BELEIDSPLAN 2019 – 2021

1. Inleiding
De Stichting Nuenen-Guatemala is opgericht op 2 augustus 2013 naar aanleiding van een
bezoek dat een delegatie uit Nuenen in 2012 bracht aan Guatemala.
Dit beleidsplan vormt de leidraad voor de activiteiten die de Stichting Nuenen-Guatemala de
komende jaren wil uitvoeren.
Ook wordt even kort teruggekeken op de activiteiten die in de periode 2012 t/m 2018 zijn
uitgevoerd.
2. Registratie
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58497579.
De Stichting Nuenen-Guatemala heeft de ANBI-status. Het RSIN nummer is 8530 65 068.
3. Doelstelling
De stichting Nuenen-Guatemala wil bekendheid geven aan de situatie in Guatemala, met
speciale aandacht voor de Maya-bevolking van Tucurú, een plaats in het hoogland van
Guatemala. De contacten met deze gemeente komen voort uit een al jaren bestaande
uitwisseling tussen de parochies van Nuenen en Tucurú.
De Stichting Nuenen-Guatemala stimuleert de uitwisseling van informatie en activiteiten
tussen Nuenen en Guatemala, in het bijzonder met de gemeenschap van Tucurú.
Daarnaast geeft onze Stichting (financiële) steun aan organisaties die werken aan de
opbouw van een vrije en democratische samenleving in Guatemala. Wij steunen organisaties
die zich inzetten voor betere levensomstandigheden van de bevolking, met speciale
aandacht voor de situatie van de Maya-bevolking.
4. Bestuur van de Stichting Nuenen-Guatemala
Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk:
Johan Ebberink, voorzitter
Gemma van den Hooff, secretaris
Ans de Rooij, penningmeester
Het bestuur wordt ondersteund door Leo Beckers, Truus Houtepen, Roland van Pareren, Co
de Rooij, Hennie Walraven, Maria Loonen en Jan van Rooij.
Deze groep komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar. De meeste taken en activiteiten
worden door deze groep uitgevoerd.
Zowel de bestuursleden als de leden van de ondersteuningsgroep ontvangen geen
vergoeding voor hun taken en activiteiten.
De Stichting Nuenen-Guatemala kan voor praktische werkzaamheden een beroep doen op
meerdere vrijwilligers.

5. Partnerorganisatie Asociación Civil Verdad y Vida
Wij werken in Guatemala nauw samen met de Asociación Civil Verdad y Vida. Tijdens de
burgeroorlog zijn duizenden mensen spoorloos verdwenen. Verdad y Vida begeleidt
personen en families die proberen te achterhalen wat er met hun verdwenen geliefden is
gebeurd en helpt nabestaanden bij het vinden en identificeren van de lichamen. Ook steunt
zij de mensen in hun pogingen om de verantwoordelijken voor de misdaden te berechten.
Verdad y Vida verleent juridische, technische, psychische en medische ondersteuning waar
mogelijk.
Daarnaast steunt Verdad y Vida de slachtoffers en nabestaanden bij het opzetten van
sociaal/economische projecten. De mensen die bij Verdad y Vida werken hebben al
tientallen jaren ervaring in het begeleiden van organisaties en projecten. Ook wij hebben in
het verleden al vaker met hen samengewerkt. De coördinator van Verdad y Vida is Dora
Mirón. Er is geregeld contact met haar over de stand van zaken en de voortgang van de
projecten. Verdad y Vida verleent technische en organisatorische ondersteuning en zorgt
voor een goede (financiële) verantwoording en rapportage van onze projecten.
6. Wat is in de periode 2012 tot 2018 met hulp van de Stichting Nuenen-Guatemala
gerealiseerd?
De Stichting Nuenen-Guatemala wil met haar projecten een bijdrage leveren aan verbetering
van de situatie van de Mayabevolking, de meest kansarme mensen in Guatemala. We hopen
hen daarmee mogelijkheden te bieden op een betere toekomst. Onze speciale aandacht
gaat uit naar vrouwen en jongeren. Onderwijs heeft hierbij een grote prioriteit.
We hebben fondsen geworven om onderstaande projecten te kunnen bekostigen:
Onderwijs voor Maya-vrouwen
Vanaf 2014 hebben we 3 jaar vrouwenonderwijs (basisonderwijs en voor enkele vrouwen
middelbaar of beroepsonderwijs) mogelijk gemaakt voor 50 vrouwen met nog een 4e jaar
voor diegenen, die het eindexamen nog niet gehaald hadden.
Noodhulp
In 2014 hebben we eenmalig noodhulp gegeven voor herstel van daken na noodweer en
overstromingen.
Groentetuinen
In 2015 hebben we een eenjarig groentetuinenproject voor vrouwen gesteund. Er werden
zaden, planten en overige materialen aangeschaft. Een jaar lang kregen de vrouwen
technisch landbouwonderricht en ze werden begeleid bij het opzetten van groentetuinen die
hen en hun gezinnen van gevarieerd voedsel kunnen voorzien. Dit heeft voor meerdere
vrouwen de basis gelegd voor verdere ontwikkeling van deze groentetuinen.
Vormingswerk
In 2015 hebben we het pastorale vormingswerk van de parochie in Tucurú gesteund.
Hieraan deden ongeveer 40 pastorale werkers mee. De vorming van gemeenschapsleiders
(die voortkomen uit het pastorale vormingswerk) is van groot belang voor de ontwikkeling
van de Maya-gemeenschappen.
Cursussen Mayabewustwording
In het kader van de vorming van gemeenschapsleiders hebben we in 2015 bijgedragen aan
een cursussen Mayaspiritualiteit en -bewustwording voor 40 indiaanse leiders in de regio
Tucurú. De cursus werd gegeven door de Nederlandse antropoloog Ruud van Akkeren, die
al jaren in Guatemala woont en werkt. Er was veel belangstelling voor deze cursus en het
zelfbewustzijn kreeg hierdoor een nieuwe impuls.

7. Nieuwe projecten in 2018
De Stichting Nuenen-Guatemala steunt voornamelijk projecten op het gebied van onderwijs
en landbouw in de zeer arme regio van Tucurú, departement Alta Verapaz.
Middelbaar onderwijs voor jongeren
In 2018 hebben we een groep van 22 jongeren in staat gesteld om het laatste jaar onderwijs
middelbare school te volgen en daarmee het diploma te halen. Een schooldiploma biedt
meer kansen op betaald werk en dus inkomen voor de jongeren en hun families. Daarnaast
geeft het sommige leerlingen de mogelijkheid om een vervolgstudie of beroepsopleiding te
gaan volgen.
Studiebeurzen
Ook zijn we in 2018 begonnen met een studiebeurzenproject. Met steun van de Talent
Foundation en het Bolivia Komité Geldrop konden we 3 studenten de kans geven om een
studie te gaan volgen. Dit studiebeurzenproject wordt de komende tijd uitgebreid.
Landbouwproject voor jongeren
Naar aanleiding van een werkbezoek in 2017 zijn we in 2018 gestart met de financiering van
een duurzaam landbouwproject voor 50 jongens en meisjes in de regio Tucurú. Het project
gaat drie jaar duren.
De meeste jongeren hebben geen toegang tot (vervolg)onderwijs, gezondheidszorg en werk.
Bij gebrek aan een toekomstperspectief trekken veel jongeren weg uit hun dorpen, gaan
naar het buitenland of raken betrokken bij drugshandel.
In dit project leren de jongeren hoe ze koffie, cacao, groenten en kruiden moeten verbouwen.
Ook houden ze kippen en kalkoenen en leggen ze visvijvers aan voor verschillende soorten
vis en schelpdieren.
De jongeren krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, waarbij de Mayacultuur een
belangrijke rol speelt, zoals rituelen rond landbouwcycli (vieringen, offers, gebeden). Op die
manier leren zij de waarde van hun cultuur kennen en waarderen, evenals hun rechten als
inheemse volkeren.
Daarnaast leren ze een organisatie opzetten, leidinggeven en samenwerken.
Het project biedt deze jongeren perspectief op een betere toekomst, zodat zij een bijdrage
kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun gemeenschappen.
Rechtszaak Santa Lucía
De inwoners van de stad Santa Lucía in Guatemala hebben een officiële aanklacht tegen de
staat Guatemala ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten.
In 1980 zijn in Santa Lucía ruim honderd suikerrietkappers na een staking van hun bed
gelicht en weggevoerd om nooit meer terug te keren. Na jaren van angst en zwijgen hebben
familieleden van de vermiste personen de stilte verbroken.
Er werd zoveel bewijslast verzameld dat de inwoners van Santa Lucía in oktober 2018 een
officiële aanklacht hebben ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de
Mensenrechten in Washington. Via een internationaal juridisch proces hopen de families
alsnog te achterhalen waar hun verdwenen geliefden destijds werden gefolterd en vermoord.
Ook verlangen zij van de Guatemalteekse staat genoegdoening voor de geleden schade en
eisen zij dat het recht van arbeiders om zich te organiseren wordt erkend.
De stichting Nuenen-Guatemala heeft de bankrekening beschikbaar gesteld om gelden voor
de rechtszaak te verkrijgen.
8. Fondsenwerving
De Stichting Nuenen-Guatemala ontvangt haar inkomsten van particulieren en
fondsorganisaties. We schrijven (kleinschalige) fondsorganisaties aan die als doel hebben
projecten in ontwikkelingslanden te financieren.
Voor het landbouwproject hebben we een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen. Hun steun
betekent ook een extra aanbeveling voor andere potentiële donoren.

Daarnaast hebben we de volgende fondsenwervende activiteiten:
- We publiceren geregeld in de regionale pers.
- We organiseren informatiebijeenkomsten met lezingen en (foto)tentoonstellingen.
- We presenteren ons met een informatie- en verkoopstand op verschillende 'markten' of
andere bijeenkomsten.
- We houden kerkcollectes.
Ook organiseren we eigen fondsenwervende activiteiten, bijvoorbeeld een muziekavond, een
etentje, een filmavond, een wandeltocht, een tentoonstelling, enz. Belangstellenden kunnen
hier tegen betaling aan deelnemen.
Een belangrijk voordeel bij eigen activiteiten is een direct contact met vrijwilligers, sponsoren
en anderen mensen die zich betrokken voelen bij de Stichting Nuenen-Guatemala.
9. Verwachtingen/plannen voor de komende jaren (2019, 2020 en 2021)
Uitbreiding beurzenprogramma
In de komende jaren willen we het beurzenprogramma uitbreiden. De betrokken
fondsorganisaties hebben aangegeven dat we nieuwe studenten kunnen aanmelden.
Vervolg landbouwproject voor jongeren
Het landbouwproject is in september 2018 gestart en duurt drie jaar. Voor de uitvoering van
dit programma is jaarlijks 15.000 euro nodig. In de meeste gevallen worden bijdragen voor
één jaar toegezegd, dus ieder jaar zullen we ons moeten inspannen om de benodigde
gelden bij elkaar te krijgen.
Voor een goed verloop en verslaglegging van het project zullen we de ontwikkelingen
intensief volgen. Een werkbezoek aan het project door enkele leden van onze Stichting
vormt hier onderdeel van. Dit gebeurt vanzelfsprekend op eigen kosten.
Rechtszaak Santa Lucía
Het proces van de nabestaanden uit Santa Lucía tegen de staat Guatemala zal jaren gaan
duren. De Stichting Nuenen-Guatemala zal dit op de voet volgen en er verslag van doen op
de website. Ook blijft het bankrekeningnummer beschikbaar voor financiële steun aan het
proces.
10. Verantwoording
De financiële verantwoording door de Stichting Nuenen-Guatemala vindt plaats via het
financieel jaarverslag. Het bestuur stelt voorafgaand aan een boekjaar/kalenderjaar een
begroting voor het betreffende jaar vast.
11. Vaststelling
Het beleidsplan 2019-2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 april 2019.

