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Crisistijd duurt voort…
In onze vorige nieuwsbrief (mei 2020) schreven we al over de invloed van de Coronacrisis
op ons werk voor Ayuda Maya en wat de gevolgen zijn voor de lokale bevolking in
Guatemala.
De situatie aan onze kant van de wereldbol is vrijwel gelijk gebleven: er zijn geen
presentaties of evenementen gepland. Afgelopen week zijn we in een totale lockdown
gegaan. Dit alles heeft uiteraard wel
gevolgen voor onze fondsenwerving. Maar
we doen ons best, want zoals jullie in deze
nieuwsbrief zullen lezen is er werk aan de
winkel!
In het land van de eeuwige lente is het
allesbehalve rustig. Wellicht heeft u het
nieuws voorbij zien komen in november:
Midden-Amerika, en vooral Guatemala, is
in een zeer korte periode getroffen door
twee orkanen (ETA en IOTA). Vooral in het
gebied waar wij met partnerorganisatie
Adicay waterprojecten hebben, hebben de
orkanen veel leed veroorzaakt. In de
gemeenschap Quejá San Cristóbal zijn als
Modderstroom door het dorp Quejá San Cristobál
gevolg van aardverschuivingen 70 mensen
overleden, waaronder een aantal zwangere
vrouwen. We houden altijd nauw contact met Ana (directeur van Adicay), wat ook heeft
geleid tot het opzetten van een noodhulpproject waarover u hieronder leest.

Noodhulpproject Quejá San Cristobál

Gezin dat een nieuw onderkomen moet zoeken

Naast het verdrietige verlies van veel levens
wat uiteraard voorop gesteld moet worden,
hebben we ook regelmatig navraag gedaan
bij Ana over de staat van de watersystemen
die in samenwerking met de dorpen gebouwd
zijn over de jaren heen. Wonder boven
wonder hebben de aardverschuivingen maar
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in één dorp schade aangericht aan het watersysteem. Dankzij het betalingssysteem dat in
de dorpen wordt onderhouden (elke familie betaalt 5 Quetzales per maand aan een ‘pot’
voor reparaties), was dit probleem snel verholpen!
Drie medewerkers van Adicay hebben afgelopen week de gemeenschap van Quejá, die het
hardste getroffen is, bezocht. De dorpelingen verblijven nu bij de gemeenschap van Santa
Elena. Geëmotioneerd deed Ana verhaal aan Gieljam en Esther over de situatie: deze
mensen hebben ALLES verloren en ontvangen totaal geen hulp van de lokale overheid. De
nood is hoog, vooral aan voedsel (basisvoedsel zoals maïs, olie, voedzame pap) en kleding.
Als bestuur besloten we te helpen met een bedrag van €4.000. Een voedselpakket en
kleding voor een familie van 6 personen kost ongeveer €90.
Wilt u ook snel iets geven voor dit noodhulpproject?
Dat kan via NL27 RABO 0151 4896 10 t.n.v. Stichting Ayuda Maya, met als opmerking
“Noodhulp”. Wij zorgen er uiteraard voor dat uw gift goed terecht komt!

Waterproject in San Antonio Sepacuite succesvol afgerond!!
We hebben gelukkig ook goed nieuws om met u te delen. Misschien kunt u het zich
herinneren dat we in het voorjaar
een speciaal Coronafonds hebben
ontvangen van Wilde Ganzen,
waardoor we vliegensvlug het
drinkwaterproject voor San Antonio
Sepacuite konden opzetten met
Adicay. Wilde Ganzen heeft de helft
van het project bekostigd, waarvoor
we enorm dankbaar zijn! Ook willen
we u hartelijk danken voor uw steun,
waardoor 81 families schoon
drinkwater hebben! De officiële
inauguratie met het bestuur van
Ayuda Maya zal helaas even op zich
moeten laten wachten, maar de
huizen hebben nu schoon drinkwater
voor de deur!
Voor hun huisje, midden in de koffieplantage, eindelijk schoon drinkwater!
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Sleuf graven voor de hoofdleiding

De giga-distributietank voor 83 families

Werk in tijden van Corona (hier wordt de temperatuur
gemeten)

En de leiding kan erin!
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Wat een vreugde!

Nieuw project: Santa Maria Samilha
En nog een mooi bericht om met u te delen: we gaan starten met de fondsenwerving voor
een nieuw watersysteem! Dit keer voor de gemeenschap Santa Maria Samilha, waar 179
families (850 personen) wonen. We zien het als een uitdaging: een groot project én tijdens
een pandemie. Maar we zijn enthousiast om aan de slag te gaan! In onze volgende
nieuwsbrief zullen we wat uitgebreider vertellen over dit project.
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… waar ook in gewassen moet worden.

Ideeën zijn altijd welkom!
Leest u deze nieuwsbrief en heeft u een briljant idee voor een (Coronaproof)activiteit of een
fonds dat wij als bestuur zouden kunnen aanvragen? Dan horen we dat uiteraard graag! We
zijn bereikbaar via info@stichtingayudamaya.nl.

Afscheid Ineke
De start van Gieljam en Esther eind 2019 als bestuursleden betekende het begin van een
overgangsfase, waarin Esther als het ware stage liep bij Ineke om haar taken als secretaris
te leren. Ineke neemt afstand van haar rol in het bestuur maar zal zeker nog als vraagbaak
voor Esther en de overige bestuursleden beschikbaar zijn – dank hiervoor alvast!
Wat volgt is een terugblik van Ineke:
Ooit als toerist in Guatemala verzeild, werd ik gegrepen door dit
prachtige land. Door ontmoetingen met diverse hulpverleners
werden we ons bewust van de problemen waarmee de
achtergestelde Mayabevolking kampte. We wilden helpen.

Bestuurswisseling van Ineke (links)
en Esther

Ons eerste project zou San Nicolas zijn. Een waterleidingsysteem
voor 123 families met ruim 800 mensen bleek mogelijk. En dat
vooral door de samenwerking met Ana en haar ploeg en door de wil
en werkkracht van de lokale Mayabevolking.
Voor ons betekende dit dat het beter was een rechtspersoon te
worden om een en ander in goede banen te leiden. Onder meer voor
het aanvragen van subsidies en overige bijdragen. Onze ANBI-
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stichting zag na ca. 9 maanden het levenslicht in juli 2009. Een ware bevalling.
Tja wat doe je dan als na de inauguratie van San Nicolas een delegatie van een naburig dorp met de
hoed in de hand en stamelend aan je vraagt of je hen ook wil helpen. Als dat bij de één lukt, lukt het
bij een tweede ook en ook bij een derde en zo is gebleken ook vele daarna.
De stichting, Ayuda Maya, was voor mij als een prachtige baby. Ze bereikte spelenderwijs de
kleuterleeftijd en groeide op tot een heel gezond kind.
Wat heb ik genoten van de vele contacten, de gesprekken op markten, het inkopen van de sieraden
en vooral ook van het verkopen ervan. Van de onverwachte leuke ontmoetingen, contacten en
toevalligheden die leidden tot soms verrassende mogelijkheden om aan geld te komen voor weer een
volgend project. Te veel om op te noemen.. Want daar was het toch allemaal om te doen.
En soms werd er spontaan een prachtig bedrag op onze rekening bijgeschreven.
Ik heb enorm genoten van de jaarlijkse bezoeken aan Guatemala, van de kippenvelmomenten bij
inauguraties, van de vriendschap en de humor van Ana, van de prachtige ritten met de 4WD door de
fotogenieke bergen van Alta Verapaz, van de kracht die de vrouwen daar hebben en ik was onder de
indruk van de zware omstandigheden waaronder zij moeten leven. Hierdoor bleef ik gemotiveerd om
door te gaan met de fondsenwerving. Niets was ons te gek.
We hebben zelfs op een dorpsfeest de toiletten schoongemaakt om geld te verwerven.
Ook heb ik veel geleerd. Ik leerde de Spaanse taal, zelfs een paar zinnetjes Q’eqchi, ik leerde over
samenwerken met Wilde Ganzen. En ik voelde mij altijd gesteund door mijn medebestuurders. Soms
floten ze mij terug als ik een idee opperde dat al te gek was.
Het was heerlijk om in september 2016 Ana naar Nederland uit te nodigen (neem dikke kleding en
een regenjas mee!). Het was de mooiste septembermaand ooit. Vele donateurs, vrienden en
belangstellenden mochten we ontvangen in het dorpshuis in Onna.
Onvergetelijk ook was de reis in 2018 die wij maakten met onze zoon en zijn gezin en daar de
grootste inauguratie ooit meemaakten. Zo veel om op te noemen, te veel.
De stichting, ons kind werd volwassen. Ik werd ouder en daarmee werd het ook tijd om naar
opvolging te zoeken. Ooit hebben Jan en ik tegen elkaar gezegd dat we tien projecten zouden doen.
Daar zijn we al lang overheen.
Wat zijn wij blij met Esther en Gieljam die op ons pad kwamen. Dit kan geen toeval zijn. Zoals zij zelf
zeggen: ‘een match made in heaven’. Ik laat Ayuda Maya met veel vertrouwen achter in de handen
van deze twee bijzondere mensen. Zij worden niet aan hun lot overgelaten want de overige
bestuursleden blijven in functie totdat er vers bloed komt om Ayuda Maya langdurig voort te zetten.
Of ik mij ga vervelen? Ik denk het niet. Als je ergens een deur dicht doet, gaat er weer een andere
open. Ik hoop mij te kunnen uitleven in mijn creativiteit en Guatemala blijft uiteraard staan op het
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lijstje van een van mijn favoriete landen. Dus daar gaan we heus nog wel weer eens naar toe. Maar
dan weer als toerist. Een andere toerist dan de gebruikelijke.
Ik hoop met heel mijn hart dat jullie Ayuda Maya blijven steunen zoals jullie dat al die jaren hebben
gedaan. Het is nu harder nodig dan ooit.
Bij deze alvast een heel groot dank jullie wel !!
Warme groet,
Ineke de Smidt

Afscheid Nel
Dit jaar hebben we ook afscheid genomen van bestuurslid Nel, die al vanaf het allereerste
begin betrokken was bij de stichting. Ook zij heeft een reflectie geschreven:
Ik heb de aanloop naar de Stichting meegemaakt: twee enthousiaste mensen die als toeristen de
ellendige omstandigheden van de Maya’s hadden gezien en voor hen gingen ondernemen.
Mijn voornaamste bijdrage aan de stichting heeft bestaan uit “Concentreer je op schoon water, en
niet ook nog op voedingssupplementen en onderwijs”. Dat is behoorlijk gelukt. Nu is het een
professionele stichting waar ik niet meer aan kan bijdragen, terwijl er nog wel veel schoon water
moet komen voor de Maya’s in Guatemala!

Wij willen zowel Ineke en Nel heel hartelijk bedanken voor alles wat ze voor de stichting, en
daardoor voor de Mayabevolking in Guatemala hebben gedaan!

Nieuwe ambassadeur: Marja Kok
Zoals u wellicht in een eerdere nieuwsbrief (of online) heeft gelezen, zijn Gieljam en Esther
voor het eerst in aanraking gekomen met Ayuda Maya via Esthers moeder, Marja Kok.
Vervolgens is Marja ook nog eens contacten gaan leggen voor de verkoop van
Guatemalteekse sieraden en sjaals voor Ayuda Maya. Het leek ons daarom logisch om haar
te vragen om ambassadeur te worden van de stichting, en dit leek haar heel leuk!
Graag stelt ze zich aan jullie voor:
Hola!
Mijn naam is Marja Kok. Ik woon in Buitenpost en ben de moeder/schoonmoeder van bestuursleden
Esther en Gieljam.
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Sinds juli van dit jaar is er in Buitenpost, in koffiehuis/biologische winkel “De Binnenmarkt” een
tijdelijk verkooppunt van sieraden en sjaals voor Ayuda Maya. In januari 2021 zal ik op zoek gaan
naar een nieuwe plek om deze producten te verkopen.
Een aantal jaren geleden kwam ik een artikel over
Ayuda Maya tegen in het tijdschrift van Wilde Ganzen.
Ik attendeerde Esther en Gieljam daarop, waarop Esther
contact opnam met het toenmalige bestuur van Ayuda
Maya. Het een leidde tot het ander en vanaf dit jaar zijn
Esther en Gieljam zelf deel van het bestuur!
In 2016 hebben mijn man en ik, samen met Esther en
Gieljam, een rondreis gemaakt door Guatemala. Deze
reis, maar ook onze eigen ervaring in een
ontwikkelingsland (Nigeria), heeft weer pijnlijk duidelijk
gemaakt hoe belangrijk schoon drinkwater is voor de
volksgezondheid. Mede hierdoor heb ik besloten om zelf
ook een steentje bij te dragen aan dit project, door
plekken te zoeken om sieraden en sjaals te verkopen
voor Ayuda Maya.

Marja Kok samen met haar man Marthin

Dank, Marja, voor je inzet voor de Mayabevolking!

PR/Fondsenwerving
Op verschillende plekjes worden er Guatemalteekse sieraden en sjaals, en zelfs (Nederlands)
fruit verkocht waarvan de opbrengst voor Ayuda Maya is. Door de kersverse enthousiaste
ambassadeur Marja Kok zijn er dit jaar twee zaken bijgekomen: Binnenmarkt Buitenpost en
Pedicuresalon Greta (ook in Buitenpost). Wij zijn hier heel blij mee!
De conclusie aan het eind van dit gedenkwaardige jaar: schoon drinkwater blijft van
levensbelang, vooral nú!
Mogen we blijven rekenen op uw/jouw steun?
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