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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 een 60 tal 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.  
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Onze vakopleiding in Alotenango, gestart in 2014,  is dit jaar verder verbeterd en uitgebouwd.  
Het timmeratelier is aangepast, een aantal grote dure professionele houtbewerkingsmachines 
zijn aangeschaft of vervangen en er zijn diverse beveiligingsmaatregelen doorgevoerd. Aan deze 
vakopleiding nemen speciaal geselecteerde jongeren deel met het doel om in de toekomst hun 
brood te kunnen gaan verdienen als professioneel timmerman.  
 

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 2018 hebben in het basisprogramma 68 kinderen ons programma gevolgd, waarvan 24 
meisjes. Vier leerlingen volgden dit jaar onze vakopleiding.  

  

Bestuur  
Het Stichtingsbestuur in Nederland is in augustus 2018 versterkt met een nieuw bestuurslid: 
Maria Gardenier, Fleur Bergamin is afgetreden als secretaris. Het bestuur bestaat op 31 
december 2018 uit Rene Jan Boon, Paul Holtkamp, Anouk Koster & Maria Gardenier. Zij 
ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding en doen dus de activiteiten voor het 
timmerproject op pro deo basis. Eenmaal per maand heeft het bestuur een 
bestuursvergadering.  
 

Werknemers 
Het team in Guatemala bestaat 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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Uitbarsting vulkaan el Fuego 

3 juni 2018 
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 Vulkaanuitbarsting  

 

Op 3 juni 2018 is de vulkaan El Fuego uitgebarsten. Deze vulkaan ligt aan de voet van 
Alotenango, het dorp waar het Timmerproject is gevestigd. Er zijn ondzettend veel slachtoffers 
gevallen. We mogen van geluk spreken dat de lavastroom Alotenango niet heeft bereikt.  
 

Noodfonds 
Desondanks dat er binnen het Timmerproject geen slachtoffers zijn gevallen zijn wel enkele 
familieleden van onze leerlingen om het leven gekomen. Ook zijn drie leerlingen hun huis en al 
hun bezittingen verloren. Daarnaast zijn er veel mensen die hun voeten hebben verbrand door 
de lavastroom. De leerlingen van de vakopleiding hebben voor hen krukken van hout gemaakt. 
Het Timmerproject heeft een noodfonds opgezet waarmee zij de slachtoffers konden 
ondersteunen. Zo hebben zij onder meer enkele leerlingen, de lokale brandweer en een opvang 
centrum voor slachtoffers kunnen helpen. 
 

Centrum   
In Samenwerking met de organisatie Pura Vida heeft het Timmerproject geholpen met de bouw 

van een opvangcentrum voor de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting. De leerlingen van de 

vakopleiding hebben samen met hun docent de fundering van het gebouw ontworpen en 

geplaatst. In samenwerking met de hele gemeenschap is er plastic verzameld, wat in plastic 

flessen is verwerkt zodat de muren van het gebouw nu bestaan uit 5.000 plastic flessen (eco-

bricks).  

Via deze weg kregen onze leerlingen de kans om hun kennis en vaardigheden toe te passen en 

tegelijkertijd veel bij te leren in de praktijk.  

 



7 
 

  

Opvangcentrum voor de 

slachtoffers van de 

vulkaanuitbarsting  
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Enkele belangrijke gebeurtenissen uit 2018 in Guatemala  
 
Naast de werkzaamheden die zijn verricht in verband met de uitbarsting van de vulkaan zijn er 
nog enkele gebeurtenissen die wij graag in het jaarverslag willen benoemen;  
 

- Twee leerlingen van de vakopleiding hebben een baan gevonden bij een timmerbedrijf 
in Alotenango en Antigua.  

- De stichting heeft zich op de ontwikkeling van de Facebookpagina gericht zodat 
updates ook voor Spaans en Engelstaligen te volgen zijn en er een groter bereik wordt 
gecreëerd.  

- Er zijn nieuwe machines aangeschaft waaronder een zaagtafel en afkortzaag.  
- Sinds 23 mei 2018 zijn alle administratieve bijkomstigheden voor onze stichting in 

Guatemala officieel voltooid. Vanaf nu kunnen wij ons ook richten op de verkoop van 
producten van het Timmerproject.  

- Er is een compleet bestuur bestaande uit, naast Suzan Eleveld, zes Guatemalteken die 
allen een groot netwerk en veel ervaring hebben die zij goed kunnen inzetten voor het 
Timmerproject.   
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Directrice Suzan Eleveld 

Workshop Beemsterschool voor 

meubelmaken 

December 2018  
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Vrijwilligers & Stagaires  
 
Diverse vrijwilligers en stagiaires uit Europa en Amerika hebben in 2018 gedurende enige 
maanden geholpen met de activiteiten in ons timmeratelier in Alotenango.  
Door onze samenwerking met de Hogeschool Utrecht is er dit jaar weer een studente Culturele 
en Maatschappelijke Vorming gedurende een half jaar bij ons werkzaam. De stagair heeft zich 
met name gericht op de ondersteuning en ontwikkeling van het team.  
Er zijn er plannen voor een nieuwe samenwerking met de Zuyd Hogeschool in Sittard. In 2019 
verwachten wij een stagaire sociaal werk die voor vijf maanden bij ons stage zal komen lopen.   
 
De vrijwilligers die wij dit jaar mochten ontvangen hebben onder andere electriciteitslessen 
verzogrd voor de leerlingen van de vakopleiding en hebben ondersteuning geboden bij het 
maken van bouwtekeningen. Ook ontving het Timmerproject een aantal groepen toeristen die 
het project kwamen bezoeken en een donatie hebben gegeven of toekomstige maanddonateurs 
zullen worden.  
 
Naast dat het Timmerproject zelf vrijwilligers ontvangt heeft administratief medewerkster Abi 
zich ook ingezet als vrijwilliger. Voor de kinderen die slachtoffer werden van de 
vulkaanuitbarsting heeft zij bij verschillende opvangcentra activiteiten begeleid.  
 
Het Timmerproject moedigt de komst van stagaires 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 stagaires een mooie gelegenheid om het team te ondersteunen bij al hun 
ontwikkelingen.   
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Sponsoracties 
 

Een greep uit diverse sponsoractiviteiten die door het bestuur of andere vrijwilligers in 2018 
georganiseerd zijn. Vele van deze acties hebben succesvol bijgedragen aan ons voortbestaan:  
 

- Zowel in Guatemala als in Nederland zijn benefiet evenement opgezet 
- Er zijn geslaagde statiegeldacties bij supermarkten opgezet  
- Werving van donateurs die maandelijks of incidenteel geld aan ons over willen maken  
- Verschillende instanties zijn met succes benaderd voor een donatie  
- De samenwerking met diverse bedrijven is voortgezet  
- Lokaal in Guatemala hebben enkele sponsors hout gedoneerd  
- Enkele instanties hebben de opleidingskosten van een of meer leerlingen betaald   
- Het Timmerproject is geselcteerd door Pionero Philanthropy een organisatie die 

Guatemalteekse NGO’s koppelt aan Amerikaanse bedrijven voor sponoracties.  
 

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.  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=124408618268090&ref=br_rs
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Edgar (13) van de basisopleiding 

werkt aan zijn lamp 
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Vooruitblik  

 

Uitbreiding 
Wegens ruimtegebrek is er besloten om een extra lokaal te bouwen boven een van de huidige 
leslokalen. Hiervoor zijn de nodige vergunning aangevraagd en eind december zijn de eerste 
stappen gezet. De verwachtingen zijn dat de verbouwing eind mei 2019 af zal zijn. Het nieuwe 
leslokaal zal dienen voor de leerlingen van de vakopleiding en directice Suzan Eleveld zal haar 
eigen werkbank krijgen om te werken aan nieuwe ontwerpen.  
 

Contacten verkoop   
Sinds 25 mei 2018 is de stichting ook officieel in Guatemala geregistreerd. Het was veel werk om 
alle formaliteiten in Guatemala rond te krijgen. Inmiddels is er een compleet Guatemalteeks 
bestuur geïnstaleerd. Wij verwachten dat de verkoop van producten nu van start kan gaan en dat 
er nu meer sponsoren uit Guatemala ons donaties zullen gaan verstrekken.  
 

Einde financiële ondersteuning Los Niños  
Na 10 jaar stopt Los Niños met de ondersteuning, dit was van te voren al bekend en de financiële 
steun is langzaam afgebouwd. Wij hebben het gebouw, wat in eigendom was van stichting Los 
Niños, gedoneerd gekregen, als laatste ondersteuning.  
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Algemene informatie  
 

Bestuur Stichting Timmerproject Guatemala 31 december 2018  
 
Rene Jan Boon  - voorzitter 
Paul Holtkamp  - penningmeester 
Anouk Koster    - algemeen bestuurslid 
Maria Gardenier – algemeen bestuurslid 
 
Rekeningnummer (IBAN) Triodos Bank: 
NL 21 TRIO 0197 6859 51      BIC code: TRIONL2U 
 
Adres IJburglaan 289, 1086 ZJ Amsterdam 
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  
support@timmerprojectguatema.nl 
 
 

http://www.timmerprojectguatemala.nl/
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Financieel jaarverslag 2018 
        

 
BALANS PER 31-12-2018      

        

ING Bank          139.50   Eigen Vermogen    73,070.89     

Kas Guatemala          152.93   Reserve vervanging machines      5,000.00     

Paypal       2,163.87   Risicofonds medische kosten    20,000.00     

Triodos Bank  140,771.55   Voorziening loonverplichting      3,000.00     

BAM Bank       4,913.84   Voorziening verbouwing    15,000.00     

Promerica Bank            47.00   Crediteuren      1,210.00     

Transitorische posten            98.65   Noodfonds vulkaanuitbarsting         713.79     

   Transitorische posten         203.16     

   Voorziening expl.tekort  2019    29,950.00     

        

        

        

  148,147.84     148,147.84     

        

Koers Quetzales t.o.v. Euro 8,6881        
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TOELICHTING:        

        

ING bank        

Op deze rekening komen nog donaties binnen van enkele donateurs.     

        

Kas Guatemala        

Via deze rekening worden de contante exploittiekosten betaald.     

        

Paypal        

Op deze rekening worden bedragen ontvangen van o.a. USA voor sponsoring en     

verkoop eigen fabricaat        

        

Triodos Bank        

Op deze rekening worden alle overige donaties, éénmalige schenkingen en akties     

ontvangen. Alle grote exploitatie-uitgaven van het timmerproject, zoals salariskosten,     

worden via deze rekening betaald.        

        

BAM bank Guatemala        

Naar deze rekening worden de voorschotten exploitatie overgemaakt.     

        

Promerica bank        

Deze bankrekening is inmiddels opgeheven       

        

Transitorische posten        

Lening Augusto Yuc Reyes en afrekening kassaldo       
        

Reserve vervanging machines        

Deze reservering is bedoeld om de kwaliteit van het machinepark op peil te houden.     
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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.        

        

Voorziening loonverplichting        

Volgens de Guatemalese wetgeving is de werkgever verplicht bij ontslag door de     

werkgever per gewerkt jaar een extra maandsalaris uit te betalen.     

        
        

Voorziening verbouwing        

Voor de verbouwing zijn diverse offertes aangevraagd bij verschillende aannemers.     

In 2019 zal de verbouwing uitgevoerd worden       

        

Voorziening overdracht gebouw        

Schatting van de overdrachtskosten van het gebouw.       

        

Voorziening entiteit        

Oprichtingskosten stichting in Guatemala i.v.m. overheideisen.     

        

Crediteuren        

De openstaande factuur is in 2019 betaald.       

        

Noodfonds vulkaanuitbarsting        

Uit dit fonds worden de extra kosten voor de slachtoffers betaald.     

        

Transitorische posten        

Nog te betalen kosten per balansdatum       
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Voorziening exploitatie tekort  
2019        

Voor het te verwachte begrotingstekort van 2019 is een voorziening opgenomen.     
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VERLIES- EN WINSTREKENING 2018     

     

Donaties in Nederland     16,090.74   Gereedschap/Materialen       8,860.71  

Sponsoractie     82,859.50   Exploitatie gebouw       4,101.32  

Donaties uit Guatemala       2,226.18   Salariskosten personeel     17,943.26  

Donaties Los Ninos       2,852.22   Reis- en verblijfkosten     16,350.00  

Verkoop eigen fabricaat           781.23   Kantoorkosten       2,206.88  

   Representatie/promotie           638.36  

   Beurzen vakopleiding       3,265.09  

   Speciale activiteiten leerlingen           984.77  

   Website en bestuurskosten           481.35  

   Administratiekantoor Guatemala           788.71  

   Overige kosten           473.70  

   Batig saldo     48,715.72  

     

  104,809.87     104,809.87  

     

     

     

Het batig saldo van € 48.715,72 is t.g.v. het eigen vermogen geboekt.  

     
 


