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STICHTING TIMMERPROJECT GUATEMALA 
 

Wat ooit begon met één koffer vol met gereedschap is in twintig jaar uitgegroeid tot een volwaardige timmerschool waar op verschillende niveaus wordt 
lesgegeven. Een school waar plek is voor meer dan 50 leerlingen per jaar om zichzelf te ontwikkelen. Waar groot gedroomd wordt en hard gewerkt. Waar 
studenten leren om mooie dingen te maken én om om te zien naar de ander. Waar met timmeronderwijs gebouwd wordt aan vooruitgang. Voor 
persoonlijke, creatieve en vaktechnische ontwikkeling. 

 
Sinds 2002 zetten wij ons in voor de jeugd van Alotenango. Kinderen leren de basisvaardigheden van het timmervak en jongeren ontwikkelen zich tot 
volwaardige timmermannen en timmervrouwen. De werkplaats is een samenleving in het klein waar gewerkt wordt aan timmervaardigheden én aan 
sociale vaardigheden. Waar de leerlingen onbezorgd kind kunnen zijn en inzicht krijgen in hun eigen vaardigheden en talenten. Waar ze zelfvertrouwen 
opbouwen en genieten van het samen dingen maken.  
 
Het timmerproject biedt twee opleidingen aan Een  basisopleiding en een vakopleiding. Bij de basisopleiding volgen de leerlingen twee dagdelen per week 
timmerlessen waar zowel in theorie als praktijk wordt onderwezen. De vakopleiding is voltijds, duurt twee jaar en bereidt jongeren voor op een baan in het 
timmervak. Naast het lesprogramma over houtbewerking worden er algemeen vormende lessen aangeboden ter inspiratie en vorming van de jongeren. Zo 
hebben de leerlingen van de vakopleiding in september 2021 een online workshop gevolgd van de organisatie WINGS. Deze organisatie werkt in Alotenango 
op het gebied van family planning. Het thema was preventie van zwangerschappen tijdens de adolescentie, een belangrijk onderwerp gezien het hoge 
aantal tienerzwangerschappen in Guatemala. In de workshop kregen de leerlingen uitgebreide informatie en konden ze vragen stellen. De leerlingen waren 
allemaal erg geïnteresseerd  en gaven aan het een waardevolle middag te vinden.  
 
 

  



Algemene informatie  
 

Stichting Timmerproject Guatemala is statutair gevestigd in Krommenie. De stichting heeft als doel om timmer- en handvaardigheidsonderwijs aan te 

bieden aan Guatemalteekse kinderen en jongeren, die door de economische omstandigheden waar hun families in verkeren beperkt zijn in het volgen van 

onderwijs. De focus ligt op de jongeren uit de regio van het dorp Alotenango.  

Het bestuur op 31 december 2021 
Maria Gardenier - voorzitter  
Paul Holtkamp - penningmeester  
Anouk Koster - secretaris  
Jan Konijn – algemeen bestuurslid  
 
Het bestuur kwam in 2021 in totaal acht keer bijeen voor een bestuursvergadering. In 2021 verschenen twee halfjaarlijkse nieuwsbrieven. Deze werden per 

e-mail naar ruim 350 vrienden, betrokkenen en donateurs gestuurd. Via de Facebookpagina (983 paginavolgers) wordt het gehele jaar informatie verstrekt 

over ontwikkelingen en projecten in de timmerschool.   

 
Rekeningnummer (IBAN) Triodos Bank: NL 21 TRIO 0197 6859 51  
BIC code: TRIONL2U  
 
Adres Talmastraat 18, 1561 TE, Krommenie  
Datum akte van oprichting: 09-07-2013  
KvK nummer 58347070  
Ingeschreven in handelsregister: 10-07-2013  
RSIN nummer 852997735  
 
www.timmerprojectguatemala.nl  
info@timmerprojectguatema.nl 
 

  

https://www.facebook.com/TimmerprojectGuatemala
http://www.timmerprojectguatemala.nl/
mailto:info@timmerprojectguatema.nl




 ACTIVITEITEN IN 2021 - START NIEUW (LES)JAAR 

 
 

Coronabesmettingen en voedselpakketen  
De Timmerschool heeft in 2021 een aantal keer voor een korte periode de deuren moeten sluiten in verband met covid 
besmettingen van docenten en leerlingen en door de sterngere maatregelen die voor het hele land golden.  
Door de strenge lockdown en het feit dat de gehele toeristenbranche stil lag en alle scholen dicht waren, zijn veel families 
hun inkomens verloren. Stichting Timmerproject Guatemala heeft de leerlingen en hun families in 2021 een aantal keer 
kunnen ondersteunen met een voedselpakket. Veel dank hiervoor aan de achterban van Stichting Timmerproject 
Guatemala.  
 

 

Nieuwe groep leerlingen start in september   
Ook tijdens de corona panademie kon er gelukkig wel weer een nieuwe groep starten. Dat kon dit jaar helaas nog niet met 
de groepsgrote zoals wij die gewend zijn. Wegens de covid maatregelen moest er in kleinere groepen gewerkt worden. Er 
waren dit jaar 46 leerlingen op de basisopleiding.Wij zijn blij dat het mogelijk was om in kleine groepen te werken. Hierdoor 
kon de timmerschool, onder stricte voorwaarden, openblijven.  
 
 

 

Brillo de Sol  
Dit jaar verwelkomen wij weer leerlingen van Brillo de Sol (speciaal onderwijs). Zij komen naar het timmerproject om 
timmerles te volgen. De leerlingen hebben het ook in 2021 weer enorm goed gedaan. De ouders van deze leerlingen 
zijn heel trots dat hun kinderen zoveel nuttige vaardigheden opdoen en hun zelfwaardering groeit. De leerlingen van  
Brillo de Sol komen één keer per week en worden met een busje van San Gaspar naar Alotenango gereden. Onderweg 
worden leerlingen opgehaald en weer thuis gebracht.  
De psychologe van Brillo de Sol, Miss Diana,  ondersteunt onze leerlingen als ze extra hulp nodig hebben.Wij zijn haar 
heel dankbaar voor de extra steun die zij onze leerlingen kan bieden wanneer dit nodig blijkt.   

 

 



  



ACTIVITEITEN BASISOPLEIDING & VAKOPLEIDING  

 
Leerlingen van de vakopleiding afgestudeerd  

In 2021 zijn de leerlingen Marlon, Gustavo, Alex en Hugo afgestudeerd aan de vakopleiding. Door de vele lockdowns konden de 
leerlingen niet binnen de geplande tijd hun werkstukken afmaken. Zij studeerden daarom niet in november 2020 af maar in april 2021. 
In 2020 hebben zij werkbanken gemaakt zodat zij thuis aan hun werkstukken konden blijven werken wanneer het project gesloten was 
door de lockdowns. Een groot voordeel van deze manier van werken is dat zij een enorme sprong maakten het zelfstandig werken. 
Daarnaast hebben zijn nu thuis allemaal een eigen werkplek. Doordat de leerlingen aan het begin van hun opleiding een 
gereedschapsset ontvangen (die zij  vanuit hun beurs maandelijks terugbetalen) zijn zij ook allemaal in het bezit van handgereedschap.  
 
 

 
 
Aan het einde van de opleiding krijgen alle leerlingen hun certificaat waarop vermeld staat hoeveel uren onderwijs 
zij heben gevolgd en over welke vaardigheden zij beschikken. Stichting Timmerproject Guatemala is erg trots te 
kunnen mededelen dat bijna alle leerlingen die in april 2021 zijn afgestudeerd inmiddels aan de slag zijn als 
timmerman of binnen de houtbranche.  Alex werkt bij een groot timmerbedrijf in Alotenango dat keukens maakt 
en installeert, Marlon is aan de slag bij een timmerman in Ciudad Vieja en Gustavo werkt bij een houtverkoop om 
de hoek van de timmerschool in Alotenango die wordt gerund door een  ex-leerling van het timmerproject. Hugo 
werkt een grote plantenkwekerij en werkt hiernaast als zelfstandig timmerman.  
 
 

Nieuwe leerlingen vakopleiding  
An het begin van het jaar hebben zeven leerlingen deelgenomen aan een toelatingscursus 
voor de vakopleiding. Uiteindelijk zijn vier jongeren aangenomen; Carlos, Marco, Everson 
en Edy. Zij krijgen de komende twee jaar les van vakdocent Augusto Reyes Yuc. Zij zullen 
theorie en praktijk lessen volgen en leren werken met de grotere machines. De jongens 
zijn erg gemotiveerd om aan de slag te gaan!  
 

 



 

Afscheid vakdocent basisopleiding: Daniël Dondiego 
Eind april heeft onze docent Daniel van de basisopleiding afscheid genomen van het timmerproject. Na ruim 
zeven jaar bij ons gewerkt te hebben gaat hij nieuwe uitdagingen aan. Daniel was een fijne praktijkdocent met 
altijd een lach op zijn gezicht. Zowel het team als de leerlingen konden het goed met Daniel vinden. Wij zijn 
hem dankbaar voor alle jaren dat hij zich voor het project heeft ingezet en wensen hem veel succes met zijn 
volgende baan. 
 

 

 

Nieuwe collega vakdocent basisopleiding: Anahy Pocón 
De werkzaamheden van Daniel zijn overgenomen door Anahy Matilda Pocón. Zij is opgeleid als 
timmervrouw en heeft al veel ervaring met timmeronderwijs. In de avonduren is Anahy bezig met 
een opleiding sociaal werk op de universiteit. Zij hoopt deze opleiding in 2023 af te kunnen ronden. 
Anahy brengt veel nieuwe kennis met zich mee en maakt mooie aanpassingen in het educatieve 
programma voor de basisopleiding. Wij zijn erg blij met Anahy als onze nieuwe collega!  

 
 

Verbouwing kantoorruimte 
In november 2021 is de verbouwing van de kantoorruimtes begonnen. Het golfplaten dak was oud en lekte en is daarom 
vervangen door  een betonnen dak. De verbetering van de kantoren op het project wordt begin 2022 afgerond. De 
muren zijn verstevigd met meerdere betonnen steunpilaren. De kleine ramen zijn vervangen door twee grote 
raampartijen. Hierdoor is het team in de kantoren meer betrokken bij de leerlingen en hebben ze beter zicht op de 
werkruimte. De ramen zijn door de leerlingen van de vakopleiding gemaakt.  
 
Daarnaast zijn er in de werkruimte twee afzuigmachines geïnstalleerd. Dit is enorme vooruitgang voor het project waar 
we erg blij mee zijn! De werkplek is hierdoor minder vol met stof en zaagsel, wat heel prettig is.  
 

 



 

 

 

 

 

 

  



SPONSORACTIVITEITEN IN GUATEMALA 
 

▪ Op 3 december 2021 heeft er een loterij voor het timmerproject plaatsgevonden in Alotenango. Voor de loterij hebben de leerlingen, het team en 
vrijwilligers lootjes verkocht. Hiermee waarmee konden de mensen gesponsorde prijzen producten gemaakt door onze leerlingen van de 
vakopleiding kunnen winnen.  
 

▪ Een grote meubelfabriek Caoba Doors uit Jocotenango heeft hout gedoneerd 

 

SPONSORACTIVITEITEN IN NEDERLAND 
Vaste donateurs, bedrijven en fondsen in Nederland steunen het timmerproject, waar we heel blij mee zijn.  
Ook in 2021 zijn er weer sponsoractiviteiten uitgevoerd door bestuursleden en andere vrijwilligers in 2021.  
Enkele voorbeelden:  
 

- De Beemster school voor meubel maken, heeft op zijn open dag geld opgehaald voor het timmerproject. Directeur Frans Konijn heeft zo een grote 
donatie aan het project kunnen doen.  

- De Radboudschool in Heiloo heeft een sponsoractie georganiseerd.  
- De ijzerwarenhandel van Jan Pijnenburg te Tilburg heeft gereedschap gedoneerd die in Guatemala niet te krijgen zijn. 
- Bestuurslid Jan Konijn, heeft bijenhotels gemaakt en verkocht en de opbrengt hiervan aan het timmerproject geschonken.  
- Werving van donateurs die maandelijks of incidenteel geld doneren aan het project.  
- Verschillende instanties zijn met succes benaderd voor een donatie.  

 
 

Dankzij al deze inspanningen zijn  we  er  in  geslaagd  onze  financiële  doelstellingen voor 2021  te  behalen 

  



VOORUITBLIK NAAR DE TOEKOMST 
 
 
In 2022 starten wij met een nieuwe werkwijze van de basisopleiding. Wij merken de afgelopen jaren dat sommige leerlingen niet kunnen doorgaan met het 
tweede jaar van de basisopleiding. Meestal omdat zij naar de middelbare school gaan door al het huiswerk dat ze daarvoor moeten maken geen tijd meer 
hebben om naar het timmeratelier te komen. Hierom hebben we besloten om onze basisopleiding in één jaar aan te bieden. De leerlingen krijgen in 2022 
twee keer per week les. Op deze manier ziet de docent de leerlingen vaker en kan zij intensiever met de leerlingen werken.  De leerlingen maken in dit jaar 
vijf verschillende werkstukken waaronder een lamp, stoeltje, tafeltje, opklapkruk en kleine kaptafel.  

 
Er is dit jaar, naast de timmerschool,  plaats gemaakt voor een expositieruimte.  Deze ruimte willen wij in de toekomst gaan inrichten met door onze 
leerlingen gemaakte producten met als doel deze te verkopen.  

 

 
  



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021  
 

 

 

                           Balans per 31-12-2021   
     

Paypal       2,331.95   Eigen Vermogen    96,364.18  

Triodos Bank  106,662.98   Reserve vervanging machines      5,000.00  

BAM Bank    16,349.40   Risicofonds medische kosten    20,000.00  

Transitoria            60.00   Fonds voedselpakketten         460.16  

   Extra doelen 502.05 

   Transitoria      3,077.94  

     

  125,404.33    

 
125,404.33  

     

Koers 1 Euro = Quatzales 9,4235     
 

  



TOELICHTING     

     

Paypal     
Op deze rekening worden bedragen ontvangen van o.a. USA voor sponsoring en verkoop eigen fabricaat     
     
BAM bank Guatemala     
Op deze rekening worden alle overige donaties, éénmalige schenkingen en akties     
ontvangen. Alle grote exploitatie-uitgaven van het timmerproject, zoals salariskosten en     
verbouwingen worden via deze rekening betaald.     
     
Transitorische posten     
Nog te ontvangen bedragen per balansdatum     
     
Reserve vervanging machines     
Deze reservering is bedoeld om de kwaliteit van het machinepark op peil te houden.     
     
Risicofonds medische kosten     
Er kan geen verzekering voor de leerlingen van de vakopleiding afgesloten worden.     
Aangezien deze leerlingen werken met gevaarlijke machines is voor eventuele      
 ziekenhuiskosten een voorziening getroffen.      
   
Fonds voedselpakketten     
Door de coronacrisis is er veel werkeloosheid in Guatemala.     
Er is echter geen vangnet om de kosten van levensonderhoud te bekostigen.     
Daarom is er in 2020, tot tweemaal toe, een aktie gestart om de families van de leerlingen te ondersteunen     
    
     
Transitorische posten     
Nog te betalen kosten per balansdatum  
  



    
 

                            Verlies en winstrekening 2021      

     

Donaties in Nederland     23,243.68   Gereedschap/Materialen       8,690.32  

Sponsoracties     78,042.57   Exploitatie gebouw       8,774.04  

Donaties uit Guatemala           848.89   Salariskosten personeel     19,036.84  

Periodieke giften           120.00   Reis- en verblijfkosten     15,739.00  

   Kantoorkosten       2,783.79  

Verkoop eigen fabricaat           769.07   Representatie/promotie 
          

732.38  

   Beurzen vakopleiding       2,801.51  

   Speciale activiteiten leerlingen 
          

740.17  

   Website en bestuurskosten 
          

370.71  

   Administratiekantoor Guatemala       1,018.73  

   Overige kosten 
          

495.94  

     

   Positief resultaat     41,840.78  

     

  103,024.21     103,024.21  
 



 

 


