STICHTING AYUDA MAYA

De projecten worden uitgevoerd door kleinschalige nonprofitorganisaties. Van de lokale bevolking wordt verwacht dat ook zij
hun steentje bijdragen aan het realiseren van de projecten.
EARTH COFFEE is een ware smaaksensatie! Een prachtige biologische
bonenmelange op basis van 100% Arabica bonen uit Guatemala, Peru
en Nicaragua.

Agua es vida: water is leven!

STICHTING AYUDA MAYA zet zich in voor een structurele verbetering van
de leefomstandigheden van de oorspronkelijke en nog steeds
achtergestelde bewoners van Guatemala, de Maya´s. Zij steunen hen
op een praktische manier op het gebied van gezondheid, educatie en
economische ontwikkeling.

EARTH COFFEE wordt extra langzaam gebrand volgens de Mocca d’Or
Slowroast methode. Het kost iets meer tijd maar de smaak en het aroma
komen zo wel het beste tot hun recht.

TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP: DRINKWATER VOOR SALAC2 en EL COROZAL
Een kraan voor de deur voor bijna 800 mensen!
In Support Of:

SALAC2 een 34 families tellend dorpje (195 personen). Sinds 2007 zijn hier
grote problemen met het water. Er ligt een verouderde waterleiding die
in zeer slechte toestand verkeert. Het water is afkomstig van een bron bij
een verlaten koffieplantage, maar doordat er huizen en latrines bij de
bron zijn gebouwd is het water bij de open bron ernstig vervuild, wat leidt
tot ernstige gezondheidsklachten in het dorp.
EL COROZAL telt maar liefst 118 families met 576 personen. Sommige
families wonen in hetzelfde huis waardoor er een verzoek is ingediend
voor 97 aansluitingen. Water halen ze nu uit de rivier iets verderop, maar
ook hier is het water vervuild.
Omdat deze twee dorpjes vlakbij elkaar liggen, is het mogelijk om deze
tegelijk te voorzien van een waterleidingsysteem. Dit scheelt aanzienlijk in
de kosten: beide dorpen kunnen gebruik maken van dezelfde technicus
en opleider. Ook kan er flink worden bespaard op transportkosten. Als
beide dorpen tegelijk geholpen worden, bedragen de totale kosten ca.
€69.000. Bijna 800 personen krijgen dan gegarandeerd 20 jaar schoon
water! En niet te vergeten de latrines die aangelegd worden, de
opleiding en training van de onderhoudsmonteurs en het onderwijs aan
de dorpelingen.

