

orkanen en grote aardbevingen. Alleen in een voorstad ten ZO van de hoofdstad waren door een 

aardverschuiving enkele honderden doden te betreuren. Dit waren voornamelijk de allerarmsten. 

 

               
Dagelijks leven                 Aardverschuiving                                            Aanvraag voor project 

 

Bestuur 
Het bestuur is in deze verslagperiode 4x bij elkaar geweest (op 6 januari, 31 maart, 7 juli en 13 

oktober) en is verder door de secretaris via e-mail op de hoogte gehouden van eventuele zaken  

van belang. Bij tussentijds te nemen besluiten is via e-mail gecommuniceerd.    

 

Partnerorganisatie Adicay 
De uitvoering en realisatie van de waterprojecten zouden niet mogelijk zijn zonder onze partner 

Adicay onder de bezielende leiding van Maya-directeur Ana Cal Choc.  

Haar bijzondere levensverhaal kunt u lezen op onze website op de pagina ‘projecten’.  

Ana, de technici en de sociaal werkers/instructeurs maken hun lijfspreuk: “Trabajando con Amor y 
Excelencia” (Werken met Liefde en Voortreffelijkheid) volledig waar. 

De contacten met Adicay zijn intensief. Tijdens de aanleg van het systeem worden wij via de mail 

goed geïnformeerd over de stand van zaken met foto’s en videofilmpjes.  

Offertes en rapportages zijn zeer gedetailleerd.  

Van elke uitgave is een verantwoording aanwezig. Ook ondersteunen zij de fondsenwerving in 

Nederland door het aanleveren van foto’s en videofilmpjes die een goed beeld geven van het werk. 

Adicay heeft een website (www.adicay.org) en een pagina op Facebook.  

Tijdens de bezoeken van Jan en Ineke de Smidt worden in overleg met Adicay de dorpen  

geselecteerd die voor een waterleiding in aanmerking komen.  

              

http://www.adicay.org/
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.       

Adicay is een non-profitorganisatie en derhalve niet op winst gericht. De salarissen zijn bescheiden  

en op kosten wordt gelet. Grote reserves zijn er niet.  

Projecten 
Vanaf 2012 richten we ons op waterprojecten, soms in combinatie met groentetuinen.                    

Dit hebben we in onze communicatie en fondsenwerving verder uitgedragen en inmiddels kunnen     

we ons  ‘gespecialiseerd in waterleidingen’ noemen.      

 

Sierra de Chamá ons 5e waterleidingproject 

In het bijzijn van bestuursleden Jan en Ineke de Smidt en Wieke en Pieter Landman alsook Bert en 

Ginette Eleveld, donateurs van het eerste uur, woonden we op 28 januari 2015 de feestelijke 

inauguratie bij. Dit project verliep wat minder voorspoedig dan anders.  

 

Sierra de Chamá is een klein dorp (41 families) zonder drinkwater. Dankzij onze donateurs en Wilde 

Ganzen kon Adicay al op 6 augustus van start gaan met de aanleg. Op 24 september was de 

distributietank klaar en eind november stroomde er schoon (drink)water in Sierra de Chamá). Maar er 

moesten eerst wat tegenslagen overwonnen worden. Zo hadden bewoners van een hoger gelegen 

dorp bomen gekapt vlakbij de bron. Bomen zijn essentieel om water vast te houden. De bron zou op 

termijn onvoldoende capaciteit hebben. Daarom moesten er andere bronnen worden gevonden en 2 

nieuwe opvangtanks worden aangelegd. Ook moest er een omleiding worden aangelegd omdat een 

persoon geld eiste voor leidingen over zijn land. Dat doen we principieel niet. Deze tegenslagen 

zorgden voor extra kosten. Daarbovenop was de wisselkoers van de Quetzal ten opzichte van de Euro 

een kleine 20% slechter  geworden. Al met al gaf dat een substantiële kostenverhoging. Maar er 

stroomt schoon drinkwater in het dorp en de mensen zijn blij. 

 

Bezoek aan bestaand project 

Ook projecten die gereed zijn bezoeken we. Op 27 januari reden we de smalle en steile berghelling op 

naar Se’Balam. Een tevreden dorp waar de waterleiding uitstekend functioneert. We werden feestelijk 

onthaald en toegesproken en kregen een lunch aangeboden. Voor ons eenvoudig, maar voor hen een 

zeldzaam feestmaal. 

 

           

                             

   
Ontvangst Sierra de Chama               De kraan gaat open                            Feest 
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Kraan voor de deur in Se’Balam         Het hele dorp liep uit                         Grote glimlach en blij met het water 
 

Samilha1 ons 6e waterleidingproject 

In overleg met Adicay was besloten Samilha1 wederom te bezoeken als volgend project. Dit dorpje 

ligt hoog in de bergen en is bereikbaar via een prachtige maar moeilijke route, die in de regentijd 

soms onbegaanbaar is. De (aangekondigde) ontvangst was wat koel. 57 families die nauwelijks nog 

durfden hopen op hulp van buitenaf voor de aanleg van een drinkwatersysteem. De burgemeester 

had immers in dit verkiezingsjaar en hopend zo extra stemmen te winnen, toezeggingen gedaan. 

Maar hij heeft niet de middelen om dit te realiseren en kan het niet waar maken. Dus teleurgestelde 

families in Samilha1. De hoop is nu op Adicay en Ayuda Maya gevestigd.  

Wij vroegen ze nog even geduld te hebben aangezien ook wij nog het benodigde geld bij elkaar 

moeten zien te krijgen nl. €45.000. Door de forse stijging van de wisselkoers van de euro ten 

opzichte van de plaatselijke munteenheid -de Quetzal- worden de projecten fors duurder. Ter 

vergelijking: in 2012 kregen we gemiddeld 10,5 Quetzal per € en nu nog maar ongeveer 8,4.  

Ook kostenstijgingen van materialen en transport zorgen voor hogere totaalkosten van de projecten. 

 

 

                       
Onderwijs in Samilha1                                                             Pauze tijdens het zware werk 

 

Samenwerking met Wilde Ganzen  

De samenwerking met Wilde Ganzen werd ook in 2015 bestendigd.  

Tuxila ons 3e waterleidingproject en de groentetuinen zijn met steun van Wilde Ganzen tot stand 

gekomen evenals Se’Balam, ons 4e waterleidingproject. Ook het 5e in Sierra de Chama is door Wilde 

Ganzen ondersteund en nu ook ons 6e project, Samilha1. Dus Wilde Ganzen steunt ons nu al 4x, 

waarvoor het bestuur zijn hartelijke dank uitspreekt en hoopt dat de samenwerking wordt voortgezet. 
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Bijdrage aan mobiel test laboratorium  

Adicay was altijd afhankelijk van laboratoria voor het bacterieel testen van watermonsters. Naast 

lange wachttijden vergde dit ook veel (reis)tijd en dus kosten. Hierom verzocht Adicay ons om een 

bijdrage in de aanschaf van een eigen mobiele testunit. Ook de Zwitserse organisatie met wie Adicay 

werkt kreeg hetzelfde verzoek. Wij besloten om 50% van de kosten te betalen. Dit was zo’n €1300. 

Dit is een goede investering. Het personeel heeft inmiddels een opleiding gehad hoe om te gaan met 

dit apparaat.  

 

   
Roberto neemt een watermonster   Testunit voor watermonsters     Schoon drinkwater in Sierra de Chama  
   

Fondsenwerving 

De belangrijkste taak van Stichting Ayuda Maya is het werven van fondsen.  

Ayuda Maya is voor het laten uitvoeren van de projecten afhankelijk van donateurs, verkoop van 

artikelen uit Guatemala en opbrengsten van acties die zijn en worden ondernomen.  

 

De verkoop van onze artikelen uit Guatemala verloopt nog steeds voorspoedig.  

In 2015 hadden we een lagere verkoopomzet dan in 2014. Dit kwam o.m. door het minder 

beschikbaar zijn van onze ambassadeur Sjoukje. De meer gespecialiseerde markten, zoals 

kunstmarkten als Art Explosion in Assen en Steenwijk en de Weversmarkt in Hoorn zijn voor de 

verkoop van onze sieraden en geweven artikelen goede tot zeer goede markten. Ook de 2-daagse 

Pinksterfair in Vaassen, is in beginsel een geweldige markt, met de goede sfeer en ambiance waarbij 

onze sieraden goed passen. Maar dit jaar stonden we op een te rustige plek waardoor de omzet wat 

tegenviel. Braderieën gericht op een algemener publiek scoren minder.                 

 

Naast het koesteren van onze bestaande contacten zullen we nog meer aandacht besteden aan      

het zoeken van mogelijkheden voor financiële steun bij grote(re) fondsen en bedrijven.  

Zo legden we in 2013 contact met Mocca d‘Or Foundation die projecten in koffieproducerende    

landen steunt. Zij steunden ons voor de derde keer. Dit jaar met maar liefst €5.000. 

Van de kringloopwinkels Emmaus Bilthoven ontvingen wij €4.000 en van Emmaus Haarzuilens 

€3.000. Van Pelgrimshoeve Snuffelmarkt in Zoetermeer (ook een kringloopwinkel) ontvingen we 

€1.000. Van de kringloopwinkel Stichting XopX ontvingen we €500.  

Van OPA (Oud Papier Actie) in Steenwijk kregen we €2.000 op onze rekening bijgeschreven. 
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Een kijkje bij de maakster thuis                     Het resultaat                             Nog meer inkopen 

 

Van Restaurant Bovenmeester in Steenwijk (Bib Gourmand 2015!) ontvingen wij uit hun “wateractie” 

€750. En de actie van de Zuukerschool in Zuuk (bij Epe) leverde €678,85 op. 

Van Abdij Rolduc in Kerkrade ontvingen we €1.000 uit de verkoop van hun eigen wijn. Dit is vooral te 

danken aan een tweetal enthousiaste fans van Ayuda Maya, Jeanne en Jan Bemelmans. 

Vroeger was Rolduc een Grootseminarie en later een gymnasium. Nu is het een hotel/restaurant      

en is het in heel de wereld bekend als heerlijke plek waar o.a. de deelnemers aan het Wereld 

Muziekconcours in Kerkrade graag logeren. 

Van de inmiddels opgeheven “Stichting Guatemala 2007” die ook een waterproject sponsorden 

ontvingen we €650.  

 

Particuliere initiatieven 

Steeds weer worden wij verrast door particuliere initiatieven, mensen die onze projecten een warm 

hart toedragen en bijvoorbeeld brocante verkopen, of de opbrengst van hun pruimenoogst aan ons 

doneren, of mensen die Guatemala bezoeken en zelf sieraden verkopen in hun eigen omgeving, 

mensen die voor een familiereünie bij ons spulletjes ophalen en verkopen. En dan ook nog staat er af 

en toe een bedrag bijgeschreven van een donateur die anoniem wenst te blijven. 

Hartverwarmend allemaal en voor ons ook een hart onder de riem om met dit werk door te gaan. 

 

Ambassadeurs 

Sjoukje heeft zich wegens haar gezondheid dit jaar minder kunnen inzetten dan ze wilde. Maar voor 

2016 heeft zij haar plannen voor Ayuda Maya al weer klaar. Zij wordt geholpen door enkele andere 

vrijwilligers op wie ze altijd een beroep kan doen. 

                        

Jan en Ineke kennen Jan Hendriks en Alda Haegens uit Venray al enkele jaren wegens hun werk 

voor Stichting Los Niños. Hun werk voor die Stichting zit erop en zij zochten een nieuwe invulling.   

Wij waren dan ook zeer blij dat zij aanboden zich te willen inzetten als ambassadeurs voor Ayuda 

Maya. Groot voordeel is dat zij al vertrouwd zijn met de problematiek in Guatemala en dat ze Spaans 

spreken. Ze zijn er al enkele keren geweest en in 2016 gaan ze met ons mee op een projecttrip.  
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Veiling Zuukerschool                                      Ons verkoopteam op de Art Explosion in Steenwijk 

 

             
Doorlopende verkoop artikelen  

Uiteraard danken wij onze vaste verkoopadressen.  

Theetuin De Buytenplaets in Noordwolde en Kapsalon Care4Hair in Steggerda.  

Opticien Muurling in Steenwijk en Ans Gijsbers, pedicure, verkopen brillenkoordjes voor ons en 

Opticien Vallinga in Wolvega brillenkoordjes, kettingen en armbanden. Modehuis Clair in Steenwijk 

heeft ook onze sieraden in de verkoop. En bij de familie Jongschaap in Kalenberg liggen in het 

vaarseizoen onze producten in de mooie vitrinekast in het voormalige kerkje. 

              

In de prachtige winkel van Eleveld Wijn in Steenwijk zijn enkele producten van Ayuda Maya te koop 

en ook bij Galerie De Mooie Lisa in Otterlo.  

Door toeval, (maar wie gelooft nog in toeval?) liep Mardou van Lohuizen tijdens de Art Explosion in 

Steenwijk tegen de kraam van Ayuda Maya aan. Mardou woont in Kallenkote waar zij bij haar thuis  

‘praktische spiritualiteit voor het dagelijks leven’ biedt in de vorm van gesprekken, meditaties enz.  

Zij schrijft boeken over de universele kennis en wijsheid van de Maya’s. Na haar ontmoeting met 

Ayuda Maya besloot zij om een deel van haar inkomsten af te staan voor de waterprojecten en ook is 

zij verkoopadres geworden van de artikelen uit Guatemala. 

 

Deze ondernemers verdienen er geen cent extra mee. De opbrengst komt dus voor 100% ten goede 

aan de projecten.    

  

De nieuwetijdswinkel Binnenlicht op Texel is een vaste afnemer en verkoopt onze producten in hun 

leuke winkel in de Weverstraat in het gezellige Den Burg. 

Af en toe krijgen we hulp bij het verkopen tijdens fairs van enthousiaste vriendinnen. Het worden er 

intussen teveel om op te noemen. Omdat we bang zijn mensen te vergeten, noemen we hierbij geen 
namen maar weet dat we al die hulp en steun zeer waarderen.  
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Overige activiteiten 

In november kwamen we bij toeval Frank van Rijn tegen. Van beroep wereldfietser, inmiddels 67 

jaar jong, en auteur van een groot aantal boeken met fietsverhalen van over de hele wereld. Frank 

woont in Doldersum en is net als Jan een fervent schaker. Frank wilde weer eens na 21 jaar door 

Yucatan (Mexico) en Guatemala fietsen. We konden hem helpen met onze recente kennis over 

Guatemala en zijn nu via de e-mail stand-by voor nieuwe informatie. En wellicht is hij aanwezig bij de 

feestelijke opening op 20 januari 2016 van ons laatste project Samilha1. Hij heeft toegezegd na zijn 

terugkeer in Nederland de opbrengst van enkele lezingen aan Ayuda Maya te schenken. 

 

Op onze website en Facebook vermelden we regelmatig welke activiteiten we nog meer ondernemen 

en waar wij in actie komen. 

Om belangstellenden te informeren zijn er nieuwsbrieven uitgegaan die ook te downloaden zijn  

vanaf de website. In 2015 in mei en oktober. Voor belangstellenden en donateurs zonder 

e-mail verzonden we deze per post. 

 

Bert Buiskool fotografeerde met assistentie van Annemarie Vierhoven 3 prachtige meiden met onze 

prachtige sieraden. Op de website zijn de resultaten te bewonderen. 

 

 

      
   
Een van de boeken           Frank van Rijn in Mexico          De drie ‘young ladies’ die model stonden voor 
die Mardou schreef onderweg naar Guatemala        de sieraden. 

              

Hulp in natura 

Een speciaal woord van dank voor hun belangeloze hulp bij de inhoud en vormgeving van ons 

drukwerk en het bijhouden van onze website: de freelance praktijk van Susanna Kuiper voor zowel 

creatieve als technische dtp-ondersteuning (www.dtpartner.nl); Erik de Jong van Erjon webdesign 

(www.erjon.nl) voor het up-to-date houden van onze website en Astrid Mensink voor de teksten van 

onze nieuwe algemene folder (www.kopijatelier.nl). En niet te vergeten de hulp die we bij bemensing 

van onze kraam op markten kregen. Verpakkingsmateriaal kregen wij gratis van Scheltinga 

Verpakkingen www.scheltinga.nl. 

 

              

 

http://www.dtpartner.nl/
http://www.erjon.nl/
http://www.kopijatelier.nl/
http://www.scheltinga.nl/


 

 

 

Leemweg 18  •  8395 TK  Steggerda  •  The Netherlands 

Tel: +31 (0)561 44 11 36  •  Gsm: +31 (0)638 92 48 92 

Mail: info@stichtingayudamaya.nl  •  Web: www.stichtingayudamaya.nl  

 

 

 
 

11/12 

 

Donateurs 

Wij danken onze vaste en minder vaste donateurs heel hartelijk voor hun financiële steun.  

Het is goed om te zien dat er ook in 2015 weer vaste donateurs zijn bijgekomen. Donateurs geven 

ons behalve hun financiële steun ook het vertrouwen om door te gaan met onze projecten. Wij weten 

zeker dat met uw geld de armste Mayabevolking een stapje dichter bij een betere toekomst komt. 

Namens hen: Matios! (“dank u wel” in het Q’eqchi, hun eigen taal) 

Met een kleine bijdrage kun je al een GROOT verschil maken. 

 

Een van onze donateurs, Marion van Leeuwen, overleed in 2014 op slechts 62 jarige leeftijd. In haar 

testament had zij een legaat aan Ayuda Maya nagelaten. Dit kwam in 2015 vrij en wij zijn haar 

hiervoor zeer dankbaar. Met haar postume hulp zal een volgend nieuw project zeker doorgaan. Wij 

zullen dan op die plek een herinnering aan haar verzorgen zodat zij voortleeft in de harten van de 

Maya’s die door haar gebaar een beter leven krijgen. 

 

Op de agenda voor 2016  

 

Van 28 februari tot en met 4 september is er de tentoonstelling: ‘Maya’s – heersers van het 

regenwoud’. Dit is een zeer interessante expositie waarvoor zelfs een 1000 kilo zwaar en 3 meter 

lang liggend beeld van een krijger met Jaguarmasker naar Assen is gehaald. Veel stukken zijn nog 

nooit in Europa te zien geweest. Dus: als Guatemala u te ver weg is, dan krijgt u in Assen een goed 

beeld van de Maya’s in andere tijden. Vers van de pers kunnen we met veel trots melden dat het 

Drents Museum onze sieraden en nog wat andere artikelen gaat verkopen in de Museumshop ten 

behoeve van onze projecten.  

 

 

          
  In de agenda van 2016              Ana, onze steun en toeverlaat     Hier doen we het allemaal voor  ! 
 

Als alles goed gaat zal Ana Cal Choc, de directeur van onze partnerorganisatie Adicay, in september 

2016 voor ca. 2 weken naar Nederland komen om presentaties te geven, kennis te maken met Wilde 

Ganzen en om donateurs te ontmoeten. Uiteraard zullen we hier uitgebreid aandacht aan schenken. 
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Tot slot 

In de afgelopen jaren zijn 5 waterleidingprojecten gerealiseerd en wordt de zesde op 20 januari 2016 

2016 geopend. Dan hebben zo’n 2300 mensen schoon drinkwater.  

Totale investering voor 6 projecten  bedroeg ca. €242.000.  

              

Per persoon is dit €105 voor minimaal 20 jaar schoon drinkwater. 

Ook in 2016 gaan wij op de ingeslagen weg voort, samen met Adicay, onze partner in Guatemala en 

met de steun van onze donateurs in Nederland, met uw hulp dus. 

                                                dit is 
Alle gulle gevers heel erg bedankt.    

Laten we hopen dat de vlag weer uit kan voor ons volgende project ! 

 

 

  

Steggerda, januari 2016       

 

                                                                                 


