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Veel nieuws delen we op onze facebookpagina en natuurlijk ook op onze website, maar dit keer een ‘ouderwetse’ 

nieuwsbrief. 

Jan en Ineke verbleven vanaf half januari in Guatemala onder meer om de projecten te bezoeken en voor 

persoonlijk overleg met onze partner Adicay. 

Om te beginnen: ons volgende project: San Marcos Chamil   

 

          

Warm welkom in San Marcos Chamil    Op hoogte gelegen   Kinderen met spandoeken 

 

Op 6 februari stond hier het hele dorp klaar om ons te verwelkomen. Kinderen met spandoeken: ‘Water is leven’, 

iedereen in zijn mooiste ‘zondagse kleren’, trommels, vuurwerk en in optocht naar het schooltje waar de 

bijeenkomst was. Het went nooit… de smeekbedes om water, de vrouwen en mannen die vertellen over de 

worsteling om elke dag maar weer vanuit een vervuilde rivier water te moeten halen, kinderen die niet naar school 

kunnen omdat ze mee moeten om water te halen; de verhalen zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Ook dat er meermalen 

vergeefs een beroep is gedaan op de overheid. Het gaat hier om 77 families. Zoals gewoonlijk beloven we niks. 

Maar we gaan ons best doen om ook binnen afzienbare tijd deze 77 families van een kraan met drinkwater te 

voorzien. Ze staan te trappelen om te beginnen; alle handen gingen de lucht in op de vraag of ze het graaf- en 

sjouwwerk willen doen. Maar eerst zien dat we aan het geld komen. De voorstudie is al gedaan en de totale kosten 

zullen zo’n € 50.000 gaan bedragen. 
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De vergadering in San Marcos Chamil                                            Geen beloftes  

 

Het project in Jolomijixito 

Heel binnenkort zullen 159 families, ruim 900 mensen, een kraan met veilig drinkwater voor de deur hebben. 

Dankzij de steun van Wilde Ganzen en vele donateurs is het weer gelukt om dit kostbare project van de grond te 

krijgen. Het is een kostbaar project, ook al omdat de bron 5 kilometer verderop ligt. Op 8 februari bezochten Jan  

en Ineke dit dorpje, gelegen in de bergen van Alta Verapaz en we waren erbij toen we - met de vrachtauto van 

Adicay-  de materialen voor de distributietank aanleverden.  

 

                           

Cesar bezig met laden                 Lossen materiaal in Jolomijixito                                   Nieuwe afvalbak in gebruik 

De mensen stonden in de rij om de zware zakken cement, de pvc pijpen en het ijzer voor de bekisting naar de 

tijdelijke opslag te brengen. 
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Zo bijzonder om mee te maken hoe blij de mensen zijn, maar ook om te zien hoe hard zij hebben moeten zwoegen 

om de zware zakken cement tot boven aan de bron te brengen, zo’n 4 uur steil bergop. Petje af!!  

Ook voor de ploeg van Adicay die de hele operatie perfect coördineert. 

Mooi om te zien dat de voorlichting over hygiëne ook z’n vruchten afwerpt. De nieuwe afvalbakken waren volop in 

gebruik. 

In juli zullen Jan en Ineke een privéreis maken naar Guatemala met zoon Bart, schoondochter Helen en 4 

kleinkinderen en dan vindt ook de feestelijke inauguratie plaats. Wat een groot feest zal dat zijn.De kleinkinderen 

zijn al bezig met acties op school om bekendheid te geven aan deze reis en zodoende wat centjes binnen te halen 

voor de projecten van Ayuda Maya. 

Het Mobisun-experiment 

Op 7 februari hadden we een evaluatiegesprek in La Tinta met een delegatie vanuit Se’Balam over de Mobisuns, de 

zonnepanelen waarop een lamp kan worden aangesloten en waarmee de mobiele telefoon kan worden opgeladen. 

Belangrijk in dit afgelegen dorp zonder elektriciteit. Hoewel de dorpelingen er wel tevreden over zijn, vooral 

wegens de besparing op kosten van telefoon opladen, heeft Ayuda Maya besloten niet door te gaan met de 

Mobisuns, met het motto: ‘Schoenmaker blijf bij je leest’. Onze specialiteit is het aanleggen van waterleidingen en 

daar willen we onze aandacht volledig op vestigen. 

Uitvoerig verslag hierover vind je op de nieuwspagina van onze website. 
 

Tot onze verrassing wachtten ons ook twee mannen uit Salac2 op in La Tinta, waar we vorig jaar een waterleiding 
aanlegden. Ze kwamen met kilo’s bananen, heerlijke ananassen en…een levende haan. Dit alles als geschenk uit 
dankbaarheid. Ze vonden het jammer dat we hen niet bezochten, maar we hebben beloofd hen in juli met een 
bezoek te ‘vereren’. Helaas heeft de haan de reis terug naar Cobán niet overleefd. 

                       

De Mobisun vergadering                      Geschenk: een haan                               Warm welkom in San Marcos 
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Adicay 

Zoals elk jaar, dit keer op 5 februari, kregen we een warm welkom in Cobán. Ana en alle medewerkers wachtten 

ons op. Vol trots lieten zij ons de vorderingen zien van hun kantoor in aanbouw. Door een donatie en een lening 

van de Zwitserse organisatie AEMT (die hen ook met projecten steunt) wordt het een prachtig kantoor.   

De wens van de Zwitsers was dat het kantoor voldoende ruimte biedt om de komende jaren te kunnen uitbreiden. 

Een eenvoudig gebouw, maar functioneel, strak, zonder overbodige luxe, en door de ruimte, klaar voor de 

toekomst.  

 

Het kantoor is al in gebruik, maar de afwerking moet nog gebeuren. Het is een prachtige plek, op een helling, 

omringd door bomen en toch vlak bij Cobán. Voordelen zijn de goede bereikbaarheid -dichtbij een doorgaande 

weg- en vooral het feit dat zij niet meer telkens worden ‘geplaagd’ door steeds weer huurverhogingen, omdat dit 

gebouw eigendom wordt van Adicay. 

Wij bewonderen de inzet van Ana en haar medewerkers om naast de volle werkweken die zij maken in het 

projectgebied ook de tijd en energie vinden om dit prachtige gebouw neer te zetten.  

                       

Nieuw kantoor van Adicay in Cobán                                                               Trotse Ana 

Wilde Ganzen 

We zijn blij dat Wilde Ganzen onze projecten al jaren steunt. Door de premie van 1/3 op de totale kosten kunnen 

onze projecten eerder worden uitgevoerd. Dat Wilde Ganzen ons als Stichting ook waardeert bleek toen wij in 

december 2017 Project van de Maand waren; er een uitgebreid interview in het kwartaalmagazine stond; we op 

televisie kwamen met ons project, waardoor een groot bedrag werd binnengehaald voor Wilde Ganzen, waarmee 

zij de premies kunnen verstrekken.  
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Extra leuk was het resultaat van de actie waarbij de lezers van het magazine werden opgeroepen om een 

persoonlijke kaart, bestemd voor Ana naar Hilversum te sturen om haar daarmee een hart onder de riem te steken. 

Jan en Ineke konden maar liefst 1061 kaarten meenemen en Ana was blij verrast en geroerd door dit gebaar. 

 

Ook MIVA in Den Bosch, via welke organisatie Adicay de nieuwe vrachtauto voor 50% gedoneerd kreeg, blijkt de 

projecten van Adicay te waarderen, gezien de speciale aandacht in hun mailing. De vrachtwagen heeft al vele 

transporten gemaakt en wordt intensief gebruikt.  

 

 

 

                    

1061 kaarten voor Ana                                                                 Mailing actie van Miva 

 

 

Zoals gezegd; we gaan door met de fondsenwerving 

Een bijzonder ‘originele’ manier hiervoor is de bemanning van de toiletwagen op Hemelvaartsdag in Vaassen 

tijdens het grote Vaasaqua-evenement. De gehele opbrengst van deze activiteit is voor ons volgende project. Met 

andere woorden: ‘Elke druppel telt’. We hopen op vele bezoekers met hoge nood. We zullen daar ook een selectie 

van ons assortiment sieraden verkopen aan een kraam op de Kunstmarkt voor Kasteel de Cannenburgh in Vaassen.  
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Pechvogel ambassadeur Sjoukje (in betere tijden)                     Via Jan en Alda een donatie uit Venray 

Onze steun en toeverlaat Sjoukje Dijkstra is een echte pechvogel. Zij brak haar elleboog en de breuk was helaas 

onvoldoende hersteld waardoor een operatie nodig was. De geplande deelnames aan de Pinksterfair en de 

Kunstmarkt in Hattem vinden daarom geen doorgang. Heel jammer, maar vooral voor Sjoukje. Wij wensen haar 

vanaf deze plek heel veel sterkte. En beterschap. 

Dan hebben we ook nog onze ambassadeurs in het Zuiden: Jan Hendriks en Alda Haegens. Zij vinden gelukkig naast 

hun drukke werkzaamheden tijd en energie om voor onze projecten fondsen te werven. Door bemiddeling van Jan 

en Alda kregen wij een mooie donatie van de Winkel van Sinkel in Venray. 

Ook de actie bij Hotelschool Aventus in Apeldoorn loopt door. Van elk kopje koffie in de Brasserie is € 0,10 voor ons 

project bestemd. Dat loopt lekker op en we zijn benieuwd naar het resultaat aan het eind van het schooljaar. 

Zoals we al in ons jaarverslag meldden is er een nieuw verkoopadres voor onze sieraden. En wel aan de 

Woldpromenade 37-39 in Steenwijk bij Abito. Een superleuke winkel voor dingen waar ‘vrouwen van houen’. In 

deze leuke tweedehands kledingwinkel kun je je voordelig geheel laten aankleden met hartstikke leuke kleding, 

tassen, schoenen én je zoekt er gelijk een mooie ketting of armband bij.  
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Nu te koop bij Abito in Steenwijk                                                   Mocca d ‘Or foundation belangrijke sponsor 

Dankzij onze webmaster Erik de Jong is onze nieuwe website alweer een tijdje in de lucht. Het ziet er modern en 

fris uit mét een donatieknop waardoor het wel heel gemakkelijk wordt gemaakt om onze projecten te steunen. 

Donateurs, vrienden, organisaties, zij allen helpen om onze projecten te realiseren en hopelijk kunnen we snel de 

77 families in San Marcos Chamil het goede nieuws melden dat we van start kunnen met hun waterleiding. 

Dat wordt dan ons tiende waterproject!!  

Vers van de pers: Een van onze sponsoren is koffiebranderij Mocca d ‘Or in Zwolle. Een persoonlijk bezoek van onze 

bestuurders Wieke en Pieter op 17 april jl. resulteerde erin dat de Mocca d ‘Or foundation een paar dagen later een 

prachtig bedrag toezegde voor ons volgende project in San Marcos Chamil. We zijn dus al weer op de goede weg 

voor project nummer 10. Maar we zijn er nog lang niet, dus alle hulp is welkom; zoals gezegd: Elke druppel telt en 

wij zijn onze donateurs en verkopers van sieraden enorm dankbaar. Muchas gracias namens de Maya-families.

          

Elke druppel telt want WATER IS LEVEN!!! 
Uw bijdrage is meer dan welkom op : NL27 RABO 0151 4896 10 t.n.v.  Stichting Ayuda Maya 


