
          Beste,  
 Deze nieuwsbrief van Y´abal Handicrafts geeft je een overzicht van nieuwtjes en gebeurtenissen. 
   
   1. Het waterproject 

2. Kinderdag in Pacutama 
3. Nederland op bezoek in Guatemala   
4. Guatemala op bezoek in België  
5. Give a Shit! 
6. Y´abal blogt! 
7. Fotoshoot.  

Voor reacties of verdere informatie kunt u altijd een mailtje sturen  
naar info@yabal-handicrafts.com 
 
Vriendelijke groetjes uit Guatemala,  
Marisha en Melissa  
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Het waterproject 

 
Dankzij de hoge opbrengst van de Paascollecte in de 

Kerkgemeenschap van Stokrooie, kan Y´abal beginnen 
met de aanleg van het nieuwe watersysteem naar het 

dorp Pacutama. Voor het regenseizoen begon, hebben 
we reeds een eerste bijdrage geleverd om het huidige 

watersysteem te verstevingen en een brug, die over 
de waterleidingen gaat te versterken. Deze was  

tijdens het vorige regenseizoen voor een stuk  weg-
gezakt en heeft zo beschadiging toegebracht aan de 

waterleidingen.  

Kinderdag in Pacutama. 

1 juni 2011 stond dit jaar in het teken van de kleinste in het dorp. Gedurende de 
hele dag hebben we activiteiten georganiseerd voor grote en kleine kinderen. 

De dag begon met een knutselactiviteit in de school, waar elk kind zijn  
creativiteit kon laten zien door het maken van een vlag. Na een lekkere  

chocofruta  gingen we verder met enkele estafettespelen, waar de kinderen 
zich wild konden uitleven. En een Guatemaltheeks kinderfeest zou geen feest 

zijn zonder een piñata! (pop gevuld met snoepjes)  
Dit alles met financiele steun van de ondernemersvereniging Sjo, waarvoor  

onze dank!  



 

                                                         Give a shit! 

In juni werd onze projectaanvraag voor de ontwikkeling van (meer) ecologisch  
verantwoorde modeaccessoires – onder de noemer Y’abal-Ecological - goedgekeurd 

door hulpplatform GETITDONE en feestorganisatie Extrema. Kortweg betekent dit 
dat Y’abal Handicrafts geld gevraagd heeft om de weefsters te trainen in het verven 

van het weefgaren met middelen uit de natuur – planten, steen, vruchten, insecten. 
Per slot van rekening behoort naast fair trade ook een duurzaam  

productassortiment tot onze sociale verantwoordelijkheden! GETITDONE en  
Extrema ondersteunen dit streven naar een meer milieubewust assortiment door 

middel van een ludieke actie tijdens de grootschalige dansevenementen Extrema 
Outdoors en Solarweekend. Een actie met de opmerkelijke naam GIVASHIT! Klinkt 

wellicht wat onsmakelijk, maar geeft wel exact het idee weer: in ruil voor een wat 
luxer en  

schoner toilet geven festivalbezoekers een muntje, ter donatie aan één van de tien 
geselecteerde goede doelen – waaronder dus Y’abal-Ecological. Tegelijkertijd krijgt 

Y’abal Handicrafts via GETITDONE een eigen website en een widget waarlangs  
vrienden en bekenden eenvoudig een donatie kunnen doen; zie hiervoor  

http://bit.ly/jMGqEX. Kortom, we hopen op gulle gevers (maar ook kleine bijdragen 
zijn mogelijk en zeer welkom!) – en, hihi, véél volle blazen tijdens het  

festivalseizoen! Wordt vervolgd! 
 

Nederland op bezoek in Guatemala. 

Drie jaar nadat ze in Guatemala was en het project Y’abal  
Handicrafts leven werd ingeblazen, kwam Marisha weer eens 

naar deze kant van de wereld afreizen!  Samen met Melissa  
werden de verschillende dorpen bezocht of werden de weefsters 

in de winkel te Xela ontvangen, werd er productontwikkeling  
gedaan en werd er gebrainstormd over de verdere ontwikkeling 

van Y’abal Handicrafts. Een bijzonder hoogtepunt vormde de  
Kinderdag op 1 juni. Maar het waren beslist niet alleen die  

tientallen blije kinderkopjes die  haar weer te meer inspireerden 
om op volle kracht aan Y’abal Handicrafts (Nederland) te  

werken; “eenvoudigweg” het verblijf in dit land vol  
tegenstellingen maar zonder meer vol kleur deed dat. Hiernaast 

ook een tijd waarin de funderingen voor een scala activiteiten in 
Nederland gelegd  

werden, zoals verkoopacties op verschillende festivals,  
deelname aan het project GIVEASHIT en een benefietavond om 

geld in te zamelen voor medicijnen voor de dorpen in Alaska.  
 

Guatemala op bezoek in België 
Een jaar in Guatemala lijkt wel een maand en ja, terug in België 

is weer een tijd om het project hier verder te promoten en deel 
te nemen aan tal van evenementen in België, zoals het culinair 

parkfeest Amuse eind juni, waar wij naast andere culinaire  
wereldhapjes enkele typisch Guatemalteekse gerechtjes  

aanboden, en ook de Y´abal producten natuurlijk. Het festival 
was een groot succes met duizenden aanwezigen. Zeker een  

aanrader voor volgend jaar!  
In de loop van juli en augustus zijn we ook nog op andere festival 

te vinden. Hou zeker al het wereldfeest van 28 augustus in  
    Bokrijk in jullie achterhoofd waar we presentaties en 

            weefdemonstraties zullen geven.  

http://bit.ly/jMGqEX


 

Y´abal Blogt! 

In de afgelopen maanden zijn we ook een blog begonnen, met als doel een denkforum te openen over fair trade en de tradities in Guatemala. 

We willen dan ook iedereen uitnodigen hier aan deel te nemen, zowel met commentaar op de bestaande artikels als eigen inbreng!! 

www.yabal-handicrafts.com/blog 

Contact. 
*  Y´abal is momenteel terug te vinden op Etsy voor de verkoop van producten in US.  

* In Europa kan u onze producten aankopen op www.yabal-shop.com.  
* Voor onze cathaloog en/of wholesale informatie, contacteer ons via info@yabal-handicrafts.com  

Fotoshoot! 

Wanneer het om tassen en sjaals gaat, is er 

veel  minder aandacht voor  

mannenproducten. Om ook mannelijke  

bewuste kopers een kans te geven een  

eerlijke tas te kopen, heeft Y´abal  enkele 

originele tassen en sjaals  

ontworpen voor mannen. Voor de volledige 

fotoshoot kan je terecht op onze facebook-

pagina of blog. Voor meer informatie of 

bestellingen van de producten in Europa kan 

je terecht op http://www.yabal-shop.com 

http://www.yabal-handicrafts.com/blog
http://www.yabal-shop.com
http://www.yabal-shop.com

