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Even voorstellen… 

 
Hallo allemaal,  
 
Sinds eind september heb ik me als bestuurslid aangesloten bij de stichting en ik wil me graag 
kort aan jullie voorstellen. Mijn naam is Annika Noordink, ik ben 26 jaar en ben een collega van 
onze secretaris Esther. Dat is ook gelijk de weg hoe ik in contact ben gekomen met Ayuda Maya.  
Esther had in een appgroep met collega’s wat gedeeld over Ayuda Maya en de zoektocht naar 
nieuwe bestuursleden. Dit trok gelijk mijn interesse. Zodoende hebben Esther en ik hier meerdere 
keren over gesproken en besloot ik aan te sluiten. Hetgeen dat me gelijk opviel is dat het een 
relatief kleine stichting is die ondanks de omvang een grote impact heeft voor de dorpsbewoners 
in Guatemala. Je ziet gelijk de uitkomst van jouw input doordat je nauw betrokken bent bij de 
projecten van het verleden, heden en de toekomst. Daarnaast vind ik dat schoon drinkwater iets 
essentieels is en voor 
eenieder toegankelijk 
moet zijn. Dat Ayuda 
Maya dat voor veel 
dorpsbewoners in 
Guatemala kan 
realiseren is iets om 
trots op te zijn, en daar 
draag ik graag aan bij.  
 
Dit probeer ik gelijk in 
de praktijk te brengen 
door mijzelf uit te 
dagen de marathon 
van Athene te rennen 
om geld op te halen 
voor de stichting. Deze 
marathon zal mijn 
eerste marathon ooit 
zijn en zal op 13 
november 
plaatsvinden. Tot nu 
toe zijn de mensen 
genereus in het 
steunen van deze actie, maar alle kleine (en grote) toevoegingen aan dit bedrag zijn van harte 
welkom en zullen goed besteed worden aan het toekomstig project (meer daarover in de 
volgende nieuwsbrief!). Helpt u ook mee?  
 
Doneren kan via deze link: Fundraising Stichting Ayuda Maya | Marathon Annika voor drinkwater in 
(whydonate.nl) 
 
Vriendelijke groet, 
Annika  
 
P.S.: We hebben al €1.218 opgehaald!! Helpt u ons om tot de €1.500 te komen? 

 

https://whydonate.nl/nl/fundraising/marathonannika
https://whydonate.nl/nl/fundraising/marathonannika

