
          Beste,  
 Deze nieuwsbrief van Y´abal Handicrafts geeft je een overzicht van nieuwtjes en gebeurtenissen.  
   
     1. Y’abal Handicrafts door naar de finale van de Wereldprijs!  
     2. Verkoop in België en Nederland 

3. Planning workshops.  
4. Stichting Y´abal in Nederland 
5. Verbeteringen in de Kerk van Pacutama.   

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

Y´abal Handicrafts Nieuwsbrief  
Oktober 2011 

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



  
Y’abal Handicrafts door naar de finale van de Wereldprijs! 
Laat je (opnieuw) horen! 
 
Wat was het vreselijk spannend, de afgelopen weken. En met 
name die laatste uurtjes voor vrijdag 23 september, 12.00. 
Want toen sloten de stembussen voor de eerste ronde van de 
Wereldprijs! Maar de wekenlange lobby voor ons project, op 
alle mogelijke en onmogelijke on- en offline locaties, bleek 
niet voor niets: Y’abal Handicrafts is door naar de tweede, en 
beslissende, ronde!!  
 

 

               HOE STEMMEN?  
Gelukkig kan dat nu een stuk eenvoudiger dan in de eerste 
ronde, en wel op de volgende manieren: 
1) via de Facebook pagina van Voor de Wereld van Morgen:  
 http://ow.ly/6IaH2  
2)     via  http://www.voordewereldvanmorgen.nl/ wereldprijs  
3) via onze eigen projectsite: http://

www.voordewereldvanmorgen.nl/  project/y%E2%80%
99abal-handicrafts-hoop-doet-wleven  

 
Je hoeft je ditmaal dus niet eerst lid te worden van VDWVM, dat 
scheelt!  

En nu begint de wedijver dus opnieuw. Want naast de prijs van €10.000 die de jury per 
categorie uitlooft aan het initiatief dat zij als beste idee Voor De Wereld Van Morgen 
beoordelen, gaat het ook nu weer om stemmen uit het publiek – en het project met de 
meeste achterban maakt ook via deze weg kans op €10.000.  
 
Stemmen kan tot 10 november, dus… beste mensen: laten jullie (opnieuw!) jullie stem 
gelden voor Y’abal Handicrafts?! En… zeggen jullie het ook voort? Want in tegenstelling tot 
de voorgaande ronde is er in deze finalestrijd maar één winnaar! Zou dát een fijne opsteker 
voor ons project zijn!  

http://ow.ly/6IaH2
http://www.voordewereldvanmorgen.nl/wereldprijs
http://www.voordewereldvanmorgen.nl/project/y%E2%80%99abal-handicrafts-hoop-doet-wleven
http://www.voordewereldvanmorgen.nl/project/y%E2%80%99abal-handicrafts-hoop-doet-wleven
http://www.voordewereldvanmorgen.nl/project/y%E2%80%99abal-handicrafts-hoop-doet-wleven


3. Workshops najaar 2011 
 
In september zijn we begonnen met het expirimenteren met natuurlijk gekeurd garen in 
samenwerking met de familie in Momstenango, waarvan we reeds natuurlijk gekleurde producten 
van wol zoals tapijten, kussen en dekens van verkopen. Louis in nu ook katoenen garen aan het 
ververn en samen met hem gaan we enkele workshops in de verschillende dorpen organsieren, 
zodat in de toekomt ook de vrouwen deze oude techniek weer tot leven kunnen roepen.  
 
Door de hevige regens van de afgelopen weken zijn we echter genoodzaakt de 
workshops uit te stellen omdat de toegang tot de dorpen moeilijk is en de hevige 
regen ook de kwalitiet van de planten achteruit doet gaan, waaardoor de keuren 
minder intens zijn. Maar na het regenseizoen, wordt dit zeker vervolgd!  

2. Verkoop in België en Nederland 

 
Tijdens de zomervakantie is er veel verkocht geweest in België op 

verschillende wereldfeesten en benefietacties. Zo namen we deel 
aan het wereldfeest in Bokrijk, waar ondanks het slechte weer we 

goed verkocht hebben.  
Veel dank gaat naar het restaurant African Queen, waar we een 

succesvole benefiet mochten organiseren. Dit omkandert met 
heerlijke hapjes, live musiek en Dj´s.  



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  

4. Stichting Y’abal ziet het leven en voert meteen actie!  
 
Naast haar drukke getimmer aan de weg om ook in Nederland een 
goede afzetmarkt te vinden voor de producten van Y’abal 
Handicrafts, richtte Marisha in september een stichting op, die 
onafhankelijk van haar fairtradesh specifiek ten doel heeft fondsen te 
werven tbv de “sociale projecten” in de gemeenschappen in 
Guatemala waar Y´abal hulp bied.  De voorzitster is een oude, zéér 
wel bekende: Yet van Oenen; daarnaast bestaat het bestuur uit Jos 
Reinhoudt (secretaris) en Ida Egberink-Maas (penningmeester).  
De eerste activiteit van de stichting vond plaats op 9 october, naar 
traditie van Y´abal zo lijkt het wel, een benefiet op een boot.  
Dit ingekadert met muziek, Guatemaltheekse dans, hapjes, drankjes en meer!  
 
 
5. Verbeteringen in de Kerk van Pacutama.  
 
Dankzij de steun van de Kerkgemeenschap in Stokrooie, hebben de gelovigen van Pacutama nu een 
tegelvloer in hun kerk, in plaats van de betonnen vloer die er voorheen lag. Om de inhuldiging te 
vieren hebben ze een groot feest gegeven in de kerk gegeven.  
Ter gelegenheid van deze viering heeft Y´abal ook bijgedragen in de aankoop van een 
geluidsinstalatie. Op enigzins teleurstellende toon, vertelden ze ons namlijk dat nog niet zo lang 
gelede de luidsprekes het begeven hadden. Zoals we allen weten, een kerk zonder muziek toch niet 
hetzelfde!  
Aangezien quasi het hele dorp naar de kerk gaat, zagen we deze projecten dan ook als een goede 
investering.  

http://www.yabal-shop.com

