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Beste,  
 
Deze nieuwsbrief van Y´abal Handicrafts geeft je een overzicht van nieuwsjes en gebeurtenissen in 
de dorpen in het begin van 2011.  

 
1. Verjaardag Y´abal Handicrafts 
2. Vacinaties kippen. 
3. Formele start Y´abal Nederland 
4. Bezoek Santa Catarina 
5. Nieuwe collectie 
6. Contact 

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

www.yabal-handicrafts.com  
12a Av, 3-35 Zona1, Quetzaltenango,Guatemala 
       



 

 Verjaardag Y´abal Handicrafts 
 
Op 6 maart was het dan zo ver; de eerste verjaardag van 
Y´abal Handicrafts. Naast een opendeurdag in de winkel 
vierden we deze dag met een carnavalsfeest in Café Red. 
Dankzij de kleurrijke carnavalsmaskers met Yabal designs, 
locale djs, enthousiaste vrijwilligers en talrijke aanwezigen 
werd het een gezellige avond. 
 

Vacinaties kippen. 
 
Als opvolging van een eerder 
georganiseerde workshop in samenwerking 
met de organisatie CAPAZ werden alle 
kippen van de dorpen Pacutama en 
Chuicutama gevacineerd tegen de pest. 
Hiernaast werd aan de vrouwen aangeleerd 
hoe zij in de toekomst zelf de vacinaties 
kunnen toepassen. 



 

Bezoek Santa Catarina 
 
Vorige week hebben we een weekend doorgebracht in 
Santa Catarina Ixtahuacan, in de dorpen Pacutama and 
Chuicutama. Na de storm Stan zijn de bewoners gevlucht  
in de bergen en hebben de dorpen hier heropgebouwd.  
 
Het weekend had als doel te refecteren over hoeveel er  
veranderd is sinds 2005 en een introductieles in het 
weven op het heupweefgetouw. (tot groot amusement 
van onze leraressen Paulina en Santa) Na uren bezig te 
zijn met de draden op een ingewikkeld manier rond de 
paaltjes te spannen, is ons respect voor de weefgroepen 
en hun weefkunst enkel maar gegroeid. Iedereen in het 
dorp was ook zeer gastvrij tijdens ons bezoek, ons telkens 
koffie of wat ze ook in huis hadden aan te bieden, om ons 
op ons gemak te laten voelen.  Een weekend hier  
doorbrengen, samen eten en lachen heeft ons inzicht  
bijgebracht wat het is om als compañeras samen te 
werken en te streven naar gelijkheid binnen de groep.  

 Formele start Y´abal Nederland 
 
Op 18 Februari werd in Nederland officiel de webshop 
Y’abal Handicrafts Nederland gelanceerd! Weliswaar 
vond de bekendmaking bovenal onder de groep van 
intimi en bekenden plaats, maar zij vormde wel het 
“formele” startsein voor de stap van low naar high 
profile verkoopactiviteiten van Y’abal Handicrafts in 
Nederland. Naast deze inwijding was het voor Marisha 
ook het einde van haar wetenschappelijk loopbaan en 
het begin van haar ondernemersshap. Indien u 
producten wil bestellen vanuit België of Nederland kn dit 
via  www.yabal-shop.com.  

http://www.yabal-shop.com


Nieuwe collectie 2011 
 
Geinspireerd door de diversiteit versus eenvoudigheid van de Guatemaltheekse samenleving, is onze nieuwe 
collectie, Effervescent 2011 fijn gewoven door de vrouwen van Pacutama en Chuicutama. Door de  
combinatie van traditionele weefpatronen met moderne materialen, geeft deze collectie een extra  
dimentie aan de traditionele stoffen.  Indien je meer wil weten van deze nieuwe collectie, sturen gerust een 
mailtje en we bezorgen je onze productcataloog.  

 

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  

http://www.yabal-shop.com

