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 SIERRA DE CHAMA
41 kranen met drinkwater voor 40 families en 1 school
SIERRA DE CHAMA is een kleine gemeenschap in Guatemala, gelegen
in de bergen, uitsluitend te voet bereikbaar. De schamele hutjes liggen
verspreid van elkaar tegen de berghelling. 40 families, bestaande uit
188 personen, die onder de armoedegrens leven en waarvan een deel
zelfs extreem arm is. Elke ochtend vroeg moeten de vrouwen met hun
kinderen naar de rivier, 30 minuten lopen via steile paadjes, glibberig in
de regentijd, om zich te wassen (in het vervuilde water. Van daar
moeten ze het water naar boven dragen, water om te drinken, te
koken en te wassen.
Na de succesvolle aanleg van waterleidingen in 4 andere dorpen
heeft Ayuda Maya besloten om ook in Sierra de Chama
waterleidingen aan te leggen, één voor elke familie en een extra bij
het schooltje in het dorp. Bij de aanleg van het systeem wordt ook een
bijdrage gevraagd van de dorpelingen: zij werken mee met het graafen sjouwwerk, leveren hout, stenen en zand en nemen deel aan
trainingen. Ook zijn afspraken gemaakt over het vormen van een fonds
voor het onderhoud.
INAUGURATIE IN SIERRA DE CHAMA
Op 6 augustus 2014 is de bouw begonnen en op 4 december 2014 kon
het systeem worden getest. De waterleiding werd officieel in gebruik
genomen op 28 februari 2015. Uit alle kranen stroomt nu schoon water!
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