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Jaarverslag 2016 

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 geschat op 

ongeveer 15 miljoen mensen. De inheemse Maya’s maken daar ongeveer 50% van uit.  

 

Bij ons beleid gaan wij uit van de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) die door de lidstaten van 

de VN in 2015 zijn vastgesteld. Deze 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.  

  

        
We werken vraaggericht (El Corozal 2016)                Guatemala, een prachtig land 

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.     

         

Graaf-en sjouwwerk door de dorpelingen zelf           Aanleg distributietank, vele handen…. 

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   
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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.  

 

           

Elke familie een kraan voor de deur 

Ayuda Maya werkt transparant: beleidsplan, 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.  

We hebben de ANBI-status. Als Algemeen Nut Beogende Instelling kan dat voordelen bieden aan de 

donateurs omdat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 

 

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 in 

dorpen die verzocht hebben om een waterleidingsysteem.  
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Guatemala  

Guatemala is een doorvoerland voor cocaïne vanuit het Zuid-Amerikaanse Colombia. 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. De meest beruchte bende, Mara 18, is actief in Guatemala, El Salvador en Honduras. 

Ze ontvoeren, verkrachten en vermoorden kinderen. Meisjes van een jaar of 11 worden op school 

gerekruteerd als “vriendinnetjes” lees: seksslavinnen. Ze persen de bevolking af van door hen 

gecontroleerde steden en dorpen in ruil voor “bescherming”. De afgeperste bevolking financiert de 

bendes. Taxichauffeurs moeten bijvoorbeeld tot 80% van hun inkomsten afdragen. Zo niet dan 

worden ze doodgeschoten. De bendes handelen in drugs en wapens, zaaien terreur en zijn vooral 

actief in de mensenhandel. Voor ons is dat onwezenlijk. Guatemala is immers zo’n prachtig land.   

 

                           

Mensen in de rij om vanuit Mexico de VS binnen te komen    Moord op buschauffeur (Prensa Libre 8-12-2016)                            

(foto Gregory Bull/AP)                                                                                                                  

Omdat de politie onderbezet is -er is nauwelijks geld voor beschikbaar- neemt ook de algemene 

veiligheid in het land af. Er is sprake van een humanitaire tragedie met minstens 1 miljoen 

vluchtelingen. Het aantal Centraal-Amerikanen dat naar Mexico vlucht -de kortste weg naar de VS- 

is de laatste 5 jaar verviervoudigd.  

In 2011 kwam 25% van de migranten in Mexico uit Centraal-Amerika, nu is dat 95%. 
 

Dat in het land corruptie welhaast de norm is, zal bekend zijn. De nieuwe president Jimmy Morales 

beloofde de corruptie aan te pakken, maar in zijn 1e jaar is daarvan niet veel terechtgekomen. In 

februari gaf de landelijke krant “Prensa Libre” een overzicht van de salarissen van een aantal 

parlementaire medewerkers. Groot was alom de verontwaardiging dat bijvoorbeeld een functionaris 

belast met het maken van fotokopieën een salaris kreeg van circa 8x het minimumloon. Zo houd je 
natuurlijk de corruptie van bovenaf in stand en wordt uitbanning ervan welhaast onmogelijk. 

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

kwam 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.   
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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 maar neem een taxi.  

 

     

Verkoopster bij het meer van Atitlan                   Antigua, een van de vele prachtige gebouwen 

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

wegen soms versperd werden door modderstromen en dat transport werd bemoeilijkt. In Guatemala 

moet alles over land. Omdat ze goed bereikbaar zijn hebben onze twee nieuwe projecten Salac 2 en 

El Corozal hiervan gelukkig nauwelijks hinder ondervonden. Voor het overige is Guatemala in 2016 

bijna verstoken gebleven van extreem natuurgeweld als orkanen en grote aardbevingen. Wel is onze 

“huisvulkaan” bij Antigua, de Fuego, het hele jaar door behoorlijk actief gebleven. 

 

Bestuur  

Het bestuur van Stichting Ayuda Maya (help de Maya’s) is in deze verslagperiode voltallig 5x bij 

elkaar geweest op 9 januari -i.p.v. 7 januari, maar toen was het extreem glad-, 31 maart, 23 juni,  

7 september -een bijzondere vergadering met de aanwezigheid van Ana, directeur van onze 

partnerorganisatie in Guatemala- en 25 oktober. Op 1 september hield een deel van het bestuur  

een werkvergadering wegens de komst van Ana. Verder is het bestuur 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’.  
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Ana, de technici en de sociaal werkers/instructeurs maken hun lijfspreuk: “Trabajando con Amor y 

Excelencia” (Werken met Liefde en Voortreffelijkheid) volledig waar.  

Er bestonden zorgen om de gezondheid van Ana, maar na een operatie en wat verplichte rust -zelfs 

haar computer werd “in beslag genomen” door haar medewerkers-, is ze weer volop in de running. 

                        

Projectbezoek 2016 (jan. 2016)                        Ana met bestuur Ayuda Maya (sept. 2016) 

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 ondersteunt Adicay 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.  

 

Adicay wilde graag over een kleine vrachtauto (3,5 ton) beschikken. Dat zou een grote verbetering 

geven in de planningen omdat ze dan niet meer afhankelijk zijn van transportondernemingen.  

Deze leveren niet op tijd aan, verhogen soms tussentijds de transportkosten of leveren juist af  

als dat niet handig is, bijvoorbeeld zakken cement terwijl het regent. 

 

Ayuda Maya diende samen met Adicay een aanvraag in bij MIVA en deze keurde na een gedegen 

onderzoek de aanvraag goed. De gevraagde 50% van de kosten worden door MIVA gedragen en de 

overige 50% door Ayuda Maya en AEMT (de Zwitserse organisatie die ook met Adicay samenwerkt). 

 

Adicay timmert aan de weg. Er wordt een nieuw kantoor gebouwd en op de nieuwe locatie zal er ook 

een verblijfsmogelijkheid zijn voor mensen die van ver komen om bij Adicay verzoeken in te dienen.  

De reden hiervan is vooral dat de huidige verhuurder de huurprijs tussentijds verhoogt (een bekend 

fenomeen in Guatemala: als je succes hebt willen anderen ervan meeprofiteren), de 

nutsvoorzieningen niet op orde zijn (soms is er geen water) en dat het Internet instabiel is. De 

Zwitserse organisatie AEMT financiert met een lening het nieuwe kantoor en Adicay betaalt deze  

 

http://www.adicay.org/
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lening terug o.m. uit de uitgespaarde huurpenningen. Ook dit zal een grote verbetering voor Adicay 

betekenen. 

        

In bestelling de vrachtauto.                        De plek voor het nieuw te bouwen kantoor. 

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. Wij prijzen ons gelukkig dat we met deze 

organisatie kunnen samenwerken.  

 

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 watersystemen’ noemen.  

 

In 2016 is Samilha 1 gerealiseerd, ons 6e waterleidingproject. 

            

Feest in Samilha1 met veel vlagvertoon               Oorkondes voor de fontañeros (onderhoudsmonteurs) 
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In het bijzijn van bestuursleden Jan en Ineke de Smidt, ambassadeurs Jan en Alda, donateurs 

Mariëlle, Ronald en wereldfietser Frank van Rijn woonden we op 20 januari de feestelijke inauguratie 

bij.  Het werd een bijzondere dag omdat het hele dorp alles uit de kast had gehaald om ons te 

verwennen. Dit na ons wat koele laatste bezoek in 2015. We hadden ook gezorgd voor een zogeheten 

Piñata. Een papieren pop waarin veel snoepgoed was verstopt. De kinderen slaan net zolang met een 

stok op de pop dat deze stukgaat. Daarna zie je een berg kinderen naar de vrijgevallen snoepjes 

graaien. Dolle pret. Voor volgende projecten houden we dit programmaonderdeel erin.  

 

 

           
Frank van Rijn en ambassadeur Jan Hendriks delen oorkondes uit             Dolle pret met de piñata 

 

Bezoek aan bestaand project 

We bezochten Sierra de Chama, het dorp waar in 2015 het waterleidingsysteem is aangelegd. De 

mensen waren heel blij en het systeem functioneert goed. 

 

Bezoek aan twee nieuwe projecten 

We bezochten op 19 januari de dorpjes Salac 2 en El Corozal. Omdat deze twee dorpjes vlak bij 

elkaar liggen besloten we om deze twee dorpen tegelijk te gaan doen. Dit zou aanzienlijke 

kostenbesparingen opleveren, maar hiervoor was ca. € 69.000,- nodig.  

Dit is gelukt, de aanleg is bij de publicatie van dit jaarverslag in volle gang en de feestelijke 

inauguraties zijn gepland op 4 en 5 februari 2017. Naast Jan en Ineke zijn ook bestuursleden Wieke 

en Pieter Landman van de partij.                                                               
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Ballonnen Wilde Ganzen                  Mayaceremonie                            Lunch in El Corozal 

 

Samenwerking met Wilde Ganzen  

De samenwerking met Wilde Ganzen werd ook in 2016 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, het 6e 

project, Samilha1 en nu ook het 7e en 8e project zijn door Wilde Ganzen ondersteund. Dus Wilde 

Ganzen steunt ons nu al 5x, waarvoor het bestuur zijn hartelijke dank uitspreekt en hoopt dat de 

samenwerking wordt voortgezet.  

 

Even een zijsprongetje. Wilde Ganzen doneerde voor Salac 2 en El Corozal bijna €22.000,-.  

Op 11 september waren we “project van de week”. Hierbij (een televisiespotje van ca. 1 minuut) 

werd gevraagd te doneren voor onze waterleidingprojecten. Dit leverde Wilde Ganzen €27.000,- op.  

Dus Ayuda Maya is voor Wilde Ganzen ook een prima Stichting. 

 

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 2016 hadden we een prima omzet. Dit komt vooral omdat het Drents Museum een grote 

Mayatentoonstelling organiseerde van februari tot september. Wij mochten onze spulletjes in de 

Museumwinkel van het museum tonen en laten verkopen. Ook Frank van Rijn mocht er een tweetal 

lezingen geven over zijn reis door Mexico en Guatemala. Zijn vergoeding hiervoor schonk hij aan 

Ayuda Maya. 
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Naast het koesteren van onze bestaande contacten blijven we aandacht besteden aan het zoeken  

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

Zo legden we al in 2013 contact met Mocca d‘Or Foundation (de kwaliteitskoffie van Mocca D’Or) die 

projecten in koffieproducerende landen steunt. Zij steunden ons voor de vierde keer. Ook dit jaar  

met maar liefst €5.000. En zij deden een toezegging voor 2017 voor hetzelfde bedrag. 

De dochter van onze contactpersoon deed haar eerste heilige communie en via acties van deze lieve 

kinderen werd de opbrengst van €504,85 feestelijk aan Ayuda Maya geschonken.  

              

Als Maya op de foto             Ruim € 500 door Leonie Bos               Vrolijk textiel uit Guatemala                                                               

bij het Drents Museum                                         

De kringloopwinkels Emmaus Bilthoven en Emmaus Haarzuilens behoren langzamerhand tot onze 

vaste donateurs. Voorts mochten we uit een geheel onverwachte hoek maar liefst €5.000,- 

ontvangen. Deze schenker wenste anoniem te blijven. 

De verkoop via markten neemt af. Uitzondering is de gespecialiseerde Weversmarkt in Hoorn. 

Verkoop van onze artikelen loopt nog wel via onze trouwe wederverkopers. En een nieuw 

verkooppunt is de prachtige bed-en-breakfast Paasloërhof in Paasloo. 

En ook dit jaar mochten we weer enkele nieuwe donateurs verwelkomen. 

Dankzij u allen kunnen we de leefomstandigheden van de armste Maya’s verbeteren. 

 

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 fruitoogst 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.  

Wellnesshoeve Butterfly in Zuidveen draagt per bezoeker een bedrag af aan onze Stichting.  

 

Tijdens het monumentenweekend op 10 en 11 september werden onze artikelen wederom verkocht 

in het prachtige kleine kerkje in Blankenham. Hartelijk dank Gerdie en Carla. 
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Ook worden er af en toe bedragen bijgeschreven van donateurs die anoniem wensen te blijven.  

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

 

Ambassadeurs  

Sjoukje kreeg te maken met sterk teruglopende verkopen op de markten waarop zij al jaren staat, 

zoals de tweedaagse Pinksterfair in Vaassen.  

Ook voor Jan Hendriks en Alda Haegens uit Venray waren hun verkoopacties geen groot succes.  

Wel leverden hun bestaande contacten donaties op, waarvoor hartelijk dank.  

Het lijkt erop dat de markten waarop wij ons richtten verzadigd zijn. 

In 2017 onderzoeken we samen met onze ambassadeurs nieuwe verkoopmogelijkheden. 

 

     
Ambassadeurs Alda en Jan                  Ana met ambassadeur Sjoukje (2016) 

 

Doorlopende verkoop artikelen 

Uiteraard danken wij onze vaste verkoopadressen.  

Theetuin De Buytenplaets in Noordwolde en Kapsalon Care4Hair in Steggerda.  

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

Vallinga in Wolvega brillenkoordjes, kettingen en armbanden. 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 Mardou van Lohuizen uit Kallenkote (Huis van de Vrede, ‘praktische spiritualiteit voor het 

dagelijks leven’ in de vorm van gesprekken, meditaties enz.) zijn artikelen uit Guatemala te koop.  

 

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

aan de projecten.  

Af en toe krijgen we hulp bij het verkopen tijdens markten en fairs van enthousiaste vriendinnen.  

Het worden er intussen te veel 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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Bezoek Ana aan Nederland 
2016 was voor de Stichting een bijzonder jaar. Ana Cal Choc, de directeur van onze 

partnerorganisatie Adicay in Guatemala, kwam op onze uitnodiging naar Nederland. Zij arriveerde  

op 4 september en we hadden een flink programma voor haar samengesteld. Uiteraard ook met  

de nodige toeristische rustpunten. 

Samen met Ana bezochten we onze grootste donateurs Wilde Ganzen in Hilversum en Mocca d’Or  

in Zwolle. Bij Wilde Ganzen werd Ana geïnterviewd en dit artikel zal in het voorjaar van 2017 in het 

magazine van Wilde Ganzen verspreid worden. 

 

Ook een flink aantal verkooppunten werd aangedaan. Gesprekken met het bestuur en onze 

ambassadeurs en een tweetal lezingen over de werkwijze van Adicay en hoe een project van begin  

tot eind in elkaar steekt. 

 

            
 Bezoeken aan: Mocca d ‘Or             Kerk in Blankenham                         Wilde Ganzen interview 

 
Zondag 11 september was er een feestelijke Mayamiddag voor alle donateurs en genodigden in het 

Dorpshuis in Onna. Ruim 80 mensen waren aanwezig. De meesten genoten van de maaltijd. Een aan 

onze smaak aangepaste soort Chili con (of sin voor de vegetariërs) Carne. Op 16 september vertrok 

Ana voor een week naar Zwitserland om AEMT te bezoeken. Haar andere partnerorganisatie. Ook dit 

bezoek werd een succes omdat AEMT ook 25% van de aangevraagde vrachtauto gaat financieren.  

 

Zondag 25 september was er als afsluiting van haar bezoek een sloepentocht voor donateurs en 

andere genodigden in Amsterdam. Deze werd door de zoon van ons bestuurslid Nel Sinkeler 

gesponsord. 27 september vloog Ana terug naar Guatemala. 

 

     
Geïnteresseerd publiek                     Sieraden met korting                       Door de grachten in Amsterdam 

 



 

 

 

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 
 
 

 
 

13/14 
 

Ana’s verblijf in Nederland was zowel voor de donateurs als voor andere relaties een groot succes.  

En niet te vergeten: het prachtige weer in september dat de ene dag na de andere weerrecords 

verpulverde. Ana geloofde niet dat het in Nederland koud kan zijn 

  

Overige activiteiten  

Begin 2016 hadden we als proef een tweetal Mobisuns (draagbare zonnepanelen met bijbehorende 

accu en lampen) uitgezet in Se’Balam. De boodschap was dat dorpelingen die dit wilden een Mobisun 

mogen aanschaffen tegen betaling van ca. €30,- (de helft van de aan ons in rekening te brengen 

kostprijs. Een prachtig gebaar van Mobisun). Deze €30,- moeten zij betalen over een periode van 

maximaal 1 jaar. Dit kan uit de besparing aan kaarsen, petroleum en oplaadkosten van mobiele 

telefoons. Vereiste hierbij is dat deze betalingen moeten worden geadministreerd.  

In Se’Balam kan dit door een hoge organisatiegraad en een goed werkend watercomité, dat ook de 

maandelijkse onderhoudsbijdragen int. 

Er hebben zich 21 gegadigden voor dit aanbod aangemeld. Op 3 februari 2017 zullen we 21 Mobisun 

pakketten uitreiken. We onderzoeken of de Mobisuns in meer dorpen kunnen worden geleverd. Voor 

de mensen daar gaat weer een nieuwe wereld open. LICHT in het donker. 

 

    
Peter Klaren van Mobisun met Ana    De Mobisun in actie, een wereld van verschil 
 

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 2016 in mei en oktober. Voor belangstellenden en donateurs zonder e-mail verzonden 

we deze per post.  

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

(www.erjon.nl) voor het up-to-date houden van onze website. 

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) 

 

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 2016 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.  

  

Tot slot  

In de afgelopen jaren zijn 6 waterleidingprojecten gerealiseerd en worden de 7e en 8e op 4 en 5 

februari 2017 feestelijk geopend. Dan hebben zo’n 3100 mensen schoon drinkwater.  

De totale investering voor 8 projecten bedroeg ca. €311.000.  

Per persoon is dit €100 voor minimaal 20 jaar schoon drinkwater.  

Ook in 2017 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. Alle gulle gevers heel erg bedankt.   

Want HIER doen we het toch allemaal voor     

        

Steggerda, december 2016 

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

