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Weefster	  naaien	  hun	  eerste	  toile/asjes!

Dankzij	  de	  fondsen	  van	  Stad	  Hasselt	  en	  Provincie	  Limburg	  konden	  we	  in	  
Januari	  2012	  met	  naailessen	  beginnen	  in	  Pacutama	  en	  Chuicutama.	  Deze	  
lessen	  werden	  gegeven	  aan	  9	  vrouwen.	  Elke	  14	  dagen	  reisde	  Silvia	  onze	  vaste	  
kleermaakster	  naar	  de	  dorpen	  om	  de	  vrouwen	  naailes	  te	  geven.	  Na	  een	  
grondig	  onderhoud	  van	  de	  naaimachines	  zijn	  ze	  met	  de	  eerste	  lessen	  van	  start	  
gegaan.	  Deze	  gingen	  voornamelijk	  over	  het	  gebruik	  en	  zelf	  onderhouden	  van	  
de	  machines.	  In	  een	  tweede	  deel	  van	  de	  lessenreeks	  werden	  eenvoudige	  
toileIasjes	  en	  portefuilles	  gemaakt.	  Volgend	  jaar	  zeIen	  we	  deze	  lessen	  
verder	  met	  meer	  ingewikkelde	  modellen	  en	  patronen.

De	  laaste	  workshop	  ging	  over	  het	  berekenen	  van	  de	  kostprijs	  van	  de	  
toileIasjes.	  In	  groepjes	  werd	  er	  met	  de	  patronen	  gewerkt	  om	  elk	  tot	  een	  kost	  
–	  en	  verkoopprijs	  voor	  de	  tasje	  te	  komen.	  Meer	  Fotos	  op	  Facebook!	  

	  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.333222023433792.75729.121326654623331&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.333222023433792.75729.121326654623331&type=3


	  
WFTO	  lidmaatschap?	  

Spannende	  Ojden	  voor	  Y’abal	  HandicraRs:	  na	  flink	  zwoegen	  op	  en	  
beraadslagen	  over	  een	  40-‐pagina	  dikke	  vragenlijst	  vroegen	  we	  onlangs	  lid-‐
maatschap	  aan	  bij	  de	  World	  Fair	  Trade	  OrganizaOon.	  Deze	  organisaOe	  is,	  zoals	  
de	  naam	  al	  aangeeR,	  een	  wereldwijde	  organisaOe	  van	  zowel	  fair-‐trade	  
opererende	  producen-‐ten	  in	  het	  Zuiden	  als	  eerlijke	  ondernemers	  in	  het	  Noor-‐
den.	  Lidmaatschap	  betekent	  internaOonale	  erkenning	  van	  het	  eerlijk	  handelen	  
van	  Y´abal	  HandicraRs	  –	  en	  dat	  houdt	  heel	  wat	  meer	  in	  dan	  “uitsluitend”	  een	  
eerlijk	  loon	  betalen	  aan	  de	  producenten



Ook	  in	  2013	  een	  tex@el-‐en-‐tradi@e	  excursie	  in	  
Guatemala!	  

Nu	  net	  de	  eerste	  herfstbuien	  over	  het	  land	  trekken,	  mag	  ‘t	  mis-‐schien	  nog	  ver	  
weg	  lijken:	  zomer	  2013.	  Maar	  die	  koude	  aanstaande	  seizoenen	  zijn	  een	  stuk	  
gemakke-‐lijker	  door	  te	  komen	  bij	  het	  voor-‐uitzicht	  op	  een	  spannende	  en	  in-‐
teressante	  vakanOe	  in	  Guatemala	  toch!	  Ofwel:	  de	  2-‐weken	  durende	  excursie	  
die	  we	  dit	  jaar	  voor	  het	  eerst	  organiseerden,	  in	  samen-‐werking	  met	  het	  lokale	  
reisbureau	  Adrenaline	  Tours	  en	  onder	  be-‐geesterde	  Nederlandstalige	  bege-‐
leiding	  van	  Melissa,	  werd	  dusda-‐nig	  posiOef	  ontvangen	  dat	  we	  die	  ook	  in	  2013	  
weer	  aanbieden,	  van	  6	  tot	  20	  juli.
	  Twee	  weken	  lang	  be-‐zoeken	  aan	  bekende	  én	  minder	  bekende	  plekken	  in	  
Guatemala	  –	  waaronder	  ook	  bezoeken	  aan	  “onze”	  Yabal-‐dorpen.	  Zodat	  ook	  jij	  
eens	  met	  eigen	  ogen	  kan	  zien	  hoe	  onze	  tassen,	  sjaals	  en	  kussens	  kunsOg	  in	  
elkaar	  geweven	  wor-‐den!	  En	  daarnaast..	  bergen	  be-‐klimmen,	  meren	  
oversteken,	  zwemmen	  in	  warmwaterbronnen	  en	  de	  AtlanOsche	  Oceaan,	  
koffie-‐boerderijen,	  musea..	  

Wil	  jij	  er	  ook	  bij	  zijn?	  Bekijk	  het	  volledige	  programma!	  

http://issuu.com/yabalhan/docs/programma_textielreis_2013
http://issuu.com/yabalhan/docs/programma_textielreis_2013


Yabal	  HandicraFs	  Nederland	  is	  een	  FairFriend	  
geworden	  	  	  

	  
Het	  zijn	  economisch	  zware	  Ojden,	  wereldwijd.	  In	  Nederland	  overleeR	  1	  op	  de	  
5	  webwinkels	  het	  eerste	  jaar	  niet	  –	  dus	  in	  die	  zin	  doet	  de	  Yabal-‐shop	  het	  nog	  
zo	  slecht	  niet.	  Maar	  als	  eenpiIer	  is	  het	  wel	  buffelen.	  Samenwerken	  is	  nodig	  
om	  te	  kunnen	  overleven.	  Daarom	  besloot	  Marisha	  tot	  acOeve	  deelname	  aan	  
de	  oprichOng	  van	  FairFriends,	  een	  innovaOef	  samenwerkingsverband	  van	  
(totnogtoe)	  een	  Oental	  eerlijke,	  kleinschalige	  ondernemers.	  Waarbij	  elke	  
ondernemer	  absoluut	  de	  eigen	  “idenOteit”	  behoudt,	  maar	  profiteert	  van	  
gedeelde	  diensten	  en	  inspanningen.	  	  
	  
In	  ’t	  kort:	  FairFriends	  wordt	  een	  online	  plamorm	  voor	  mooie,	  eerlijke	  
producten	  enerzijds	  en	  fondsenwerving	  voor	  goede	  doelen	  anderzijds.	  Of	  
eigenlijk	  geen	  enerzijds/anderzijds,	  maar	  sámen.	  FairFriends	  verbindt	  
kleinschalige	  duurzame	  ondernemers,	  goede	  doelen,	  en	  consumenten.	  Op	  
een	  nieuwe	  en	  verfrissende	  manier!	  Hoe?	  Op	  hIp://www.fairfriends.nl	  	  –	  
onze	  website	  in	  aanbouw	  –	  lees	  je	  meer	  over	  het	  waarom,	  het	  hoe	  en	  het	  
voor	  en	  door	  wie;	  via	  hIp://www.facebook.com/ForFairFriends	  word	  je	  op	  de	  
hoogte	  gehouden	  van	  de	  laatste	  ontwikkelingen	  (en	  natuurlijk	  is	  een	  LIKE	  van	  
deze	  pagina	  erg	  leuk!).

http://www.fairfriends.nl/
http://www.fairfriends.nl/
http://www.facebook.com/ForFairFriends
http://www.facebook.com/ForFairFriends


Y’abal	  HandicraFs	  will	  Get	  Sewing	  Lessons	  Done!

Vorig	  jaar	  ging	  het	  nog	  om	  training	  van	  “onze”	  weefsters	  in	  het	  verven	  van	  het	  
garen	  met	  allerlei	  dingen	  uit	  de	  natuur	  (een	  project	  sprekend	  Yabal	  Ecological	  
genaamd),	  dit	  jaar	  was	  de	  inzet	  naailes	  voor	  diezelfde	  weefsters.	  Ofwel:	  
wederom	  werd	  onze	  projectaanvraag	  door	  crowdfunding	  plamorm	  GeOtdone	  
goedgekeurd,	  en	  konden	  we	  via	  hun	  website	  de	  benodigde	  fondsen	  werven.	  
En	  werd	  er	  ook	  dit	  jaar	  weer	  voor	  ons	  project	  getoileIeerd-‐en-‐gedoneerd	  op	  
Extrema	  Outdoor	  en	  Solarweekend,	  naar	  het	  GIVASHIT-‐idee	  (een	  kleine	  
bijdrage	  dus,	  voor	  een	  luxere	  wc-‐ervaring	  op	  deze	  dansfeesten;	  zie	  hier	  een	  
visuele	  impressie.	  	  Het	  geld	  is	  al	  bijeen	  en	  zal	  bijdragen	  tot	  de	  organisaOe	  van	  
de	  workshops	  die	  binnenkort	  van	  start	  gaan.

http://www.getitdone.org/projects/posted/type/view/id/162
http://www.getitdone.org/projects/posted/type/view/id/162
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150932963927434.390391.87456872433&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150932963927434.390391.87456872433&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150932963927434.390391.87456872433&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150932963927434.390391.87456872433&type=1


Promo’s	  en	  ac@es	  van	  onze	  webshop	  in	  Nederland!
	  
Y’abal	  HandicraRs	  heeR	  véél,	  maar	  niet	  uitsluitend	  oog	  voor	  Maya	  vrouwen	  in	  
Guatemala	  –	  ze	  heeR,	  bijvoorbeeld,	  ook	  oog	  voor	  kinderen	  in	  
ontwikkelingslanden	  die	  door	  gebrekkig	  onderwijs	  minder	  
toekomstperspecOef	  hebben.	  Om	  SOchOng	  Proniños	  een	  beetje	  te	  steunen	  in	  
haar	  streven	  naar	  aanvullend	  onderwijs	  voor	  deze	  kinderen	  draagt	  de	  Yabal-‐
shop,	  de	  webwinkel	  van	  Marisha,	  10%	  van	  de	  gehele	  oktober-‐omzet	  aan	  haar	  
af.	  
	  
En	  om	  die	  aanschaf	  nóg	  wat	  aantrekkelijker	  te	  maken	  voert	  de	  
Yabal-‐shop	  nog	  varia	  acOes	  in	  de	  oktobermaand:	  	  

*Tussen	  22	  en	  28	  oktober,	  in	  het	  kader	  van	  de	  zogenaamde	  
Puurrestaurantweek:	  15%	  korOng	  op	  alle	  tafeltexOel	  –	  én	  als	  lezer	  van	  deze	  
nieuwsbrief	  ontvang	  je	  daar	  nog	  een	  leuk	  en	  duurzaam	  extraatje	  bij	  ook!
*	  En	  dan	  is	  er	  ook	  nog	  de	  Duurzame	  Waardekaart	  ,	  waarmee	  je	  voortdurend	  
korOng	  krijgt	  op	  een	  wisselend	  deel	  van	  het	  Yabal-‐assorOment.	  

CONTACT: 

Veel leesplezier en warme groetjes namens:
In Guatemala (Melissa) www.yabal-handicrafts.com - info@yabal-handicrafts.com
In Nederland (Marisha): www.yabal-shop.com - info@yabal-shop.com / http://twitter.com/
MarishaMaas

http://www.yabal-shop.com/index.mchil?cat=270&page=infotext
http://www.yabal-shop.com/index.mchil?cat=270&page=infotext
http://puurrestaurantweek.nl/
http://puurrestaurantweek.nl/
http://www.duurzamewaardekaart.nl/
http://www.duurzamewaardekaart.nl/
mailto:info@yabal-handicrafts.com
mailto:info@yabal-handicrafts.com
mailto:info@yabal-shop.com
mailto:info@yabal-shop.com
http://twitter.com/MarishaMaas
http://twitter.com/MarishaMaas
http://twitter.com/MarishaMaas
http://twitter.com/MarishaMaas

