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Dit is de tweede nieuwsbrief van 2018. Er is sinds april weer veel gebeurd.
Ook dit jaar mochten we op 10 mei Hemelvaartsdag de Wc’s bemensen op
Vaasagua in Vaassen. We kregen hulp uit onverwachte hoek: Sien en Ralph Kenter
bleken enthousiaste wc-poetsers en ontvangers van de vele munten.
Ook stonden we daar op de kunstmarkt met een verkoopkraam voor onze sieraden
en geweven textiel.
Het was een prachtige dag en de totale opbrengst was maar liefst € 795.

Ralph Kenter

De kraam bij de Cannenburgh

Blij met onze cheque

De koffieactie van de middelbare hotelschool van Aventus in Apeldoorn die wij in de
vorige nieuwsbrief al vermeldden, leverde maar liefs € 3500 op. Er waren dus 35000
kopjes koffie in het schooljaar gedronken. We zijn de leraar, de heer M. Agterberg,
hiervoor heel erkentelijk. De symbolische overhandiging van de cheque was op 27
juni. Saillant detail: het contact met de school kwam tot stand door een toiletbezoek
van de heer Agterberg op de vorige Vaasagua in 2017.
Ook van onze inmiddels vaste donateur de Mocca d’Or foundation in Zwolle
ontvingen wij een prachtig bedrag.
Zo schiet de financiering van ons project in San Marcos Chamil lekker op. Dat wordt
dan ons 11e project!!! We hebben de aanvraag voor hulp bij Wilde Ganzen ingediend
en we wachten met spanning op het besluit vanuit Hilversum. Bij een JA van hun
kant, kunnen we direct beginnen met de uitvoering van het project.
In de tussentijd kregen wij via Partin (de koepelorganisatie voor kleinere stichtingen,
waarvan we lid zijn) een verzoek om deel te nemen aan een competitie tussen
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een 9-tal kleinere Stichtingen. Voor maximaal 5 projecten was een bedrag van maar
liefst 5x €10000 te verdelen. De goede gever wilde dit via Partin regelen. Dit om te
voorkomen dat er veel werk zou komen als talloze stichtingen zelf projectaanvragen
bij de gever zouden indienen.
Ayuda Maya had een wat kleiner project (€10000) aangedragen voor een
watersysteem voor een kleine gemeenschap van 12 families, het gehucht
Magdalena. Van Partin kregen wij het bericht dat we doorgingen naar “de finale”.
Onze bestuursleden Pieter en Wieke Landman hielden hiervoor een 7-tal
skypesessies met de overgebleven andere 5 projecten. Hierdoor kreeg de geldgever
een duidelijk beeld bij de aangedragen projecten. Ook werden zo de aanvragen in
hetzelfde format ingediend.
Dankzij hun inzet kreeg Ayuda Maya € 10000 en dus het gehucht Magdalena een
waterleiding. Ons 10e project dus. De verwachting is dat Magdalena in december
schoon water heeft.

Iedereen is akkoord in Magdalena

Vrouwen sjouwen mee

Aanleg distributietank

Inauguratie Jolomijixito
Hoewel er sinds eind april al schoon water uit 171 kranen stroomt in Jolomijixito was
de inauguratie gepland op 31 juli. Jan en Ineke de Smidt hadden in de
schoolvakantie een privéreis gepland naar Guatemala met zoon Bart, zijn vrouw
Helen en de 4 kleinkinderen 12, 14, 14 en 17 jaar jong. Enkele dagen eerder hadden
zij al een voorproefje genoten bij de feestelijke ontvangst op het kantoor van Adicay
in Cobán en een hernieuwd bezoek aan Salac II.
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Het volkslied waarbij we spiekten

Voor ons gesneden koek inmiddels, maar de ontvangst in Jolomijixito was ook voor
ons overweldigend. De ruim 1000 dorpelingen organiseerden een feest speciaal voor
ons. De familie keek haar ogen uit.
De plechtigheid start natuurlijk met de wederzijdse volksliederen (waarbij we
spiekten voor de lange tekst) en een agenda met 24 punten. Nadat de fontañeros
(de onderhoudsploeg) hun gereedschap en diploma’s ontvingen, werden enkele
traditionele dansen uitgevoerd. Daarna werden de 4 meegenomen Piñata’s
enthousiast kapot geramd door de kinderen om de snoepjes te kunnen bemachtigen.

Overweldigende ontvangst in Jolomijixito

De kraan is opengezet!!!
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Het hele dorp is uitgelopen voor het feest

Als klap op de vuurpijl een voetbalwedstrijd tussen de dorpelingen en de mensen
van Adicay en onze mannelijke familie. Spannend en een uitslag van 12-11 voor
onze equipe. Enigszins vermoeid reden we terug naar ons hotel.
La France
Jan en Ineke verbleven in mei in Frankrijk. Omdat we van plan waren dat enkele
maanden per jaar te doen namen we ook Franse les. Uiteraard kwam Ayuda Maya
ter sprake. Onze lerares, Elisabeth, bood aan om op 30 september een vide grenier
(rommelmarkt) te organiseren. Verdere details zouden besproken worden bij ons
verblijf in september.
Zo gezegd, zo gedaan. Maar hiervoor moest onze folder ook in het Frans en Engels
worden vertaald. Met de hulp van een Engelse lerares Frans, en met een Franse
lerares Engels die we kenden werd dat klusje geklaard. Elisabeth kende de
burgemeester van Parisot (waar we de lessen Frans volgden) en ze regelde dat we
gratis gebruik mochten maken van papier en kopieermogelijkheden. Het resultaat
kunt u zien op onze website www.stichtingayudamaya.nl er zijn knoppen voor de
Engelse en de Franse versie van onze algemene folder. Chapeau voor Elisabeth en
haar man Christian. En ook dank aan onze webmaster Erik die ervoor zorgde dat
alles snel op de website stond.
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Vide-grenier in Parisot

Toen kwam de vide grenier. 30 september prachtig weer, zo’n 25 graden en er
waren wel 100 stands. De huuropbrengst was voor Ayuda Maya alsook de netto
opbrengst van de ontbijten. Ook wij stonden er met enkele vrienden (Nico en
Margreet die permanent in Frankrijk wonen) en met onze bestuursleden Wieke en
Pieter (op vakantie) met onze sieraden en door andere geschonken zaken voor de
verkoop.
De opbrengst overtrof onze stoutste verwachtingen. Bijna €1700.
Is dit een voorproefje van een Franse branche van Ayuda Maya? We hebben
inmiddels vele contacten gelegd. Wie weet. In York (Engeland) wordt de opbrengst
van een kerstkoor dit jaar ook geschonken aan Ayuda Maya. Dankzij Nicky en Neil.
Overig
Via contacten van onze ambassadeurs in Venray, Alda en Jan ontvingen wij van de
kringloopwinkel Stichting het Zonnelied €1000.
Van onze inmiddels min of meer vaste donateur de Emmaus kringloopwinkel in
Bilthoven ontvingen we €2000.
Al enkele jaren schenkt een familie de opbrengst van de privé fruitoogst. Dit jaar
€237.
In oktober ontvingen we een bericht dat een particulier ons 5 jaar lang €4500 wil
schenken.
Wij danken deze familie heel hartelijk.
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Emmaus in Bilthoven

Vriendin Marry Plat verkocht onze sieraden tijdens de Drentse fiets 4-daagse.
Opbrengst 225 euro. En via onze vaste verkooppunten zijn er ook regelmatige mooie
inkomsten. En last but not least doet onze vaste groep donateurs ook een flinke duit
in het zakje.
Allen heel hartelijk dank, want het is heel simpel, zonder geld beginnen we niets.
Meer kunt u lezen in ons komende jaarverslag met hopelijk goed nieuws voor de
mensen in San Marcos Chamil.

Secretariaat: Kon. Wilhelminalaan 54 • 8338 KE Willemsoord • The Netherlands
Gsm: +31 (0)638 92 48 92
Mail: info@stichtingayudamaya.nl • Web: www.stichtingayudamaya.nl

