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Jaarverslag
Inleiding
2015 is een moeilijk jaar geweest voor ons project in Guatemala. De meeste
activiteiten zijn gericht op het verbeteren van het lokale onderwijs, maar door een
maandenlange nationale staking van onderwijzers was het erg moeilijk om de
verschillende geplande activiteiten te realiseren. De hoofdactiviteit, het helpen van
kinderen met het planten van een eigen bos, verliep nog redelijk volgens planning
omdat deze activiteit op veel scholen was gestart voor het begin van de staking. In
plaats van de geplande 1.500 leerlingen hebben 1.300 leerlingen aan het programma
deelgenomen waarmee de doelstelling bijna werd behaald.
Andere activiteiten hadden meer te leiden van de staking. Zo werden maar 100 in
plaats van de geplande 200 kinderen geholpen met het opzetten van een groentetuin
en werden er slechts twee kinderkranten uitgegeven in plaats van de geplande acht.
Aan de staking namen alleen onderwijzers deel van door de overheid betaalde
scholen, onderwijzers van privéscholen werkten door. Hierdoor kon in samenwerking
met de Fagioli school een mooi festival worden georganiseerd en werd ook het
geplande aantal van 80 studenten bij het seminario-project gehaald.
Er waren echter ook lichtpunten in 2015 zoals de samenwerking met het Ministerie
van Landbouw (MAGA). Ik heb samen met een werkneemster van MAGA een vijftal
scholen bezocht rond de oude Mayasteden Tikal en Yaxha en daar hebben we de
lesprogramma’s over Juanito en Maria geïntroduceerd. MAGA zorgde voor het
vervoer, stelde boompjes ter beschikking en heeft tevens zorg gedragen voor de
organisatie van een reisje naar Yaxha voor leerlingen van de naburige school. In
samenwerking met MAGA kan het project verder worden verspreid over de regio en
het grootste deel van de kosten van het programma wordt dan voor rekening
genomen door MAGA.
Michael de Groot (Stichting Guacamaya)

Lesprogramma’s herbebossing
In 2015 hebben 1.300 kinderen deelgenomen aan de lesprogramma’s over
herbebossing. Er zijn inmiddels drie lesprogramma’s te weten ‘Juanito en Maria
planten een eigen bos’, ‘de avonturen van Pancho de brulaap’ en ‘het laatste stukje
bos’. Deze vormen tezamen een doorlopend lesprogramma voor kinderen van groep
6 tot en met 8. De programma’s blijven onverminderd populair en in samenwerking
met het Ministerie van Landbouw zijn deze ook geïntroduceerd op scholen in het
oostelijke deel van het departement waar het project nog niet actief was. Een aantal
scholen rond de nationale parken Yaxha en Tikal zijn bij het programma betrokken.
Het gebied is strategisch erg interessant omdat door het programma de druk op het
bos verminderd en het bos in deze gebieden biologisch erg rijk is. Het maakt namelijk
deel uit van het grootste nog aaneengesloten bos dat resteert in Guatemala waar
verschillende met uitsterven bedreigde dieren voorkomen.
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MAGA heeft in samenwerking met de staf van het Nationaal Park Yaxha een mooie
excursie naar het park georganiseerd voor de leerlingen van de lokale lagere school
die aan het lesprogramma hebben deelgenomen (zie
https://www.youtube.com/watch?v=rSWMnwZ4hos). De samenwerking met MAGA
wordt in 2016 verder uitgebreid. Enkele van de kinderen die als eerste aan het
programma hebben deelgenomen kunnen inmiddels eigen bamboe oogsten voor het
maken van meubels (https://www.youtube.com/watch?v=S2vISQoqpO0).

Staf van MAGA en leerlingen van de school in Yaxha

Lesprogramma’s groentetuinen en seminario
100 leerlingen van verschillende scholen zijn geholpen met het opzetten van
groentetuinen. Dit aantal was flink lager dan gepland omdat bij aanvang van dit
lesprogramma de meeste scholen in staking gingen. Er hebben wel 80 leerlingen
deelgenomen aan het seminario-project en zij hebben 80 families geholpen met het
opzetten van een familietuin. Bij dit project waren twee Hbo-opleidingen betrokken,
een opleiding uit La Libertad en Fagioli uit El Naranjo. Met de laatste school wordt
nauw samen gewerkt en met een groep leerlingen van deze school was dit project
ook begonnen in 2014. Het concept van het seminario-project is dat de studenten
zelf een familie selecteren die zij willen helpen waarbij de voorkeur dan
vanzelfsprekend uitgaat naar mensen die in armoede leven. De betrokken studenten
zijn er zeker in geslaagd om families te helpen die deze hulp erg goed konden
gebruiken. Zo zijn in La Libertad een aantal families geholpen die in de nabijheid
wonen van de gemeentelijke vuilnisbelt en daar soms ook werken, afval sorterend
tussen de zwerfhonden en gieren.
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In El Naranjo werd onder andere een familie geholpen die woont in een huisje van
stokken en plastic (zie https://www.youtube.com/watch?v=WFyNF-‐2b2WM). Er is
veel interesse vanuit verschillende scholen om deel te nemen aan het seminarioproject en in 2016 zijn er zelfs al meer studenten geïnteresseerd in deelname aan dit
project dan de stichting kan hanteren.

Studente die deelneemt aan het seminario-project
Kinderkrant
Er is in 2015 twee maal een kinderkrant uitgegeven. Dit is ook aanzienlijk lager dan
het geplande aantal van acht kinderkranten. Deze doelstelling bleek echter wel erg
ambitieus te zijn en was ook zonder staking niet behaald. Het schrijven, drukken en
distribueren van de krant is namelijk erg tijdrovend. De kinderkranten zijn erg populair
en worden door veel onderwijzers gebruikt voor verschillende doeleinden. Jongere
kinderen worden gestimuleerd voor te lezen uit de kinderkrant en bij oudere kinderen
wordt deze gebruikt voor bijvoorbeeld begrijpend lezen. In 2015 is ook een speciale
themakrant uitgegeven over het machismo en ongewenste zwangerschappen bij
jonge meisjes. Aanleiding hiervoor was de zelfmoord van een 15-jarig meisje die
problemen had met haar ouders en vriendje en gifgaspillen had ingenomen (deze
worden gebruikt om in afgesloten silo’s insecten te doden). Door het machismo en
onwetendheid worden veel meisjes op jonge leeftijd zwanger en dit is dan het begin
van veel ellende. Zelfmoord is niet ongewoon, maar gebruikelijker is het om van
school te gaan waardoor deze meisjes geen mogelijkheden krijgen om zich verder te
ontwikkelen.
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In de krant werd geschreven over het 15-jarige meisje en een ander meisje met
eenzelfde leeftijd die zelfmoord had gepleegd omdat ze ongewenst zwanger was. Er
was tevens een fictief verhaal geschreven over een meisje dat in deze situatie
terecht kwam met een open einde om leerlingen te laten reflecteren op het verhaal.
Het onderwerp wordt nu niet besproken op school, maar door het gebruik van
verhalen werd het gemakkelijker om leerlingen te laten praten over dit grote
probleem en daarmee was de krant zeker geslaagd in de opzet.
Festival
In samenwerking met Fagioli is een festival georganiseerd met als thema
natuur/milieu voor alle leerlingen van deze school (zie
https://www.youtube.com/channel/UC4xiC9-‐p62Ejz5IeeDGwwjA). Onderdelen van
het festival waren o.a. het schrijven van een gedicht of verhaal, het maken van een
tekening, het opvoeren van een toneelstuk en het maken van een kunstwerk
gemaakt van recyclede materialen. Het festival was erg geslaagd en is met name
voor meer getalenteerde leerlingen een podium om te laten zien wat zij in hun mars
hebben. Normaal worden de meer begaafde leerlingen nauwelijks uitgedaagd omdat
het niveau van het onderwijs over het algemeen erg laag is.

	
  
Leerlingen voeren een toneelstuk op over een stroper die tot inkeer komt
Overige activiteiten
Er zijn nog een aantal andere activiteiten uitgevoerd zoals de organisatie van enkele
praktijk gerichte cursussen (in samenwerking met MAGA) voor Mayavrouwen die o.a.
hebben geleerd over het voorkomen van besmettelijke ziektes bij kippen.
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Er zijn schoolreisjes georganiseerd naar het educatief centrum dat de stichting
beheert in het Mayadorp El Corozal en hier worden ook cursussen georganiseerd
voor kinderen/jongeren in het gebruik van bamboe. De stichting ondersteunt ook een
radioprogramma over de natuur. Een lid van de vereniging Tz’unun, onze lokale
partner, maakt wekelijks een programma op de lokale radio.
Reis Nicaragua/Ecuador
Zoals eerder gesteld zijn de lesprogramma’s erg populair en vanuit Nicaragua en
Ecuador was er in 2015 interesse voor de verschillende programma’s. Ik heb in
Nicaragua contact gelegd met verschillende organisaties die interesse hadden in de
programma’s waaronder twee koffieplantages. Ik heb les gegeven op de
koffieplantages (zie https://www.youtube.com/watch?v=88O0QAAEgSA) en de
leerlingen en onderwijzers waren erg enthousiast over de lessen en de verschillende
materialen die ik voor de gelegenheid had ontwikkeld. Om niet duidelijke redenen is
de belangstelling niet geconcretiseerd. Iets vergelijkbaars is ook gebeurd in Ecuador.
Ik had contact met de Jocotoco Foundation die is gericht op het beschermen van met
uitsterven bedreigde vogels in Ecuador. Ik had contact met de directrice van deze
organisatie en die wilde graag dat ik les zou komen geven in een reservaat dat erop
gericht is de esmeraldas boself (een soort kolibrie) voor uitsterven te behoeden. Ik
heb op verschillende scholen rond het reservaat met veel succes les gegeven (zie
https://www.youtube.com/channel/UC4xiC9-‐p62Ejz5IeeDGwwjA), maar ook hier is de
belangstelling om onduidelijke reden niet geconcretiseerd. Ik heb het idee dat veel
organisaties uiteindelijk liever niet samenwerken. Op zich wel een spijtige zaak
omdat het concept van de lesprogramma’s ook in Nicaragua en Ecuador succesvol
was en de natuur en kinderen had kunnen helpen. 	
  

Resultaat van gastles op een school in Nicaragua
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Jaarrekening
Balans per 31-12-2015 (in euro)
Giro
6.099 Eigen vermogen
Educatief centrum
1 Crediteuren
Totale activa
6.100 Totale passiva

6.100
0
6.100

	
  
Resultatenrekening per 31-12-2015 (in euro)
Giro-ontvangsten
36.770 Kosten project Guacamaya*66.812
Donatie Cordaid
15.721 Overige kosten**
942
Ontvangsten materialen
9.500
Rente
187
Totale ontvangsten
62.178
Negatief saldo
5.576
67.754 Totale kosten
67.754
	
  
** Overige kosten 2015 (in euro)
Kosten website
345
Kosten betalingsverkeer ING
114
Kosten Guacamayakrant/drukkosten/postzegels
139
Kosten jaarrekeningcontrole 2014
344
Totaal overige kosten 2015
942
	
  
Overzicht grote subsidies/donaties aan Stichting Guacamaya 2015
Organisatie
Subsidie (S)/
Datum
Donatie (D)
CNS Ede
D
30 januari 2015
Ned4kids/St.Elsgoed
S
11 februari 2015
Salvatoriaanse
D
10 maart 2015
Hulpactie
CNS Ede
D
24 maart 2015
St Cordaid
S
29 april 2015
Vincentius.Zoetermeer
D
23 oktober 2015
Heer W. Smit
D
26 november 2015
CNS Ede
D
8 december 2015
MAGA
D (materialen)
Seminario deelnemers
D (materialen)
Totaal
Totale grote donaties/subsidies giro 2015
Totale subsidies 2015
Totale grote donaties excl. Subsidies 2015

	
  

Bedrag
750
15000
11000
6441
15.721
500.00
1000.00
500.00
5.500,00
4.000,00
60.412
60.412
30.721
29.691
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BIJLAGE*: KOSTEN PROJECT GUACAMAYA IN 2015 (IN EURO)
Saldi in Guatemala per 31/12/2014
Kosten project Guacamaya 2015
Totaal

2.842
66.812
69.654
Kosten

Project Guatemala
- Beheer centrum
- Boomkwekerij/bamboeplanten
- Boeken/kranten
- Groentetuinen
- Vereniging
- zaden
- Werkbezoek Guatemala
- Werkbezoek Ecuador
- Kosten ontwikkeling educatieve
materialen Guatemala
subtotaal
Saldi in Guatemala per 31/12/2015
- Kosten producten schoolacties
TOTAAL

	
  

9.935
15.319
5.674
6.352
1.277
146
4.574
3.406
12.000
58.683
9.869
1.102
69.654
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BIJLAGE: ACCOUNTANTSVERKLARING
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