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Guatemala in het nieuws 

Verkiezingen 

Terwijl het politieke systeem in Guatemala onder hoogspanning staat, werden op 6 september 

nationale verkiezingen gehouden. Drie dagen voor de verkiezingen trad president Pérez Molina af    

na aanhoudende massale protesten over zijn vermeende corruptie. Hij werd onmiddellijk 

gearresteerd. Eerder was ook al de vicepresident Roxana Baldetti gedwongen af te treden en ook     

zij verdween achter de tralies.   

Op zondag 25 oktober is de tweede verkiezingsronde geweest. Jimmy Morales, een bekende tv-

persoonlijkheid, die zijn brood verdiende met grappen maken, is met grote meerderheid gekozen    

tot de volgende president van Guatemala. De praktijk zal moeten uitwijzen of hij de corruptie kan 

doorbreken. 

         

Ex-president Perez Molina                    Aardverschuiving Sta.Catarina            Nieuwe president Jimmy Morales 

 Ramp 

En opnieuw haalde Guatemala het nieuws. Op 1 oktober kwamen door hevige regenval rotsblokken, 

modder, water en bomen vanaf een heuvel naar beneden. Een arme buitenwijk in Santa Catarina 

Pinula, niet ver van de hoofdstad Guatemala-Stad, werd weggevaagd. Meer dan honderd huizen     

zijn bedolven onder aarde en puin, hele families zijn daarbij levend begraven. Er zijn minstens       

266 doden te betreuren.  

Ons project voor 2015: De aanleg van een waterleiding in Samilha1 voor 57 families. 

Gelukkig is een ramp zoals hierboven beschreven ons projectgebied bespaard gebleven.  

Nadat Wilde Ganzen ons project had goedgekeurd (hoera!) kon op 15 juli de aanleg starten. 

Overvloedige regenval zorgde voor extra problemen bij het transport van het materiaal.                

Een brug over de rivier bleek niet sterk genoeg voor de volgeladen vrachtwagen. De hele vracht 

moest worden afgeladen en op de ruggen van de mannen van het dorp overgeheveld worden        

naar de overkant. Alles opnieuw opladen en de weg vervolgen naar het hoog gelegen Samilha1.  

Adicay meldde ons dat er heel hard gewerkt wordt bij de aanleg door de mannen van het dorp.     

Daar waar eerst ongeloof en scepsis was of zij wel ooit over een kraan met drinkwater zouden    

kunnen beschikken is dit omgeslagen in enthousiast meehelpen bij het graven en sjouwen.             

Jan en Ineke hopen samen met de nieuwe ambassadeurs Jan en Alda op                                    

woensdag 20 januari 2016 de feestelijke opening bij te kunnen wonen.  
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  Afladen cement voor de brug                                   Werkzaamheden bij de bron 

Op de planning staat ook een bezoek aan Sierra de Chama, waar we vorig jaar een waterleiding lieten   

aanleggen. Ook bezoeken we dan weer nieuwe dorpen die een aanvraag voor een drinkwaterleiding hebben 

gedaan bij Adicay. Welk dorp het eerst aan de beurt komt hangt af van de urgentie én of het haalbaar                

is voor ons. 

Als we in Guatemala zijn zullen we weer nieuwe modellen mooie sieraden en geweven artikelen inkopen.         

Met de verse voorraad gaan we weer naar markten. Ook onze ‘wederverkopers’ en trouwe klanten kunnen       

we dan voorzien van deze leuke artikelen. Daar gaan we gewoon mee door. 

Testunit voor watermonsters   

Adicay wilde graag de beschikking krijgen over een eigen testunit, waarmee watermonsters getest worden        

op bacteriën. Een eigen testunit betekent dat zij efficiënter kunnen werken, niet meer afhankelijk zijn van 

anderen, geen extra kilometers maken, niet meer eindeloos wachten op uitslagen enz. Vandaar dat we     

besloten te voorzien in de helft van de kosten. Dit was een bedrag van €1.314,61. De andere helft werd     

betaald door een Zwitserse organisatie die ook projecten doet samen met Adicay. Dit is een goede       

investering. Het personeel heeft inmiddels een opleiding gehad hoe om te gaan met dit apparaat.      

                          

  Roberto neemt watermonster                  Testunit voor watermonsters 
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Informatie 

Met onze nieuwsbrief die 2x per jaar uit komt kunnen wij niet op tegen de snelheid van facebook en website.   

We hebben er daarom voor gekozen voortaan nieuws over markten en andere wetenswaardigheden te plaatsen 
op facebook en website. Bovendien kun je daar ook vaak videofilmpjes bekijken over het wel en wee van onze 

projecten.  https://www.facebook.com/StichtingAyudaMaya . (je hebt er geen facebook-account voor nodig) 
Natuurlijk blijft basisinformatie ook te lezen op onze website:  www.stichtingayudamaya.nl  
 

In de eerste week van januari is er ook weer een uitgebreid jaarverslag en de jaarcijfers.                                   

We zijn er trots op dat we dat elk jaar zo snel voor elkaar hebben. 

We zijn verheugd om te merken dat we steeds meer ‘fans’ krijgen. Daar zijn we zó blij mee! Tegelijkertijd     

wordt het lastiger om iedereen afzonderlijk te bedanken; we willen immers niemand vergeten.  

Enkele mensen willen we toch wél noemen. Met Sjoukje Dijkstra, onze ambassadeur van het eerste uur          

gaat het gelukkig steeds beter (na een nare periode van ziek zijn) en in september heeft zij haar vrijwillige 

werkzaamheden weer volledig opgepakt, enthousiast als altijd.  

  Sjoukje in actie bij Kwekerij van der Velde 

Legaat Marion van Leeuwen 

En dan het bericht over Marion van Leeuwen: In 1990 ontmoetten Jan en Ineke tijdens een avontuurlijke 

groepsreis Marion van Leeuwen. Daarna verwaterde, zoals dat zo vaak gaat het contact. Via een        

gezamenlijke vriendin, later schoonzus van Marion kwamen we opnieuw in contact en Marion werd donateur    

van Stichting Ayuda Maya. Bij haar zestigste verjaardag vroeg Marion geen cadeaus maar donaties voor        

onze waterprojecten. En we ontvingen een mooi bedrag. Maar helaas, niet lang daarna werd Marion     

ongeneeslijk ziek en op 15 juli 2014 verloor Marion haar strijd tegen kanker.                                                    

Een groot verlies voor haar familie en vrienden.   

Marion droeg de waterprojecten een warm hart toe. En dat zij een heel groot hart heeft, bleek wel toen           

wij bericht kregen dat zij onze Stichting een legaat heeft nagelaten. Wij zijn haar daar enorm dankbaar voor.   

Marion zal voortleven in de harten van de Maya-families die mede dank zij haar een nieuw leven tegemoet 

kunnen zien doordat zij schoon drinkwater krijgen.  

 

https://www.facebook.com/StichtingAyudaMaya
http://www.stichtingayudamaya.nl/
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   Ana bij de constructie van de distributietank 

 

Bezoek Ana 2016 

Het bestuur heeft besloten om de Open Dag die in de planning zat geen doorgang te laten vinden.                

Daarentegen zijn we al wél bezig om een leuk programma samen te stellen voor het bezoek volgend jaar             

van Ana, de enthousiaste en gedreven Maya-vrouw die directeur is van onze partnerorganisatie Adicay. 

 

Lieve mensen, officiële en niet-officiële ambassadeurs en fans, zakelijke relaties, kringloopwinkels, vaste en            

af-en toe donateurs, verkoopsters van onze sieraden en andere artikelen in een speciaal hoekje in bedrijf                 

of winkel, tijdens een familiereünie  of noem maar op:  we zijn jullie hartstikke dankbaar voor elke euro die            

we door jullie activiteit ontvangen. Zo kunnen wij verder met schoon drinkwater voor de Maya-families in    

Guatemala.  Door onze samenwerking met Wilde Ganzen wordt elke euro € 1,50.  

 

     Fijn dat jullie geven om de Maya’s ! 

 


