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2019 - 10 jaar Stichting Ayuda Maya!!!! 

Een feestjaar, want dit keer zijn er zelfs twee projecten afgerond!! 

 

San Marcos Chamil  

In San Marcos Chamil werkten de 96 families keihard. Met als prachtig resultaat dat er  

voor elk huisje nu een kraan met drinkwater staat. Bij ons volgende projectbezoek in  
januari 2020 zullen we dit samen met de bewoners met een groot feest gaan vieren. 
 

Het gelukkige toeval wil dat ook Esther en Gieljam (zie ook pagina 5) weer in Guatemala 
zijn voor familiebezoek. We stemden de plannen op elkaar af en de planning is nu zo dat 
we met een grote vertegenwoordiging van Ayuda Maya (Wieke, Pieter, Esther, Gieljam,  

Jan en Ineke) de projecten gaan bezoeken en de inauguratie gaan bijwonen. Intussen 
hebben de families in San Marcos Chamil in samenwerking met Adicay gezorgd voor het 

herbeplanten van de kale plekken die zijn ontstaan bij de aanleg. Dit is heel belangrijk  
voor het goed blijven functioneren van het systeem. Bomen houden immers water vast. 
Foto’s zeggen meer dan woorden, dus bij deze. 

                   

Aankomst jonge planten en bomen                                  In optocht bergopwaarts 

                    

Elke boom garandeert water voor 3 personen                      Jong en oud helpt mee 
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Aflossing restant hypotheek en plaatsing zonnepanelen 

Het tweede project, van geheel andere aard, betreft de versterking van de organisatie van 

Adicay. Wij werken al jaren samen met Wilde Ganzen. Zij zijn er een groot voorstander  

van om partnerorganisaties -zoals in ons geval Adicay- zoveel mogelijk te versterken.  

De mogelijkheid om het restant van de hypotheek voor het kantoor van Adicay af te lossen 

plus het plaatsen van zonnepanelen werd met Wilde Ganzen besproken. En we waren blij  

dat de aanvraag die wij daarop deden werd gehonoreerd, zodat het gebouw nu volledig 

eigendom is van Adicay. Door de zonnepanelen kan Adicay straks vrijwel volledig zelf 

voorzien in haar energiebehoefte.  

Bijkomend voordeel is dat de kosten voor projecten lager worden.  

In totaal was hiermee een bedrag gemoeid van 181.791 Quetzales, ongeveer €21.900. 

 

Ons volgend project: water in San Antonio Sepacuite.  

(99 aansluitingen) 

Natuurlijk staat er alweer een volgend waterproject op het programma. Dat wordt San 

Antonio Sepacuite met 99 aansluitingen. Wij kennen dit dorp nog niet, maar zullen het in 

januari gaan bezoeken.  

Gelukkig zijn de problemen van de eigendomsrechten van de bron opgelost.  

Hierdoor is aan een belangrijke eis voor het starten van de aanleg voldaan.  

Er wonen 120 families (sommige families wonen samen in één huis, vandaar ‘slechts’ 99 

aansluitingen). De bewoners zelf leveren -zoals gebruikelijk- hun bijdrage door mee te 

werken bij de aanleg van het systeem. Zwaar werk ook, sleuven graven, cement en hout 

sjouwen over steile en glibberige paadjes. 

We gaan dus onze bronnen weer aanboren om aan het benodigde bedrag te komen en 

uiteraard werken we hierbij ook weer graag samen met Wilde Ganzen.     

       

Nu aangewezen op deze poel                                Ook kinderen helpen mee  De mannen aan het werk op de koffieplantage 
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De kosten hiervoor, Q483.809,45 afhankelijk van de koers ca. €57.000.  

Een groot bedrag, maar dan heb je ook wat.  

Voor 20 jaar gegarandeerd schoon water, 99 kranen voor de deur van de hutjes.  

Even een klein rekensommetje:  

Investering per aansluiting voor het hele dorp waar 600 mensen wonen: ca. €575,--.             

Dat is €28,-- per jaar over 20 jaar gerekend. 

 

Inauguratie Popobaj 
Hoewel we inhoudelijk geen bemoeienis hebben met dit project (wij waren immers ‘slechts’ 
het doorgeefluik) is het toch leuk om te vermelden dat de financier van dit project, de 

fransman Serge Dutouron met zijn echtgenote, op 14 november persoonlijk aanwezig zal 
zijn bij de feestelijke inauguratie. Ana heeft gemeend ons aandeel in het geheel te belonen 

door onze naam te vermelden op een groot spandoek waarbij de financiering van het 
watersysteem wordt vermeld.  
 

 
 

              

Popobaj bedankt haar donateurs                                               Zo blij met deze kraan voor de deur 

Acties 

Zonder actie gebeurt er niets en zijn onze projecten niet mogelijk. 

Daarom zijn wij ook weer blij met initiatieven van onze fans en ambassadeurs. 

Tijdens het Monumentenweekend waren Karla Koelma en Gerdi Stoter voor ons in de weer  

om in het kerkje van Blankenham onze producten te verkopen.  

Het leverde het prachtige bedrag op van €352,90 
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Louky Bos die de zeer gewaardeerde B&B de Paasloërhof runt is niet alleen een perfecte 

gastvrouw maar ook een goede verkoopster. Sieraden en sjaaltjes vinden er gretig aftrek  

en regelmatig krijgen we het verkoopresultaat op onze rekening gestort.  

Onlangs nog €445,00 

Een andere grote fan van onze projecten is Sien Kenter. Zij is de motor achter de projecten 

van Soroptimistclub SHE in Epe. En ook dit jaar zal de opbrengst van de chocoladeverkoop 

ten goede komen aan onze projecten. 

In Steenwijk is een winkeltje geopend: Eigenwaar en Kunstwaar. Hier liggen onze sieraden 

nu ook. Een heel leuk winkeltje: Gasthuisstraat en geopend op donderdag, vrijdag en 

zaterdag.  

En dan komen er geregeld nog grote en kleine bedragen binnen van plekken waar onze 

sieraden ter verkoop liggen en van bekende en onbekende donateurs. Zo fijn!! 

En last but not least: 
Zoals beloofd in onze vorige nieuwsbrief stellen onze toekomstige opvolgers zich graag aan 

u voor. 

Het jonge echtpaar Esther Kok (30) en Gieljam Schutgens (35) vertelt graag waarom zij JA 

zeiden op de vraag of zij in de nabije toekomst het werk van Stichting Ayuda Maya willen 

voortzetten. 

In december 2019 zullen zij officieel toetreden tot het bestuur van Ayuda Maya waarna hun 

inwerkperiode begint.  

Hierbij hun verhaal met de prachtige titel: ‘Een match made in heaven’   

                      
 
                                        Gieljam Schutgens en Esther Kok 
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Een "match made in heaven”                
 
Misschien kent u deze uitdrukking wel; “a match made in heaven”. Meestal wordt het 

toegepast om een stel te beschrijven dat zó perfect bij elkaar past qua persoonlijkheden of 
interesses, dat het een perfecte (hemelse) match lijkt. Op deze manier kijken wij naar 

onszelf in relatie tot Ayuda Maya en het werk dat Adicay uitvoert in Guatemala.  
 
Eind 2017 stond er in het tijdschrift van Stichting Wilde Ganzen een artikel over het werk 

van Ayuda Maya en Adicay. Esthers moeder stuurde dit naar ons op en na het lezen ervan 
zochten we meteen contact via de website. Wat een prachtige organisatie, hier willen we 

graag meer over weten!  
 
Allereerst worden de projecten uitgevoerd in Guatemala, Gieljam’s geboorteland. Gieljam is 

half-Guatemalteek en heeft tot zijn 18de in verschillende Latijns-Amerikaanse landen 
gewoond. We bezoeken elke 2 à 3 jaar Guatemala om te reizen en familie te bezoeken.  

 
Een tweede aanknopingspunt zijn de projecten zelf. Ze zijn namelijk sterk gerelateerd aan 
onze beide achtergronden: civiele techniek met een focus op drink- en afvalwater (Gieljam’s 

opleiding) en gezondheidsvoorlichting en -promotie (Esther’s opleiding).  
 

Als laatste zijn de projecten gericht op een bevolkingsgroep waarmee we ons zeer begaan 
voelen. Niet alleen betreft het de inheemse bevolking welke vaak niet dezelfde rechten en 
privileges ervaren als de rest van de bevolking, ook kan Gieljam zich als Maya afstammeling 

goed identificeren met deze groep. Daarnaast hebben wij ons in 2015 een jaar als 
vrijwilligers mogen inzetten voor de inheemse bevolking (de Wichí’s) in Noord-Argentinië.  

 
… Genoeg redenen dus om contact te zoeken! Na een bezoek aan het bestuur in april 2018 
hebben we besloten om bij onze eerstvolgende Guatemalareis (januari 2019) projecten van 

Adicay te gaan bezoeken. Dit was een hele mooie ervaring. We zijn zó gastvrij ontvangen, 
zowel door Adicay als door de bevolking. We hebben met eigen ogen mogen zien hoe goed 

de projecten worden uitgevoerd door de lokale partner Adicay. 
 
Een antwoord op de vraag of we deel wilden uitmaken van het bestuur van Ayuda Maya was 

dan ook geen hersenbreker: wij gaan vol energie en zin deze “match made in heaven” aan! 
We hopen dat u ons enthousiasme deelt en we kunnen (blijven) rekenen op uw hulp en 

inzet! Heel hartelijk dank hiervoor!                                                           


