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Persbericht 

Woensdag 3 mei : Verwendag  voor het nieuwe waterproject van Stichting Ayuda Maya 

Jan en Ineke de Smidt, oud inwoners van Steenwijk, zijn onlangs teruggekeerd van hun jaarlijkse 
projectreis naar Guatemala. En weer met een nieuw waterproject, hun negende. Ruim 900 mensen 
zitten zonder water in Jolomijixito. Jan en Ineke zamelen op allerlei creatieve manieren geld hiervoor 
in. 

Corina Elzenaar van Wellnesshoeve Butterfly te Zuidveen heeft besloten om hierbij te helpen met    
een actiedag.  Zij  heeft daarbij ook andere ondernemers enthousiast weten te maken. 
 

Op 3 mei houdt zij een Shiatsu stoelmassage marathon!  Corina wil op deze dag 20 Shiatsu 
stoelmassages geven. Slechts € 5,- per behandeling. Van te voren aanmelden zou heel fijn zijn via 
reserveren@foreverinbalans.com.  
In de ochtend zal Corina tussen 10.00 en 12.00 circa 6 tot 8 massages geven bij IJssalon het 
Snoephoekje, Kerkstraat 5 Steenwijk. Hier kan u tevens de hele dag heerlijk een ijsje halen.                                                                  
Van ieder ijsje met 2 bollen (van € 2,-) gaat € 0,50 naar Ayuda Maya. 

 
Verder is er de Verwenmiddag van 13.00 tot 17.00 uur in Wellnesshoeve Butterfly, Burg. Stroinkweg 
71, Zuidveen met: 
* 20 min. hydrojet massage € 5,-  
* 20 min. zonnebank voor € 2,50 
* shiatsu stoelmassage € 5,- 
 
* Margriet Weide van New You coaching zal sessies geven in de praktijkruimte van Foreverinbalans, 
Burg. Stroinkweg 71, Zuidveen. Met als thema: Ontdek jouw droom/passie door middel van lichte 
hypnosesessie. Prijs € 5,- per sessie 
 
Daarnaast is het mogelijk om een gratis sessie Balansadvies te krijgen van Margriet. Om onnodig 
wachten te voorkomen vindt ze het prettig om van te voren voor een sessie een afspraak te maken. 
Dit kan via: info@newyoucoaching.nl of via 06-365 47 193 Als extra optie biedt Margriet aan om 
gratis een engelenkaart te trekken. 
 
Koffie/thee met een heerlijke biologische versnapering is verkrijgbaar voor € 1,- 
 
De gehele opbrengst van deze dag zal gedoneerd worden aan Stichting Ayuda Maya. Daarom zal 
Ineke de Smidt van de stichting aanwezig zijn met verkoop van mooie Maya producten en om uitleg 
te geven over het bijzondere werk dat zij en haar man verrichten met deze stichting.  

www.stichtingayudamaya.nl 

Einde bericht 

Voor meer informatie: Stichting Ayuda Maya * Ineke de Smidt, secretaris Tel. 06- 3892 4892 
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