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.

DRINKWATER VOOR SE'BALAM
64 kranen voor 63 families en 1 schooltje
SE'BALAM is een dorpje in Guatemala, gevestigd tussen twee
koffieplantages. Het bestaat uit 63 families, in totaal 378 mensen en
een schooltje. Er komen veel ziektes voor, met name door de slechte
hygiënische omstandigheden. Op enkele kilometers van het dorp loopt
een stroompje met vervuild water, waar de vrouwen het water
vandaan haalden. De vrouwen moesten 30 minuten lopen met
kannen, grote flessen en kruiken om het water op te halen. En dat dus
enkele keren per dag. Zo waren zij dus al snel 6 uur bezig, alleen al met
het halen van water!
Vandaar het geweldige initiatief van Ayuda Maya om 63
waterleidingen aan te leggen, een voor elke familie en een extra bij
het schooltje in het dorp. Met de aanleg van de waterleiding is het
dorp niet alleen voorzien van schoon drinkwater, maar ook kregen zij
gedurende de aanleg, die 6 tot 8 maanden in beslag nam,
voorlichting over het gebruik van water, afvalwater, persoonlijke
hygiëne (latrines) en in het huishouden, algemene voorlichting over
gezondheid en het milieu (afvalbakken), veiligheid en voorlichting op
het gebied van mensenrechten. (huiselijk geweld).
INAUGURATIE IN SE’BALAM
Op 14 februari, Valentijnsdag, werd de waterleiding officieel in gebruik
genomen. Jan en Ineke de Smidt van Stichting Ayuda Maya mochten
de officiële opening verrichten. Het openzetten van een kraan, waar
een dikke straal drinkwater uit kwam.
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