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Lieve lezer,
We staan aan het begin van 2022. Dit geeft mij (Esther), en misschien velen met
mij, een gevoel van hoop en optimisme. Het voelt als de eerste pagina van een boek
dat ik mag schrijven. Wat zal dit jaar brengen? Maar ook:
wat wil ik dat dit jaar gaat brengen? Voor mij persoonlijk,
voor ons gezin, en uiteraard ook voor onze stichting. De
gevolgen van de Coronapandemie zijn sterk te voelen. De
mogelijkheden voor het werven van fondsen zoals we dat
gewend waren, zijn grotendeels weggevallen. Maar terwijl
we aan het begin van dit jaar tijd nemen om onze doelen
te stellen voor de komende 12 maanden, overheerst bij
mij een gevoel van vertrouwen en vastberadenheid: we
gaan door, ondanks tegenslag!

Highlights van 2021
Wanneer je als stichting nog niet voldoende fondsen hebt om een nieuw waterproject
te financieren, kun je het gevoel krijgen dat alles nogal stilstaat. Echter, een closeup van 2021 brengt ons tot het delen van deze mooie highlights!

Hulp aan gemeenschap Quejá San Cristobál
In onze vorige nieuwsbrief en via sociale
media vertelden we jullie over orkanen
ETA en IOTA die in november 2020
Guatemala hebben getroffen, en over de
families van Quejá San Cristobál die hun
dorp moesten verlaten en zonder voedsel
en kleding zaten. Dankzij jullie hulp
hebben 60 gezinnen - via onze
partnerorganisatie
Adicay
een
noodhulppakket ontvangen. Hartelijk
dank voor uw gulle gift!
Blij met en dankbaar voor het hulppakket
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Twee succesvolle markten
Gieljam en Esther hebben afgelopen
zomer,
met
behulp
van
ambassadrice Marja Kok, op twee
markten gestaan met de Ayuda Maya
kraam. Deze kraam is gevuld met
mooie artikelen uit Guatemala:
sieraden, tasjes, portemonneetjes,
poncho’s, sjaals, sleutelhangers. Op
29 augustus stonden ze in Kollum
(Friesland) en hebben ondanks het
slechte weer op die dag toch €200
bijeengebracht voor de stichting. Een
paar weken later, op 19 september,
hebben ze op een schitterende
zonnige dag op de jaarlijkse
rommelmarkt
in
Munstergeleen
(Limburg) €260 opgehaald!

De meest kleurrijke kraam op elke rommelmarkt!

Verkoop van Guatemalteekse producten
De verkoop van sieraden gaat altijd door! Deze zijn op dit moment te koop bij
Theetuin de Buytenplaets (Noordwolde) en familie Jongschaap (Kalenberg). Gewoon
Anneke (Buitenpost) verkoopt sieraden en bodyscrub (geuren lavendel, mint en
sinaasappel). Greta’s pedicure salon (Buitenpost) verkoopt sleutelhangers en
(gelukspoppetjes). Daarnaast verkoopt Marja Kok vanuit huis sieraden. Woont u in
de buurt van Buitenpost en wilt u een kijkje nemen? Neem dan contact op met Marja
via marjakok@xs4all.nl.
Aanvraag bij vermogensfonds
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het voorbereiden van een aanvraag bij
een groot vermogensfonds. We staan op het punt om deze in te dienen. Als deze
wordt goedgekeurd kunnen we in één keer ons huidige project (Santa Maria Samilhá)
bekostigen! We hopen jullie hier in de volgende nieuwsbrief goed nieuws over te
kunnen geven.
Onverwachte gaven
Ook in 2021 werden we weer verrast door spontane gaven en nieuwe donateurs! Het
doet ons altijd enorm goed om te zien hoeveel mensen Guatemala een warm hart
toedragen en de dorpen waar wij ons als stichting voor inzetten. Geweldig!
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Triest nieuws
Helaas hebben we ook triest nieuws om te delen: we hebben afgelopen jaar afscheid
moeten nemen van een aantal geliefde personen die (nauw) betrokken waren bij
onze stichting. In maart is Dave Newton overleden. Dave heeft de bestuursleden
van Ayuda Maya in het verleden meerdere keren rondgereden in Guatemala. Hij was
zeer begaan met het doel van de stichting, wat we ook hebben gemerkt aan de gift
die we een paar maanden later ontvingen (€530).
Sjoukje Dijkstra, ambassadrice van Ayuda Maya vanaf het eerste uur, is overleden
op 4 oktober jl. Zij bezocht Guatemala twee keer en zag zo met eigen ogen hoe de
meeste Maya’s trachten te overleven. Daarom promootte zij onze doelstellingen met
tomeloze inzet: het verbeteren van de leefomstandigheden van de arme
Mayabevolking. U kunt de In Memoriam hier lezen.
Aan het einde van het jaar is Roos van Rosmalen overleden. Roos was bestuurslid
in het eerste jaar dat wij als stichting bestonden, en een trouwe donateur. Vanwege
haar hechte vriendschap met Jan en Ineke de Smidt bleef ze ook altijd goed op te
hoogte van het reilen en zeilen van de stichting.
Wij wensen een ieder die dit verlies aan het verwerken is, veel sterkte toe.

Nadere kennismaking met Santa Maria Samilhá
Eind 2020 zijn we gestart met de fondsenwerving voor ons nieuwe project, het dorp
Santa Maria Samilhá. Normaal gesproken zouden we als bestuur begin 2021 het dorp
hebben bezocht om de gemeenschap beter te
leren kennen. Aangezien er voorlopig geen
bezoek aan Guatemala gepland staat, hebben
we Ana Cal Choc, directrice van Adicay (onze
partnerorganisatie in Guatemala) geïnterviewd
om een beter beeld te krijgen van het dorp. Dit
is het verhaal dat ze deelt: De gemeenschap
bestaat uit 179 families (850 personen). Ze
spreken de Mayataal Q’eqchi. De gemeenschap
is extreem arm. Ze verbouwen kardemom,
koffie, chilipeper, bakbanaan, maïs en bonen,
met als enig doel om hiermee te overleven. De
vrouwen en kinderen helpen ook mee in het
verbouwen van de gewassen. In tijden van
schaarste en droogte, werken de jongeren en
de oudere mannen op ver gelegen plantages
(van suikerriet, banaan en papaya) om in hun
dagelijks levensonderhoud te voorzien.
Samen water halen uit een vervuilde bron…
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Het dorp heeft een schoolgebouw waarin 7 docenten les geven aan 256 leerlingen.
Vanwege de Coronapandemie krijgen de kinderen nu één dag per week les. Het dorp
heeft een kliniek met zorgverleners, maar zonder medicijnen, bedden en
gespecialiseerd zorgpersoneel. Voor gespecialiseerde hulp moeten ze naar de
hoofdstad van de regio, waar ook geen medicatie is. De plattelandsbevolking, waar
deze gemeenschap deel vanuit maakt, is extreem kwetsbaar. De Covid-19 pandemie,
armoede, corruptie en de orkanen ETA en IOTA hebben hun sporen achter gelaten.
De kinderen besteden hun vrije tijd aan het zoeken naar water en lopen tussen de
45 en 60 minuten (enkele reis) om hun kleding en zichzelf te wassen en water naar
huis mee te nemen. De gemeenschap heeft verschillende keren tevergeefs verzoeken
ingediend bij instanties om een goed drinkwatersysteem te krijgen. In de huidige
situatie besteden vooral de meisjes tussen de 5 en 14 jaar een aantal uur per dag
aan het halen van water voor hun families. Vanwege het vervuilde drinkwater dat ze
gebruiken, kampt de gemeenschap met ziektes zoals diarree, longontsteking en
darminfecties. Dit heeft een hoog zuigelingensterfte als gevolg. Ook zijn er vrouwen
met blaasontsteking omdat ze te weinig water drinken. Meisjes worden tijdens hun
ongesteldheid vaak thuis gehouden van school omdat er niet voldoende water is voor
persoonlijke hygiëne. We zijn ervan overtuigd dat het uitvoeren van dit
drinkwaterproject in combinatie met gezondheidsvoorlichting veel van de problemen
zal oplossen waar de gemeenschap mee kampt!
Dank aan een ieder die iets bijdraagt aan dit doel!
In deze video kunt u nog meer foto’s zien van het dorp.

Tenslotte: BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT!
Ja, u heeft het goed gelezen: 3x bedankt! Wij zijn zo
enorm dankbaar voor u als donateur van onze stichting.
Dat ondanks deze rare tijden waarin we leven we elke
maand opnieuw uw giften mogen ontvangen en
daardoor steeds weer een stap dichterbij ons doel
mogen komen: schoon drinkwater voor heel de
provincie Alta Verapaz!

We wensen u een heel gelukkig en gezond 2022 toe!
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