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In 2000 reisde Suzan Eleveld voor het eerst af naar Guatemala. Ze werd er getroffen door de 
armoede van de bevolking, die een grote weerslag heeft op kinderen en jongeren. Ze besloot 
daarop terug te keren en in Guatemala te blijven om voor deze kinderen een mooie toekomst 
uit te bouwen. Met kleine middelen startte ze het Timmerproject Guatemala en stuurde ons het 
volgende verhaal.
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Oprichtster Suzan Eleveld met de plaatselijke lesgever 
Daniel

Van loodgieterskoffer tot timmerproject 
Met een oude loodgieterskoffer in de hand, vol 
met gerecupereerd gereedschap, vertrok ik 
vanuit Nederland over de Grote Oceaan naar 
Guatemala, het land van de eeuwigdurende 
lente en de Maya’s. Ik vertrok met het ideaal om 
kansarme kinderen de basisvaardigheden van 
timmerman aan te leren. Als reisbegeleidster 
naar Guatemala had dit land immers mijn hart 
gewonnen.

Nu, ruim tien jaar later staat er een mooi 
timmeratelier, waar jaarlijks 60 leerlingen, zowel 
meisjes als jongens, de kneepjes van timmerman 
leren. Ik startte mijn eerste project in Antigua, 40 km 
van de hoofdstad Guatemala Stad verwijderd. 
De kinderen bleken enthousiaste leerlingen en 
vonden het timmeratelier een fijne plek om te 
werken. Nadien reisde ik nog verschillende keren 
naar Guatemala af telkens weer met boordevol 
gevulde koffers met opgeknapte werktuigen 
van de “Stichting Gered Gereedschap”. In die 
tijd mocht ik immers gratis per vlucht twee stuks 
bagage meenemen, met een totaalgewicht 
van 64 kilo.

In 2004 kreeg het project zijn permanente 
plek in San Juan Alotenango. Ik ontwikkelde 
lesmateriaal, ontwierp werkstukken, gaf 
zelf les aan de leerlingen en leidde enkele 
Guatemalteken op om in het project in te 
stappen. Door donaties van vrienden, familie, 

vrijwilligers en andere betrokkenen kreeg ik de 
mogelijkheid om “Timmerproject Guatemala” 
op te zetten.
Het timmeratelier bestaat op dit moment uit twee 
werkruimten. In één ruimte wordt voornamelijk 
met handgereedschap en kleine elektrische 
apparaten gewerkt, terwijl in de andere ruimte 
de grote professionele houtbewerkingsmachines 
staan. Tenslotte is er nog een klaslokaal 
waarin theorielessen gegeven worden, een 
schilderlokaal en een kantoorruimte.

San Juan Alotenango 
Het dorp San Juan Alotenango ligt op 14 
kilometer afstand van Antigua. Het dorp is 
omgeven met drie vulkanen, waarvan er één 
actief is. Het merendeel van de bevolking 



leeft van de landbouw, maar veel gezinnen 
hebben het moeilijk om rond te komen. Hun 
gemiddelde inkomen is 3 euro per dag voor 
een gezin van 6 tot 8 personen. Vaak is er 
geen geld voor onderwijs, gezonde voeding, 
huisvesting en medische verzorging. De meeste 
kinderen zijn verplicht om op zeer jonge leeftijd 
te gaan werken en worden als zodanig met 
zware verantwoordelijkheden geconfronteerd, 
alvorens ze hun eigen creativiteit en inventiviteit 
hebben leren ontwikkelen.

In Guatemala leeft meer dan 70% van 
de bevolking onder de armoedegrens, 
waarvan 15% in extreme armoede! Een hoog 
percentage is analfabeet en vele kinderen 
verlaten al vroegtijdig de school. De Staat 
biedt nochtans basisonderwijs aan, maar de 
grote problemen rondom kwaliteit van en 
toegang tot het onderwijs blijven bestaan. 
Hoge inschrijvingskosten, aanschaf van uniform 
en aankoop van schoolmateriaal zijn de 
grote belemmeringen voor ouders om hun 
kinderen naar school te sturen. Daarom dat het 
timmerproject een mooi alternatief is voor de 
vele jongeren van de streek.

Projector de Carpintería (Timmerproject 
Guatemala) 
Wat doen we?
Het Timmerproject Guatemala geeft les aan 
jongeren tussen 12 en 19 jaar oud. De bedoeling 
is om de leerlingen via figuurzagen, timmeren, 
schilderen en tekenen hun talenten te laten 
ontdekken. Op die manier leren deze jongeren 
hun eigen vaardigheden te ontdekken in 
houtbewerking, maar ook in het omgaan met 
medeleerlingen en instructeurs van het project. 
Zodoende verbeteren ze hun technische, 
creatieve en sociale vaardigheden.

Het timmerproject bestaat uit drie niveaus: het 
reguliere tweejarige lesprogramma en een 
speciale vakopleiding. Het eerste en tweede 
jaar bestaat voornamelijk uit theoretische en 
praktische vorming. De lessen zijn gratis. Elk 
trimester moeten de leerlingen ook één werkstuk 
maken, wat ze daarna mee naar huis mogen 
nemen. Zo maken de eerstejaarsleerlingen 
bijvoorbeeld een stoeltje, een bijpassend tafeltje 
en een lamp. De leerlingen van het tweede 
jaar leren werken met verbindingen maken en 
technisch tekenen. Zo maken zij onder andere 
een opklapbaar krukje. 

Ieder trimester wordt afgesloten met een 
evaluatie van elke leerling met cijfers over zijn 
aanwezigheid, punctualiteit, werkstuk, oefening 
in het gebruik van de werktuigen. Na de afsluiting 
van het jaar krijgt elke leerling een certificaat. 
Deze afsluiting is feestelijk en wordt samen 
gevierd met de ouders en begeleiders. Het 
spreekt vanzelf dat de lokale Guatemalteekse 
snacks hierbij niet mogen ontbreken! 

De jongeren krijgen een technische en praktische 
opleiding

    



Hier werken twee jongeren samen voor hun 
vakopleiding, die zorgt ervoor dat ze klaar zijn voor de 
arbeidsmarkt

De vakopleiding.
Na het gewone lesprogramma kunnen een 
aantal jongeren hun opleiding vervolgen met 
een twee jaar durende speciale vakopleiding. 
In een apart atelier leren ze werken met 
professionele machines voor houtbewerking, 
zoals een zaagtafel, vlaktebank, vandiktebank, 
afkortzaag en freesmachine. Daarnaast leren ze 
ook hoe zij begrotingen, technische tekeningen 
en eindafrekeningen moeten maken. De inkoop 
van het benodigde hout doen ze samen met 
hun instructeur. Na afloop van deze speciale 
vakopleiding krijgen de leerlingen een erkend 
diploma. Het is telkens weer verheugend te 
mogen vaststellen dat deze leerlingen na 
het beëindigen van hun opleiding al vlug 
geselecteerd worden voor een mooie job, 
waarbij ook de familie en het dorp van de 
jongeren gebaat zijn. Een mooi voorbeeld 
hiervan is onze leerling Brayan, die in december 
2015 een baan aangeboden kreeg bij Caoba 
Doors, een grote meubelfabriek in Jocotenango.

Ons team
Het team bestaat uit twee Guatemalteekse 
instructeurs, Saul Vasquez en Dandiel Dondiego 
en ikzelf, Suzan Eleveld. Saul Vasquez is een 
timmerman met een enorme ervaring en draagt 
zorg over de invulling en de begeleiding van 
de vakopleiding. Daniel Dondiego staat als 
jongerenwerker heel dicht bij de leerlingen en 
geeft theoretische lessen.
Ik mag alle werkzaamheden in Guatemala 
coördineren en geef bovendien ook nog enkele 
lessen. Ik zie toe op de juiste besteding van alle 
donaties en leg maandelijks verantwoording 

af aan het Stichtingsbestuur in Nederland. Het 
Stichtingsbestuur dat tevens het ANBI-keurmerk 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) bezit, zoekt 
fondsen en organiseert allerlei sponsoractiviteiten 
om het timmerproject te ondersteunen. Hiermee 
worden vooral de uitbatingskosten van de 
school betaald en nieuw materiaal aangekocht.

Blijven ontwikkelen
In de voorbije tien jaar heeft het Timmerproject 
Guatemala zich goed ontwikkeld. Het gebouw is 
uitgebreid. Er is een vast en goed functionerend 
team. Er is tevens een heel netwerk van 
medewerkers uit het dorp en omgeving ontstaan 
op wie wij te allen tijde kunnen rekenen. Zo 
hebben wij het voorbije jaar veel aandacht 
besteed om ouders te contacteren met de 
bedoeling om ook meisjes de gelegenheid 
te geven om in het project in te stappen. Met 
fierheid mag gezegd worden dat de speciale 
vakopleiding een prachtige uitbreiding van het 
project is!

Het timmerproject staat alles behalve stil! Om alle 
taken nog beter uit te voeren willen wij een derde 
Guatemalteekse werkneemster aannemen. Het 
bestuur heeft zich uitgebreid met twee nieuwe 
leden en het atelier heeft een nieuwe lintzaag 
kunnen aankopen. En ondertussen zoekt het 
Stichtingsbestuur in Nederland onvermoeid 
verder naar financiële ondersteuning om dit 
mooie project leefbaar te houden.

De nieuwe lintzaag

    



Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag E 40,- of meer bedraagt. 
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het 
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor 
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een 
gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen?
Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament
bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., ’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van E …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd hebben. Voor meer info,
contacteer ons of ga naar www.testament.be.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun 
goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage 
vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van 
het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier 
misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), 
die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.
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Toekomst
De voornaamste taak van het Timmerproject is 
jongeren op te leiden en hen de mogelijkheid te 
bieden om hun eigen vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Het project biedt daarom creatieve 
vorming en vakonderwijs aan. Terwijl de jongeren 
hun werkstukken onder hun handen zien groeien, 
ziet ons team een groot zelfvertrouwen groeien 
in deze jongeren. Elk jaar weer opnieuw willen wij 
ons volledig inzetten om een mooie toekomst uit 
te bouwen voor deze jongeren. 
Voor de vele jongeren is dit project immers als 
één grote familie waarin iedereen zich thuis mag 
voelen. Het doet ons deugd om telkens weer 
te horen dat er vriendschappen zijn ontstaan 

voor het leven, die ook een positieve invloed 
hebben op de verdere ontwikkeling van de 
dorpsgemeenschap. Alleen daarom al is het 
zinvol en waardevol dat het “Timmerproject 
Guatemala” nog vele jaren in jongeren van 
Alotenango mag blijven investeren.

De komende jaren staat er nog heel wat op 
het programma. Enkele gebouwen moeten 
aangepast en uitgebreid worden. We zouden nu 
graag nieuwe schuurmachines en machines met 
speciale beveiliging voor onze leerlingen willen 
aankopen. Hiervoor rekent het “Timmerproject 
Guatemala” op de steun van vele sympathisanten 
en vrienden. Van harte dank!

Ook de Salvatoriaanse Hulpactie 
wil haar bijdrage leveren aan dit 
mooie project voor jongeren. Graag 
uw steun voor project n° 017/062: 
aankoop schuurmachines en 
aankoop materiaal Timmerproject 
Guatemala. Namens Suzan, haar 
team en natuurlijk de vele jongeren 
van harte bedankt!


