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De vlag mag uit…10 jaar Stichting Ayuda Maya!!!!!!! 

          

 

Op 30 juli 2019 is het 10 jaar geleden dat Stichting Ayuda Maya werd opgericht. Sinds die 

tijd hebben we in 11 dorpen een waterleiding aangelegd en zo’n 6000 mannen, vrouwen en 

kinderen kunnen voorzien van een kraan voor de deur met drinkwater. Dat geeft een 

voldaan gevoel. Als bestuur gaan we dit vieren met een etentje (uiteraard voor eigen 

rekening). We zijn nog aan het nadenken over een feest later dit jaar. 

Groot nieuws: opvolging gezocht EN gevonden!!! 

Wij, als bestuur, allen drukbezette senioren, hadden steeds voor ogen om 10 projecten te 

doen. Inmiddels is het elfde afgerond en komt nummer 12 in zicht. 

Al enige tijd waren wij op zoek naar opvolging. Niet zo gemakkelijk. Maar de Maya-Goden 

waren ons goed gezind. 

Via een publicatie in het magazine van Wilde Ganzen eind 2017 kwamen Esther Kok en 

Gieljam Schutgens uit Den Haag op ons pad. We maakten kennis met elkaar. Het klikte. 

Gieljam (35) met een Guatemalteekse moeder en Nederlandse vader, adviseur 

drinkwaterleidingen (!) en zijn vrouw Esther (29) onderzoeker gezondheidswetenschappen, 

toonden direct grote interesse in onze projecten. Begin dit jaar waren zij voor familiebezoek 

in Guatemala en maakten zij kennis met Ana, de medewerkers van Adicay en de projecten. 

Enthousiast kwamen zij terug. En zo viel alles op zijn plek. 

We zijn blij dat Gieljam en Esther op 22 april positief hebben geantwoord op onze vraag of 

zij in het bestuur van Ayuda Maya willen komen en zodoende Ayuda Maya willen 

voortzetten. Hun enthousiasme, kennis van het Spaans, ervaring met vrijwilligerswerk in 

Zuid- en Midden-Amerika, achtergrond en connectie met Guatemala maken dat zij de ideale 

opvolgers zijn.  Per 1 januari 2020 komen zij in het bestuur en nemen we ruim de tijd om 

hen in te werken. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zichzelf introduceren en voorstellen. 

Vanaf nu draaien zij al mee en wonen zij de vergaderingen bij (de eerste keer via skype) 
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Pieter, Jan, Gieljam, Esther, Ineke, Wieke          De eerste bestuursvergadering via Skype met Esther en Gieljam 

(Nel ontbreekt op de foto) 

Gieljam en Esther hebben het plan om begin 2020 voor familiebezoek naar Guatemala te 

gaan; een mooie gelegenheid om samen met hen de projecten te gaan bezoeken. 

Projecten 
Zoals gewoonlijk bezochten we Guatemala dit jaar. Met z’n vieren (Wieke, Pieter, Jan en 

Ineke) gingen we op pad. En op 28 januari kregen we een muzikaal, warm welkom op het 
kantoor van Adicay. We komen er niet onderuit om geschenken in ontvangst te nemen 
waarbij Ana en haar team keer op keer haar dankbaarheid uitspraken. De Delfts blauwe 

borden die wij meebrachten vielen ook in goede aarde. Na het zakelijke overleg dat we 
hierna altijd hebben gingen we snel richting markt om inkopen te doen voor de inauguratie 

van het kleine project Magdalena (14 families). We wilden hen canasta’s (plastic teiltjes) 
gevuld met etenswaren cadeau doen. Een soort van Maya relatiegeschenk. Het werd een 
hele expeditie, rijst, bonen, olie, suiker, incaparina, verder aangevuld met Chocotoffs en 

armbandjes. De uitgebreide verhalen staan op onze website. 
 

                    
Welkomst cacao              Voor het kantoor                Inkopen op de markt                                De relatiegeschenken 
 
 
 
       
 



 

 

 

Secretariaat: Kon. Wilhelminalaan 54  •  8338 KE  Willemsoord  •  The Netherlands 

 Gsm: +31 (0)638 92 48 92 

Mail: info@stichtingayudamaya.nl  •  Web: www.stichtingayudamaya.nl 
 
 

 
 

Nieuwsbrief nummer 20                  juli 2019                                                     3/7 

 
Inauguratie Magdalena 29 januari 2019 

Na een mooie rit door de bergen kwamen we aan in Magdalena waar, onder geknal van 
vuurwerk, de Nederlandse vlag aan een paal werd bevestigd.  Eerst blauw-wit-rood, maar 

die fout werd snel hersteld in rood-wit-blauw.  Wieke en Pieter onthulden de gedenksteen; 
tenslotte is het aan hen te danken dat dit bijzondere project, via Partin, succesvol is 
geweest. Hierna volgde het gebruikelijke programma van volksliederen, toespraken, uitingen 

van dankbaarheid, uitreiken van diploma’s en het samen lunchen. Daarna het meest 
belangrijke: het doorknippen van het lint en openzetten van de kraan. Hoera!!  

Alweer gelukt en alweer mensen blij gemaakt die gezonder verder kunnen leven. 
Onze ‘relatiegeschenken’, de bakjes met levensmiddelen werden zeer op prijs gesteld. 
 

                      
Blauw-wit-rood!!             Het lint doorgeknipt            de kraan opengezet                                 op pad met haar kadootje 

Projectbezoek San Marcos Chamil 30 januari 2019 

Met een vrachtwagen vol geladen met materiaal voor de waterleiding vertrokken we naar San 

Marcos Chamil. Een grote groep mannen, vrouwen en kinderen wachtte ons op bij de bodega, 

bedoeld voor de opslag van materiaal. De marimba speelde luid. 

De mannen van Adicay regelden snel een menselijke keten om de spullen -pijpen van 

verschillende diktes, koppelstukken, betonijzer enz.- naar de bodega te transporteren. Met ca. 

45 man was die klus in goed een uur geklaard. Dus 1 manweek voor het uitladen. En dan te 

bedenken dat al dat materiaal ook weer de berg op moet. Pfffffff. 

Ana maakte zich zorgen over de bereidheid van IEDEREEN om mee te willen werken aan dit 

project. Het is een zware klus om al het materiaal op de plek te krijgen. Maar onze motiverende 

toespraken wierpen hun vruchten af. De sfeer was prima, en toen er onomwonden werd 

gevraagd wie er mee wilde werken gingen alle handen (ook die van de kinderen) de lucht in. 

Zo'n peptalk werkt! 

Dat blijkt, want inmiddels is het systeem klaar en komt er water uit alle 96 kranen. Er zijn zelfs 

19 extra aansluitingen gekomen voor families die verderop wonen maar ook graag meededen. 

Ook goed om te melden dat er zo’n 300 jonge boompjes zijn aangeplant op de plek waar bomen 

gekapt moesten worden bij de aanleg van het systeem. Zo voorkom je het droogvallen van de 

bronnen. Uiteraard kregen we eten en drinken aangeboden en alle aanwezige dorpsgenoten ook.  
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Met de belofte om volgend jaar de inauguratie te vieren namen we afscheid van San Marcos 

Chamil. 

  
Ontvangst materiaal                   lossen vrachtauto                        alle handen gaan de lucht in 

    
Carmen spreekt ons toe                          Hoera! Water in San Marcos Chamil         herplanten van bomen 

Ons volgend project: San Antonio Sepacuite 110 families, 99 aansluitingen. 549 

personen. 

De 110 families die voornamelijk werkzaam zijn op de koffieplantages, moeten nu een klein 

uur lopen om aan water te komen. Water van slechte kwaliteit met parasieten en bacteriën, 

waardoor zij lijden onder diarree, griep, braken, huidinfecties, koorts en hoesten. 

Economisch gezien lijden zij onder de slechte prijs die de eigenaren van de koffieplantages 

ontvangen, wat zijn weerslag heeft op hetgeen zij verdienen tijdens de oogst. Ook is er een 

ziekte bij de jonge aanplant van de koffie die de productie beïnvloedt.  

Het watercomité van het dorp heeft aan Adicay gevraagd om een waterleiding.  
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De gemeenschap heeft een hoger gelegen bron die d.m.v. zwaartekracht het systeem kan 
voorzien van water.  
Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidingen, zoals documenten die bewijzen dat aan 

alle basisvoorwaarden is voldaan. En dan moeten wij aan het werk om dit alles te 
financieren. Een eerste globale indicatie geeft aan dat dit tussen de € 55.000 en € 60.000 

gaat kosten. Een groot bedrag. 

 

         
Dagelijks leven zonder waterleiding 

 

Project versterking organisatie Adicay 

Eind vorig jaar hadden we op het kantoor van Wilde Ganzen een kennismakingsgesprek met 

onze nieuwe contactpersoon Ruben Uijterlinde. Het beleid van Wilde Ganzen, voor ons een 

belangrijke partner bij de projecten, is nu ook gericht op de versterking van de partner-

organisatie. Zo zou het financieren van het restant van de hypotheek van het 

kantoorgebouw van Adicay, in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, een serieuze 

mogelijkheid zijn. Samen met Ana bezochten we een installateur van zonnepanelen. In 

totaal gaat het hier om een bedrag van ca. € 18.500. (aflossing hypotheek plus de 

zonnepanelen). Het grote voordeel is dat Adicay niet langer kosten voor elektriciteit heeft en 

dat ook de projecten voordeliger uitpakken wegens de lagere huisvestingskosten. We gaan 

dit aan Wilde Ganzen voorleggen. Een relatief klein bedrag met grote voordelen. 

             

 Aan het werk                               bij de installateur van zonnepanelen      de ploeg van Adicay 
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Mocca d’Or foundation 

We maakten kennis met onze nieuwe contactpersoon Tom Ekelmans en vertelden hem over 

onze waterprojecten die zijn gelegen in een belangrijk koffiegebied van Guatemala.              

Mocca d’Or, koffiebranders in Zwolle steunen ons al jaren en we zijn heel blij met de 

toezegging voor opnieuw een groot bedrag voor ons volgende waterproject. Mocca d’Or,         

Muchas Gracias! 

Ambassadeurs, gouden bruiloften en 75-jarigen!! 

Onze ambassadeurs Jan en Alda konden, ondanks hun drukke werk, tijd vinden om reclame 

te maken voor onze projecten. We mochten een bedrag van €700 ontvangen. Sjoukje moest 

het helaas vanwege haar gezondheid nog even laten afweten; we wensen haar beterschap. 

En dan zijn er de gouden bruiloften en mannen die 75 worden. Als je al zo lang getrouwd 

bent en een bepaalde leeftijd hebt bereikt heb je alles al. Dus vroegen zij een donatie voor 

onze projecten. In totaal een bedrag van maar liefst €1.600! Wim, Trees, Piet, Hans en 

Ria…hartstikke bedankt! 

Daarnaast zijn er andere ludieke en originele acties 

Engelse Nicky en Neil Rogers haalden een bedrag op van €157,83 in hun woonplaats York 

door het zingen van kerstliederen. 

De verkoop van chocoladeletters door Soroptimistclub SHE in Hattem-Epe leverde, 

aangevuld met een particuliere donatie het prachtige bedrag op van €2.680. Dat wordt incl. 

de premie van Wilde Ganzen €4.020! 

Door de waterstoring in Heerenveen werd Ilse Reijgwart met de neus op de feiten gedrukt, 

dat het hier heel bijzonder is als er GEEN water uit de kraan komt. Voor haar reden om een 

donatie te doen en ook op facebook deed zij een oproep. Leuk en origineel! 

Verkopen 

    

Wieke, Nel, Louky                                        Anja, Annemarie                         Carla, Marry, Nel 
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Het 2-jaarlijkse Textielfestival in Oldemarkt en Paasloo op 14, 15 en 16 juni werd be’vrouwd’ 

door Nel, Anja, Annemarie, Carla en Marry, ondersteund door Louky en Pieter Bos in de 

schuur van hun prachtige B&B De Paasloërhof en leverde ruim €900 op. Hartstikke fijn. 

Bij de Franse kapper Alain werd voor €106, 50 aan sieraden verkocht. En zo komen er 

regelmatig euro’s binnen van de trouwe verkoopadressen van onze sieraden, brillenkoordjes 

en geweven artikelen.  

Monumentendag Blankenham 

Op 14 en 15 september zullen Karla Koelma en Gerdi Stoter sieraden en andere mooie 

spullen verkopen, rechtstreeks uit Guatemala, tijdens het Monumentenweekend in het 

kerkje van Blankenham. Het prachtige kerkje, vlakbij Blokzijl, is een bezoek waard. 

Bovendien geven we die dagen een flinke korting op onze toch al kleine prijzen voor de 

mooie handgemaakte kettingen, armbanden en geweven artikelen. 

En last but not least, onze DONATEURS 

Heel belangrijk en zeer gewaardeerd zijn onze vaste donateurs die ons met kleine en grote 

bedragen steunen; sommigen al jaren. Wat zouden wij zonder jullie moeten beginnen?  

 

We hopen nog lang op jullie steun te mogen rekenen voor nog 

eens ten minste 10 jaar waterprojecten!!! 
 

                                                             


