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Voorwoord
Suzan Eleveld heeft in 2004 het Timmerproject Guatemala opgericht omdat veel kinderen in Guatemala
beperkte mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen. Het doel was en is om kansarme kinderen en jongeren
in Guatemala creatieve vorming en voorbereiding op vakonderwijs aan te bieden. Er wordt een kans
gegeven aan de allerarmste jongeren om hun talenten te ontdekken en zich vaardigheden eigen te maken
zodat zij een kansrijkere toekomst tegemoet kunnen zien. In de timmerwerkplaats wordt een
lesprogramma aangeboden waarbij onze leerlingen stapsgewijs een theoretische en praktische vorming
ontvangen. Door het proces van het maken van een mooi eindproduct waar de leerlingen trots op kunnen
zijn, kunnen zij een heel breed spectrum van vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelen.
Het verzorgen van timmer- en handvaardigheidsonderwijs wordt in de timmerwerkplaats in het dorp San
Juan Alotenango in Guatemala aangeboden aan kinderen, jongeren (en zelfs aan jong volwassenen) die
door economische omstandigheden beperkt zijn in het volgen van onderwijs. De leerlingen, meestal in de
leeftijd van 11 tot 19 jaar, leren hier de grondbeginselen van het timmervak. Het biedt de kinderen en
jongeren creatieve vorming en voorbereiding op vakonderwijs. Het laat hen ontdekken dat ze zelf iets
kunnen bedenken en maken. Ze leren met gereedschappen omgaan, technische tekeningen maken en
overbrengen op het materiaal, zorgvuldig en veilig werken. Spelenderwijs leren ze zo ook beter lezen,
rekenen en meetinstrumenten gebruiken. Doordat ze eigen keuzes gaan maken en hun werkstukken onder
hun handen zien groeien, krijgen de leerlingen meer en meer zelfvertrouwen en hierdoor een steuntje in
de rug voor een vervolgopleiding. Inmiddels is het onze ervaring dat na afloop van de opleiding vaak niet
alleen de leerlingen, maar ook hun familie letterlijk en figuurlijk aan hun toekomst kunnen bouwen.
Wij bieden ons lesprogramma gratis aan omdat wij kansen willen bieden aan de allerarmste bevolking in
Guatemala en het voor hen moeilijk is om inschrijvingsgeld te betalen. In 2019 hebben in het
basisprogramma 38 kinderen ons programma gevolgd, waarvan 4 meisjes 4 leerlingen volgden dit jaar onze
vakopleiding. Aan deze vakopleiding, gestart in 2014, is dit jaar de tweede groep studenten afgestudeerd.
Ook is de derde groep jongens in 2019 begonnen aan deze opleiding. Aan de vakopleiding nemen speciaal
geselecteerde jongeren deel met het doel om in de toekomst hun brood te kunnen gaan verdienen als
professioneel timmerman. Wij zijn erg trots te kunnen mededelen dat na twee succesvol afgeronde
programma’s veel van de afgestudeerde jongeren als aan de slag zijn gegaan bij bedrijven in Alotenango of
Antigua.
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Bestuur Nederland
In 2019 hebben er verschillende bestuurswijzigingen plaatsgevonden. René-Jan Boon is in juni 2019
afgetreden als voorzitter. om zich in de toekomst meer te kunnen richten op zijn evenementbureau. RenéJan heeft de afgelopen zes jaar, sinds de oprichting van de stichting, getrouw vrijwillig het Timmerproject
gesteund en heeft veel voor het project betekend. Maria Gardenier heeft het voorzitterschap
overgenomen. Het bestuur bestaat op 31 december 2019 uit Paul Holtkamp, Anouk Koster & Maria
Gardenier. Zij ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding en doen aldus de activiteiten voor het
Timmerproject op pro deo basis. Driemaandelijks heeft het bestuur een bestuursvergadering in
Amsterdam.
Er staat een vacature uit voor extra ondersteuning voor het bestuur. Iemand met affiniteit met Guatemala
en woonachtig in de buurt van Utrecht of Amsterdam. Graag gaan we met geïnteresseerden in gesprek.

Werknemers Guatemala
Abi Ruiz, administratief medewerkster, heeft besloten om per februari 2020 haar contract als op te zeggen
bij het Timmerproject. Na 2,5 jaar hard werken heeft Abi ervoor gekozen om zich nu te richten op (het
vervolg van) haar studie. Jessica Paola neemt werkzaamheden per februari 2020 over.
Het team in Guatemala bestaat op 31 december 2019 uit drie werknemers en een directrice.
•
•
•
•

Suzan Eleveld - directrice
Daniël Dondiego - docent basisopleiding
Augusto Yuc Reyes - docent vakopleiding
Abi Ruiz - administratief medewerkster

Zij ontvangen een salaris wat wordt gefinancierd door (voornamelijk) Nederlandse donateurs en fondsen.
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Verbouwing
2019
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Ontwikkelingen
.Het jaar 2019 stond in het teken van grote stappen zetten. Met dank aan grote sponsoracties in Nederland is
het mogelijk gemaakt om achterstallig onderhoud, uitbreiding en aanpassing van het gebouw onder handen
te nemen.
Einde financiële ondersteuning Los Niños
Eind december 2018 heeft het Timmerproject Guatemala het gebrouw verworven van de Nederlandse
Stichting Los Niños. Dit heeft het mogelijk gemaakt om afgelopen jaar te werken aan de uitbreiding en
aanpassingen van het gebouw.
Verbouwing
De daken zijn vervangen, de muren verstevigd, verhoogt en de voorgevel is vervangen. Er is een nieuw
vaklokaal gebouwd boven op de een van de andere twee vaklokalen. Onze vakdocent Don Augusto heeft
samen met de leerlingen van de vakopleiding de bouw uitgevoerd, wat een onvergetelijke praktijkervaring
voor hen is geweest. De jongens hebben een houten koloniale vloerconstructie (tevens plafond van de ruimte
op de begane grond) gebouwd met een trap die de twee ruimtes aan elkaar verbindt. De structuur voor het
nieuwe vaklokaal is van metaal gemaakt, die vervolgens door onze leerlingen is bekleed met houten planken.
Ook aan het kantoor is onderhoud gedaan. De dakgoten zijn vernieuwd en er is plaats gemaakt voor een
nieuwe tafel, bureau en kast.
Het Timmerproject heeft nu een speciale ruimte met professionele houtbewerkingsmachines en een ruimte
waar iedere leerlingen zijn werkbank heeft. Deze scheiding heeft een enorme verbetering van de kwaliteit
van werken opgeleverd.
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Werkbanken worden
gemaakt in nieuw lokaal
Juli 2019
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Cisterna: nieuw waterreservoir
In Alotenango is er een water probleem. Veel families krijgen maar twee keer per week water uit hun
(enige) kraan. Sinds een paar jaar is er in de school alleen s ’nachts watertoevoer en hebben wij besloten
een cisterne aan te leggen.
In de hal is een reservoir gebouwd van 2.30 m diep x 1.70m breed x 2.20m lang. Doordat de watertoevoer
in Alotenango met weinig waterdruk plaatsvindt, werden de waterreservoirs op de eerste verdieping niet
van water voorzien. De cisterne heeft dit probleem niet. Met een elektrische pomp wordt het water naar
de verschillende kranen en toiletten gestuurd. Om drinkwater te verkrijgen zuiveren wij het water met
een waterfilter.
Diplomering leerlingen vakopleiding
Het was hard werken om de boel op tijd af te krijgen, maar het nieuwe vaklokaal dat gebouwd is op de
andere werkruimte leent zich multifunctioneel. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe gebouwde
werkbanken en er vinden timmerlessen van het eerste jaar plaats. Ook kan er gewerkt worden aan
producten door leerlingen van de vaklopleiding.
Onze leerlingen Cesar, Jorge en Wilson ontvingen in mei hun diploma van de vaklopleiding. Het hele
atelier was omgetoverd tot ceremonieruimte.
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Enkele belangrijke gebeurtenissen in Guatemala
Naast de werkzaamheden die zijn verricht rond de verbouwing zijn er nog enkele gebeurtenissen die wij
graag in het jaarverslag willen benoemen;
➢ Er zijn nieuwe machines aangeschaft waaronder een verstek/afkortzaag en een afzuigmachine voor
fijnstof.
➢ De leerlingen van de vakopleiding hebben een nieuwe balustrade gemaakt. De balustrade kan
gedemonteerd worden, waardoor de ruimte multifunctioneel ingericht kan worden en het
verhoogde stuk gebruikt kan worden als podium bij presentaties.
➢ In juni zijn er vier nieuwe leerlingen begonnen aan de vakopleiding: Marlon, Gustavo, Alex en Hugo.
➢ Het moeder comité loopt goed. De moeders ondersteunen bij diverse activiteiten zoals de
afstudeerceremonie van de vakopleiding en ouderavonden. Zij verzorgen onder meer heerlijk eten
en drinken voor iedereen tijdens deze bijeenkomsten. Op deze manier worden de ouders meer
betrokken bij het timmerproject.
➢ Verschillende excursies zijn in 2019 gedaaan;
▪ Eindejaars excursie naar attractiepark (IRTRA) in Guatemala stad met alle leerlingen
▪ Excursie met de jongeren van de vakopleiding naar ‘’Aguas Calientes’’
▪ Excursie met de jongeren van de vakopleiding naar ‘’Unity Bears’’
➢ Via onze website www.timmerproject.nl is het nu ook mogelijk om via Ideal donaties te doen. Wat
het eenvoudiger maakt voor (nieuwe) donateurs om te doneren.
➢ Er is een nieuwe websitehost en mailhost
➢ Verkoop eigen fabricaat in Guatemala
• Opdracht om puzzels te maken voor de Montesorri school in Antigua
• Opdracht van Caoba farms om dienbladen te maken
➢ Externe opdracht tijdens de vakantie voor twee leerlingen vakopleiding met Augusto (helpen bij
installeren van keuken bij een huis in een buurtdorp)
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Vrijwilligers en stagiaires
Stagiaire Joy Beurkens sociaal werk
Diverse vrijwilligers en stagiaires uit Europa en Amerika hebben in 2019 gedurende enige maanden
geholpen met de activiteiten in ons timmeratelier in Alotenango. Dit jaar heeft Joy Beurskens, studente
social werk van de Zuyd Hogeschool uit Sittard, vijf maanden stage gelopen bij het Timmerproject. Zij
heeft zich bezig gehouden met de ondersteuning van het team waarbij zij vooral richtte op de
communicatie binnen het Timmerproject.
Vrijwilligers
Ook zijn er ieder jaar vrijwilligers betrokken bij het Timmerproject. Er wordt per jaar gekeken wat voor
extra ondersteuning er van pas kan komen.Ook zijn er een aantal vaste vrijwilligers. Zo komt ieder jaar
onze Amerikaans vrijwilliger Bob het Timmerproject bezoeken. Bob heeft dit jaar geholpen bij het maken
van bouwtekeningen voor een grote gereedschapschapskist.
Beemsterschool Konijn Meubelmakers
Al jarenlang is de beemsterschool een grote sponsor voor het Timmerproject. Diverse acties hebben
bijgedragen aan het voortbestaan van het Timmerproject. Naast de acties die in Nederland worden
geoganiseerd komt Frans Konijn jaarlijks een (werk)bezoek brengen aan het project. In 2019 kwamen
Frans en Josef (collega) twee weken om te ondersteunen en mee te denken met het project. De acties en
bezoeken van Frans en zijn collega’s zijn erg betekenisvol voor het Timmerproject. Graag wil Frans in 2020
langs komen met een groep studenten van zijn timmerschool om samen te werken met de studenten in
Guatemala.
Brandweer
Dit jaar zijn er brandweerlieden langs geweest. Zij hebben de leerlingen een voorlichting gegeven over
eerste hulp bij ongelukken. De brandweer is een belangrijke spil in Guatemala. Zij vervullen tevens de rol
van ambulance en zijn de ‘lokale helden’ wat vorig jaar ook bleek bij de vulkaanuitbarsting van vulkaan de
Fuego.
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Toeristenbezoek
Ook ontving het Timmerproject een aantal groepen toeristen die het project kwamen bezoeken en een
donatie hebben gegeven of toekomstige maanddonateurs zullen worden. In het bijzonder kwam dit jaar
oud secretaris en bestuurslid Fleur Bergeman op bezoek samen met zijn reisgroep.
Het Timmerproject moedigt de komst van stagiaires en vrijwilligers aan. Doordat het project de afgelopen
jaren zo gegroeid is komen er soms handen te kort en is er altijd wat te doen. Daarnaast is de komst van
stagiaires een mooie gelegenheid om het team te ondersteunen bij al hun ontwikkeling
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Sponsoracties
Een greep uit diverse sponsoractiviteiten die door het bestuur of andere vrijwilligers in 2019 georganiseerd
zijn. Deze acties hebben succesvol bijgedragen aan het voortbestaan van het Timmerproject:
- Namens Frans Konijn heeft Konijn Meubelmakers, meubelschool in de Beemster, een grote donatie
gedaan na aanleiding van de jubileumbestaan eind 2018 en 2019.
- Sponsoractie Daltonschool Campus Columbus, Heerhugowaard.
- Ook dit jaar werd het jaarlijkse lokale benefiet evenement georganiseerd door het Timmerproject in
Alotenango. Het was ook dit jaar weer een succes met een grote loterij en mooie (zelfgemaakte) prijzen.
- Werving van donateurs die maandelijks of incidenteel geld doneren aan het project.
- Verschillende instanties zijn met succes benaderd voor een donatie
- De samenwerking met diverse bedrijven is voortgezet.
- Enkele instanties hebben de opleidingskosten van een of meer leerlingen betaald.
- Lokaal in Guatemala hebben enkele sponsors hout gedoneerd.
- Houten oorbellen (eigen fabricaat) ontworpen door docent Augusto en gemaakt door de leerlingen van
het Timmerproject, zijn verkocht in Nederland.
Door al deze acties zijn we er in geslaagd onze financiële doelstellingen te behalen. Wel moet worden
opgemerkt dat wij voor de komende jaren nog steeds geheel van goedwillende mensen en instanties
afhankelijk zijn die donaties aan ons project willen geven.
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Vooruitblik

Voortzetting samenwerking Brillo de Sol
Al enkele jaren werkt het Timmerproject samen met de school voor kinderen met een beperking. Elke
vrijdagmorgen komt er een groep met een prive busje van San Gaspar Vivar naar Alotenango voor de
timmerles. De leerlingen zijn ontzettend enthousiast en werken aan mooie werkstukken. Het is
verschillende keren gebeurd dat de moeder tranen lieten bij het zien van de werkstukken die hun
kinderen bij het project hebben gemaakt. Leerlingen van de vakopleiding ondersteunen docent Daniël bij
deze lessen. Ook in 2020 ontvangen wij weer een gemotiveerde groep leerlingen van Brillo de Sol.
Meer leerlingen werven / promotie
Het aantal leerlingen was in 2019 minder dan voorgaande jaren. De oorzaak van de moeizame
inschrijvingen en promotie is lastig te verklaren. Voor komend jaar, zal er extra aandacht worden besteed
aan de werving van nieuwe leerlingen en de promotie hiervoor. Het bestuur en het heeft er alle
vertrouwen in dat we het jaar 2020 zullen beginnen met een groter aantal gemotiveerde leerlingen. De
leerlingen die deelnemen aan de vakopleiding blijft constant. Deze leerlingen zullen eind 2020 beginnen
met hun afstudeerwerkstukken.
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Algemene informatie
Bestuur Stichting Timmerproject Guatemala 31 december 2019
Maria Gardenier - voorzitter
Paul Holtkamp - penningmeester
Anouk Koster - secretaris
Rekeningnummer (IBAN) Triodos Bank:
NL 21 TRIO 0197 6859 51 BIC code: TRIONL2U
Adres Cornelismertenssstraat 36 bisA, Utrecht
De statutaire zetel bevindt zich in Waterland.
Datum akte van oprichting: 09-07-2013
KvK nummer 58347070
Ingeschreven in handelsregister: 10-07-2013
RSIN nummer 852997735
www.timmerprojectguatemala.nl
info@timmerprojectguatema.nl
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Financieel jaarverslag 2019

Balans per 31-12-2019

Kas Guatemala
Paypal
Triodos Bank
BAM Bank

133.26
2,172.79
113,424.53
1,914.62

Eigen Vermogen

54,222.88

Reserve vervanging machines

5,000.00

Risicofonds medische kosten

20,000.00

Transitoria

413.00

Hout werkbanken

998.42

Vernieuwing watervoorziening

2,158.32

Transitoria

150.58

Voorziening expl.tekort 2020

37,000.00

118,794.20

118,794.20

Koers 1 Euro = Quatzales 8,5470
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TOELICHTING:
Kas Guatemala
Via deze rekening worden de meeste exploittiekosten betaald.
Paypal
Op deze rekening worden bedragen ontvangen van o.a. USA voor sponsoring en
verkoop eigen fabricaat
BAM bank Guatemala
Op deze rekening worden alle overige donaties, éénmalige schenkingen en akties
ontvangen. Alle grote exploitatie-uitgaven van het Timmerproject, zoals salariskosten en
verbouwingen worden via deze rekening betaald.
Hout werkbanken
Aankoop hout voor te vervaardigen werkbanken door Frans Konijn in 2020
Transitorische posten
Nog te ontvangen bedragen per balansdatum
Reserve vervanging machines
Deze reservering is bedoeld om de kwaliteit van het machinepark op peil te houden.
Risicofonds medische kosten
Er kan geen verzekering voor de leerlingen van de vakopleiding afgesloten worden.
Aangezien deze leerlingen werken met gevaarlijke machines is voor eventuele
ziekenhuiskosten een voorziening getroffen.
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Transitorische posten
Nog te betalen kosten per balansdatum
Vernieuwing watervoorziening
Door de slechte watervoorziening in het schoolgebouw wordt het systeem vernieuwd.
De werkzaamheden zijn begin 2020 afgerond.
Voorziening exploitatie tekort 2020
Voor het te verwachte begrotingstekort van 2020 is een voorziening opgenomen.
In 2020 worden diverse akties ondernomen om het tekort te verminderen.
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Verlies en winstrekening 2019
Donaties in Nederland

32,313.70

Gereedschap/Materialen

5,755.82
4,039.34

Sponsoractie

3,819.38

Exploitatie gebouw

Donaties uit Guatemala

2,156.31

Salariskosten personeel

Donaties Los Ninos

2,309.47

Kantoorkosten

Verkoop eigen fabricaat

Negatief resultaat

821.51

12,689.97

Reis- en verblijfkosten

18,048.97
1,384.29
16,600.00

Representatie/promotie

1,033.81

Beurzen vakopleiding

3,627.00

Speciale activiteiten leerlingen

1,405.15

Website en bestuurskosten
Administratiekantoor Guatemala
Overige kosten

54,110.34

644.90
1,132.30
438.76

54,110.34

Het negatief resultaat van € 12.689,97 is t.l.v. het eigen vermogen geboekt.

24

