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STICHTING TIMMERPROJECT GUATEMALA 
 

Algemene informatie  
 

Stichting Timmerproject Guatemala is statutair gevestigd in Krommenie. De stichting heeft als doel om timmer- en 

handvaardigheidsonderwijs aan te bieden aan Guatemalteekse kinderen, jongeren (en soms aan jong volwassenen), die door 

economische omstandigheden beperkt zijn in het volgen van onderwijs. De focus ligt hierbij op de jongeren uit de regio van het 

dorp Alotenango.  

Het bestuur - 31 december 2020 

Maria Gardenier - voorzitter  

Paul Holtkamp - penningmeester  

Anouk Koster - secretaris  

Jan Konijn – algemeen bestuurslid  

 

Rekeningnummer (IBAN) Triodos Bank: NL 21 TRIO 0197 6859 51  

BIC code: TRIONL2U  

 

Adres Talmastraat 18, 1561 TE, Krommenie  

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 

Het bestuur kwam in 2020 in totaal vier keer bijeen voor een bestuursvergadering. In 2020 verschenen twee halfjaarlijkse 

nieuwsbrieven. Deze werden per e-mail naar ruim 350 vrienden, betrokkenen en donateurs gestuurd. Via de Facebookpagina (947 

paginavolgers) wordt voortdurend informatie verstrekt over ontwikkelingen en projecten in de timmerschool.   

http://www.timmerprojectguatemala.nl/
https://www.facebook.com/TimmerprojectGuatemala


 



Inschrijving van nieuwe leerlingen voor de basisopleiding  
 

2020 was door de corona crisis een bijzonder lastig jaar, maar met een positieve start. Een van de doelstellingen voor 2020 was om 

meer leerlingen te werven en extra aandacht te besteden aan promotie voor het nieuwe lesjaar. Dit heeft groots effect gehad. In 

2020 zijn er 57 leerlingen gestart aan de basisopleiding, waarvan 12 meisjes. Een grote vooruitgang ten opzichte van 2019.  

 

We starten promotie en inschrijving voor leerlingen vanaf 12 jaar en ouder voor ons 1ste basisjaar. We doen dit door middel van het 

rondbrengen van flyers, informatie verspreiding per radio en via een pick-up waarmee we door Alotenango rijden terwijl we flyers 

uitdelen. De leerlingen schrijven zich in samen met hun vader of moeder of een andere verantwoordelijke. Met iedere ouder en 

leerlingen nemen wij de regels die gelden op school door. Wij vragen een minimale bijdrage voor de inschrijving (3 Quetzales, 

ongeveer €0,32) en 5 Quetzales (gelijk aan €0,53 per maand als bijdrage voor de materialen.  
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ACTIVITEITEN  

 
Leerlingen 2e jaar vakopleiding gestart  
Op de vakopleiding, die sinds 2014 bestaat, wordt aan vier leerlingen de mogelijkheid geboden om twee jaar lang dagelijks 

onderwijs te volgen om het timmervak eigen te maken. Het doel van de opleiding is dat deze leerlingen na de tweejarige 

vakopleiding aan de slag kunnen als timmerman. Deze opleiding is zeer succesvol. Zowel de docenten als de leerlingen gaan met 

veel passie en trots aan de slag. De leerlingen van de vakopleiding begonnen in 2020 aan hun tweede jaar. In het eerste jaar 

hebben zij veel geleerd waaronder het machineren van hout en het maken diverse verbindingen. Met deze kennis en vaardigheden 

hebben zij in het 2e jaar toegewerkt naar hun afstudeerprojecten. De leerlingen van de vakopleiding ontvangen een studiebeurs 

waarvan zij maandelijks een deel opzij zetten wat zij gebruiken voor de aanschaf van het hout voor hun eindproduct.  

 

Verwelkoming vrijwilligersgroep uit Nederland  

In februari 2020 heeft een vrijwilligersgroep onder leiding van Frans Konijn (de directeur en docent timmerman van Konijn 

Meubelmakersschool uit de Zuidoostbeemster) het project bezocht. Zij kwamen onder meer ondersteunen bij het grote project om 

nieuwe werktafels te maken. Er zijn teams gemaakt: iedere leerling van de vakopleiding werkte samen met een Nederlandse 

vrijwilliger. Werktekeningen worden gemaakt en uitgebreid besproken en ervaringen van het timmervak werden uitgewisseld. Het 

werkbezoek van de groep van Frans Konijn is zeer geslaagd!  

 

 

 

  





CORONA 

 

Tijdelijke sluiting van het project 

Helaas trof het coronavirus half maart ook het timmerproject in Guatemala. Er werden direct strenge maatregelen genomen door 

de overheid.  Alle scholen moesten dicht, al het openbaar vervoer werd stilgelegd. Ook werden alle hotels en restaurants gesloten, 

was het reizen van het ene naar het andere departement verboden en gold er een avondklok van 18:00 ’s avonds tot 06:00 ’s 

ochtends. Vanaf 16 maart moest het project tijdelijk sluiten, deze tijdelijke sluiting heeft uiteindelijk drie maanden geduurd. Het team 

in Guatemala heeft een plan bedacht om zich aan te passen aan de veranderingen die de corona crisis met zich meebrengt.  

Het team is gestart met het ontwikkelen van een lesprogramma waarbij de leerlingen een gereedschap set te leen krijgen waarmee 

ze thuis opdrachten kunnen uitvoeren. De leerlingen maken hun eerste werkstuk, een puzzel, thuis. Ze krijgen een set met figuurzaag 

en materialen die zij drie dagen mogen gebruiken. Ook ontvangen zij een set met schuurpapier, kwastjes, verf en vernis waarmee 

ze hun werkstuk in twee weken mogen afmaken. De leerlingen maakten onder meer thuis een tangram een 3D puzzel en mochten 

aan een vrije opdracht werken. Ondanks dat het lastig was om de leerlingen op afstand te begeleiden en het feit dat er moeilijke 

opdrachten tussen zaten was iedereen erg tevreden met de goede resultaten. De leerlingen zijn in 2020 enorm gemist op het project 

maar het heeft ons goed gedaan dat het contact met de leerlingen op deze manier kon worden behouden en dat er gekeken is 

naar mogelijkheden om de opdrachten voort te zetten.  

 

Voedselpakket voor de families    

Enorm veel mensen zijn hun werk verloren door de corona crisis. Juist de mensen zonder vaste contracten werken in de horeca, de 

huishouding en de bouw die ook stil ligt. Mensen die moeten reizen voor hun werk kunnen zich niet met openbaar vervoer 

verplaatsen. Privé vervoer wordt wel aangeboden maar is te duur. Vanaf de ene op de andere dag is er geen inkomen. Bij de 

meeste arme families is er een minimale financiële buffer. Omdat veel families van de leerlingen van het Timmerproject ook zeer 

beperkte financiële middelen hebben is er een noodfonds in het leven geroepen om de families te kunnen ondersteunen.  

Er is een oproep gedaan aan onze achterban via de Facebook pagina en de nieuwsbrief om de leerlingen en hun families te kunnen 

ondersteunen met voedselpakketten. Op vier verschillende momenten zijn aan alle families pakketten uitgedeeld. Bij de eerste 

voedselpakketten werd geconstateerd dat de pakketten veel plastic afval met zich meebrengen. Besloten is om de families te 

vragen eigen voorraadbakjes en een tas af te geven bij de school zodat het team grote hoeveelheden rijst, bonen etc.  kunnen 

aanschaffen en de voorraadbakjes op school kunnen vullen. Wij zijn de achterban enorm dankbaar voor de enorme support in 

2020.  
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Andere invulling afstudeeropdracht leerlingen vakopleiding 
 

 

 

Ook moest er een andere invulling worden gegeven aan de afstudeer-opdrachten van de 

leerlingen van de vakopleiding. Dankzij een aantal specifieke donaties hiervoor hebben de 

leerlingen van de vakopleiding een eigen werkbank gemaakt zodat zij thuis aan hun 

afstudeerproject konden werken. De jongeren van de vakopleiding hebben eerst allemaal aan 

een stoel gewerkt en zijn daarna aan hun eindproject begonnen.  

 

 

 

Thuis hebben de leerlingen op hun zelf gemaakte werkbank aan hun eindproject gewerkt. Iedere 

leerling kreeg een boormachine in bruikleen.  Docent Don Augusto begeleidt de leerlingen bij hun 

thuis. Alles wat met de houtbewerkingsmachines moet worden voorbereid doen de leerlingen op 

school onder begeleiding van hun docent.  

 

 

 

 

 

De eindwerkstukken van de leerlingen zijn prachtig geworden! De leerlingen hebben hun 

werkstukken naar school gebracht om ze helemaal af te maken. Daarna hebben de leerlingen de 

werkstukken weer mee naar huis genomen. Begin 2021 zal de officiële diplomering zijn van deze 

groep. 



  



Belangrijke gebeurtenissen  
 

▪ Er is veel aandacht besteed aan de presentatie van het project. Er is een apart kantoor 

ingericht voor Suzan, de directrice, met een nieuw bureau, door de leerlingen van de 

school gemaakt. Daarnaast is er werkkleding aangeschaft voor het hele team.  

 

▪ Na de versoepelingen eind 2020 was het weer mogelijk om af en toe theorie lessen op 

school te geven. Dit gebeurde met de nodige maatregelen. Zo is er 1,5 meter afstand 

tussen de leerlingen en draagt iedereen een mondkap. Dit maakte het mogelijk om 

een workshop over het werken met een compressor te organiseren.  

 

▪ Er is het nodige onderhoud gedaan aan de binnenkant van het pand. Zo is er een 

uitbreiding van het ‘podium’ gedeelte en is er gewerkt aan een nieuwe trap. Deze 

werkzaamheden worden waar mogelijk door de leerlingen van de vakopleiding 

uitgevoerd. Ook hebben de leerlingen van de vakopleiding hun opgedane kennis 

toegepast bij het maken van lockers voor de leerlingen van de basisopleiding en bij het 

maken van een nieuwe kast in de keuken.  

 

▪ Veel ex-leerlingen van de vakopleiding blijven in contact met het timmerproject. Zo 

stuurde een oud leerling foto’s van de werkzaamheden bij een van zijn nieuwe 

timmerklussen. Een andere oud leerling heeft een commerciële opdracht uitgevoerd in 

samenwerking met docent Don Augusto.  

 

▪ In 2020 konden er dankzij vele donaties en sponsoracties nieuwe machines en materialen worden aangeschaft.   

Het volgende elketrische handgereedschap en machines zijn in 2020 aangeschaft; diverse boormachines, een 

decoupeerzaag, schuurmachines, een bandschuurmachine, een slijpmachine, een boven freesmachine, boorstandaard, 

spifreesmachine en een bandschuurmachine.  

  



VOORUITBLIK 
 

In Guatemala wordt er veel waarde gehecht aan diploma’s. Het team in Guatemala is druk bezig met het ontwikkelen van 

gedetaileerde draaiboeken van het educatieve programma van de basisopleiding en de vakopleiding. Deze draaiboeken zijn 

onderdeel van een aanvraag voor een officeel certificaat van het ministerie van onderwijs in Guatemala.  

Als de leerlingen een officieel diploma ontvangen van het Ministerie van Onderwijs bied dit hen meer mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt. Voor het afronden van ons basis programma ontvangen de leerlingen een certificaat voor basiskennis van het 

timmervak. Voor de vakopleiding krijgen de leerlingen een certificaat voor de professionele kennis van het timmer vak.  

 

In 2021 hopen wij onze aanvraag te realiseren en de goedkeuring van het Ministerie te krijgen.  

 

 

 

 



  



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020  
 

 

 

 

  
                           Balans per 31-12-2020   
     

Paypal       2,331.95   Eigen Vermogen    58,372.23  

Triodos Bank    75,221.73   Reserve vervanging machines      5,000.00  

BAM Bank       8,286.83   Risicofonds medische kosten    20,000.00  

Transitoria          468.00   Fonds voedselpakketten      1,972.72  

   Transitoria         963.56  

     

     

    86,308.51       86,308.51  

     

Koers 1 Euro = Quatzales 8,5470     

     

     



 

  

TOELICHTING:     

     
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.    

     
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.     

     
Fonds voedselpakketten     
Door de coronacrisis is er veel werkeloosheid in Guatemala.   
Er is echter geen vangnet om de kosten van levensonderhoud te bekostigen.  
Daarom is er in 2020, tot tweemaal toe, een aktie gestart om de families van de leerlingen te ondersteunen 

Het nog te besteden bedrag wordt in 2021 uitgegeven.    

     
Transitorische posten     
Nog te betalen kosten per balansdatum    



Verlies en winstrekening 2020     

     

Donaties in Nederland     27,502.47   Gereedschap/Materialen     14,240.41  

   Exploitatie gebouw       3,432.63  

Donaties uit Guatemala           874.69   Salariskosten personeel     19,326.15  

   Reis- en verblijfkosten     16,350.00  

   Kantoorkosten       2,248.22  

Verkoop eigen fabricaat           281.66   Representatie/promotie           818.74  

   Beurzen vakopleiding       3,369.60  

Negatief resultaat     33,403.80   Speciale activiteiten leerlingen           359.55  

   Website en bestuurskosten           317.35  

   Administratiekantoor Guatemala       1,154.79  

   Overige kosten           445.19  

     

     

     

     62,062.63        62,062.63  

     
 

Het negatief resultaat van € 33,403,80 is t.l.v. het eigen vermogen geboekt. 
 


