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Crisistijd 

In deze bijzondere tijd van crisis is het onvermijdelijk dat ook ons werk voor Ayuda Maya 

wordt beïnvloed. Geplande presentaties en evenementen gaan niet door, waardoor het veel 

moeilijker is om aan de benodigde fondsen te komen. We vergaderen op afstand en merken 

dat dat eigenlijk heel goed gaat. 

Het voorgenomen werkbezoek aan Guatemala van Ruben Uijterlinde (onze contactpersoon 

bij Wilde Ganzen) kon helaas geen doorgang vinden en is tot nader order uitgesteld. Onze 

partner Adicay had zich hierop erg verheugd.  

Kennismakingsbezoeken van Esther en Gieljam aan Mocca d ‘Or, Wilde Ganzen en 

belangenorganisatie Partin hebben we voorlopig moeten afzeggen.  

Voor de mensen in een ontwikkelingsland als Guatemala is de coronacrisis nog bedreigender 

en ingrijpender. Immers: niet werken betekent geen inkomen.  

De maatregelen in Guatemala zijn, ondanks het feit dat er relatief weinig besmettingen zijn, 

zeer streng. Mondkapje verplicht als je naar buiten gaat en alleen naar buiten voor een 

boodschap. En tussen 4 uur ’s middags en 4 uur ’s ochtends binnenblijven. De eventuele 

boetes zijn zeer hoog. 

 

We hebben als bestuur ons beraden wat te doen en, een geluk bij een ongeluk, was daar 

onze samenwerkingspartner Wilde Ganzen die uitzicht bood. Daarover later meer in deze 

nieuwsbrief. 

                    

beetje onwennig…voor de camera              water in San Marcos Chamil                        ontvangst bij de inauguratie    

Eerst het verhaal over ons bezoek aan Adicay waar we zoals gebruikelijk met open armen 

werden ontvangen. Tot onze grote verrassing was er die ochtend een filmploeg in ons hotel 

die de samenwerking tussen Adicay en Ayuda Maya op film vastlegde. Ze volgden ons 

tijdens ons bezoek bij de inauguratie en het resultaat is een prachtige presentatie geworden, 

een die we graag willen laten zien zodra het weer mag!    
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Tijdens de vergadering bij Adicay konden we het gereedschap (afkomstig van Brabant 

Water) overhandigen, dat via een van onze donateurs in ons bezit kwam. Zo krijgen deze 

speciale tangen nog een prachtig tweede leven. 

            

overhandigen tangen         water in San Marcos Chamil                          bord langs de weg in San Marcos over project 

Ook dit jaar hebben we weer een dorp blij kunnen maken door de afronding van een 

waterproject: San Marcos Chamil. Een dansgroep, knalvuurwerk, ballonnen, de volksliederen 

en toespraken: het was er allemaal en het uitgebreide verhaal van deze dag is te lezen op 

onze website. Enkele foto’s hiervan spreken voor zich. 

Een dag eerder bezochten we het tussen de koffieplantages gelegen San Antonio Sepacuite, 

ons beoogde volgende project. De Mocca d ‘Or Foundation sponsort voor een substantieel 

bedrag deze gemeenschap die voornamelijk bestaat uit koffieplukkers. Het betreft een 

waterproject voor 99 families. Op onze website kunt u meer lezen over dit project. 

Later kregen we foto’s toegestuurd van het uitdelen van de pepernoten die we bij ons 

hadden voor de kleintjes…ze vonden ze heerlijk! 

Esther en Gieljam beschreven hun indrukken in het verhaal hieronder. Het kreeg als titel 

mee:  

“Samen sterk voor families in Guatemala!” 

In een pre-Coronatijdsperk (of tenminste, we wisten nog niet van het bestaan af…) 

bezochten wij samen met het bestuur van Ayuda Maya en onze partnerorganisatie Adicay 

dorpen in het hoogland van Guatemala. Op zich waren wij wel “gewend” aan het zien van 

armoede. We hebben in 2015 een jaar in een afgelegen deel van Argentinië vrijwilligerswerk 

gedaan en hebben ook in andere ontwikkelingslanden gewoond (in Afrika en Midden- en 

Zuid-Amerika). 

 

 



 

 

 

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

 Gsm: +31 (0)638 92 48 92 

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

 
 

Nieuwsbrief nummer 22                               mei 2020                                    3/6 

Het is echter zeer aangrijpend om de verhalen te horen, niet via-via, maar juist van de 

mensen voor wie wij ons als Stichting inzetten. Zo spraken we met een man, die elke dag 

gemiddeld zes keer heen en weer naar de rivier loopt (45 minuten enkele reis!)  

om water te halen. Zijn ouders wonen namelijk bij hem in huis en zijn te zwak om naar de 

rivier af te reizen. Hij brengt daarom water terug naar hun huis zodat zij zich kunnen 

wassen. Ook spraken we met moeders die zich zorgen maken om de gezondheid van hun 

kleintjes. Deze gezondheidsproblemen -zoals diarree- waren overduidelijk gerelateerd aan 

het drinken van vervuild water.  

Wat ook grote indruk op ons heeft gemaakt is de samenwerking die we hebben ervaren. 

Allereerst binnen de families in de gemeenschappen: zelfs de allerkleinsten helpen mee met 

het dragen van water. Ten tweede binnen de gemeenschap: bij de vraag wie er bereid is om 

mee te helpen met het bouwen van het watersysteem gingen alle handen omhoog! Ten 

derde de samenwerking tussen Adicay, Ayuda Maya en de gemeenschap: we weten allemaal 

dat wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, dit dorp uiteindelijk schoon drinkwater zal 

hebben, met alle positieve gevolgen van dien.  

We hebben genoten van onze tijd samen met partnerorganisatie Adicay, en het beter leren 

kennen van de directrice Ana Cal Choc en haar team. We hebben gezien dat ze heel harde 

werkers zijn en experts in hun vakgebied. Ook zijn ze heel bescheiden! Maar ze kunnen met 

recht heel trots zijn op het werk dat ze verrichten.  

De huidige Coronacrisis heeft zoals verwacht ook in Guatemala een impact. Op het moment 

van schrijven mag de bevolking tussen 16:00 en 4:00 hun woningen niet verlaten en ook 

zijn er strenge regels over boodschappen doen en het reizen tussen de verschillende 

departementen. Juist in deze tijd is schoon drinkwater bij ieder huis cruciaal.  

De families kunnen makkelijk hun handen wassen en ze hoeven niet meer gezamenlijk naar 

de rivier en kunnen makkelijker de fysieke afstand houden die wordt aanbevolen. Wij, en 

Adicay, zijn hard aan het werk om het volgende project, in het dorp San Antonio Sepacuite, 

te kunnen gaan realiseren. 

Wij zijn dankbaar dat we deel mogen uitmaken van een Stichting die een levensverandering 

teweegbrengt in deze gemeenschappen! Mogen we blijven rekenen op uw steun? 
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koffieplantages onderweg                 drukte bij de aankomst in San Antonio Sepacuite  

    

alle handen de lucht in bij de vraag: Wie doet er mee?!!      Mmmmm……… pepernoten uit Nederland 

Zonnepanelen en aflossing hypotheek  

Na wat problemen met de leverancier waren we blij om te zien dat de zonnepanelen er zijn 

en, ook belangrijk, dat hierdoor Adicay geen energiekosten meer heeft. Weer een stapje op 

de duurzame weg. Het laatste stuk hypotheekaflossing hebben we voor onze rekening 

genomen en ook in dit geval met steun van Wilde Ganzen.  Adicay heeft dus geen 

hypotheekschuld meer. Dit betekent in het verlengde hiervan dat de projectkosten lager 

gaan uitvallen.  
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aanleg van de zonnepanelen op het dak van het kantoor                                           interieur van de technische installatie 

Goed nieuws in tijden van Corona  

Wilde Ganzen bewijst maar weer eens actief mee te denken in deze crisistijd. Veel 

stichtingen hebben nu problemen om aan fondsen te komen doordat het sociale leven in 

Nederland stilligt, terwijl in de meeste ontwikkelingslanden de nood juist heel hoog is.  

Daarom waren wij heel blij dat Wilde Ganzen het Coronafonds in het leven heeft geroepen. 

In plaats van de gebruikelijke 50% premie verlenen zij 100% premie op projecten die 

aansluiten op acute wensen en behoeften van een lokale gemeenschap in het tegengaan van 

de effecten van het corona virus. 

 

 

Ons project in San Antonio Sepacuite sluit hier perfect op aan. De dorpelingen zullen extra 

worden voorgelicht hoe zij de noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht moeten nemen, 

zoals handen wassen en voldoende afstand houden. Het schone drinkwater zal ook directe 

gevolgen hebben voor hun gezondheid! Dit alles is heel belangrijk in de strijd tegen corona. 

Nog nooit hebben we zo snel een project kunnen optuigen. Dankzij enkele proactieve 

donateurs hebben we het benodigde bedrag wat we nog nodig hadden (waarvoor Hartelijk 

Dank!) binnen kunnen halen. De aanvraagprocedure was korter en sneller dan normaal. 

Telefoontjes, whatsappjes, tussentijds overleg en intensief mailverkeer tussen Esther (onze  
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plaatsvervangend secretaris) en Ana in Guatemala volgde. Esther doorstond de vuurproef 

goed en binnen een paar dagen was de aanvraag klaar en al na TWEE dagen kregen we een 

akkoord van Wilde Ganzen.  

Geweldig deze snelle actie en de samenwerking die wij ervaren met Wilde Ganzen. 

Nu is Ana van Adicay aan zet en hopen we over 4 maanden bij u terug te komen met een 

Corona-proof San Antonio Sepacuite met 99 kranen met drinkwater.  

PR/Fondsenwerving 

Esther ging voortvarend van start met het verkopen van sieraden in de Koninklijke 

Bibliotheek in Den Haag. Maar dat was nog vóór het coronatijdperk. We hadden nog wat 

sleutelhangers, sjaals en de prachtige multi-colores kettingen ingeslagen. We hopen deze op 

een later tijdstip weer op markten aan te kunnen bieden.  

Heel fijn ook dat Soroptimistclub SHE in Hattem-Epe chocoladeletters heeft verkocht, de 

opbrengst van €1670 was voor ons project en mooi om te weten dat dit nu wordt 

verdubbeld door Wilde Ganzen. 

In tijden van crisis weten vrienden elkaar te vinden en daarom herhalen we graag de oproep 

van het verhaal hierboven: Samen sterk voor families in Guatemala! 

Mogen we blijven rekenen op uw/jouw steun? 

                            

 

Dan hebben deze huisjes en deze families ook binnenkort een kraan met 

drinkwater voor de deur en beschermen we hen beter tegen het coronavirus.  


