Stichting En Mi Salsa
Stichting En Mi Salsa is opgericht om kansarme Maya-vrouwen en hun kinderen in Guatemala een
betere toekomst te geven. Zij biedt hen sociale en economische kansen, die leiden tot het heft in eigen
handen nemen en uiteindelijk zelfstandigheid.

Onze huidige projecten
Maya-vrouwen handwerk coöperatie Ut‘z Bat‘z

Wij ondersteunen deze coöperatie in Chichicastenango om laaggeschoolde Maya-vrouwen, die alleen
staan voor de opvoeding van hun kinderen, een inkomen te verschaffen. Ons doel is om de coöperatie
binnen drie jaar tijd zelfstandig te laten draaien. Er wordt een inspirerend centrum gecreëerd
waarbinnen de vrouwen door samen te werken hun eigen toekomst in handen nemen.
De vrouwen krijgen voor hun handwerkproducten een eerlijk loon betaald. Zij worden intensief
getraind in onder andere diverse technieken voor de productie van hoge kwaliteit handwerk. Ook zeer
belangrijk zijn de empowerment-trainingen, met thema´s als zelfsrespect, toekomstgericht denken, en
het belang inzien van onderwijs voor hun kinderen. De coöperatie runt een kleine fair trade winkel in
Chichicastenango, waar hun producten worden verkocht.

NIEUW!!! Onderwijskansen voor kinderen

Wij ondersteunen tevens getalenteerde guatemalteekse kinderen uit arme gezinnen door hen
studiebeurzen voor privé-scholen te verschaffen. Doordat op deze scholen het onderwijsniveau
wezenlijk hoger ligt, hebben deze kinderen een veel grotere kans op een goede baan. De schooluitval
is door de goede begeleiding ook vele malen kleiner dan op een publieke school. Hierdoor krijgen ze de
mogelijkheid de armoedespiraal te doorbreken. Wij begeleiden de kinderen en hun ouders en
controleren de geldstromen.

Hoe kunt u onze projecten ondersteunen
Voor onze activiteiten, zoals intensieve cursussen, aanschaf handwerkapparatuur en logistiek, is geld
nodig. Guatemala is een relatief duur land. Voor een professionele training betaalt men minstens €75,per dag. Ook goed onderwijs is kostbaar.
U kunt de vrouwen en kinderen ondersteunen door donateur te worden van dit duurzame initiatief. Het
voordeel van dit relatief kleine project is dat de donaties direct op de goede plek terecht komen.
•
•
•
•

Als u maandelijks €15,- of meer doneert ontvangt u een handgemaakt cadeautje!
Voor iets meer dan €40,- per maand kunt u uw eigen kind ˝adopteren˝.
Als u doneert, stuur ons a.u.b. een e-mail met uw naam en contactadres.
Blijf op de hoogte! Geef u op voor onze digitale nieuwsbrief.

WWW.ENMISALSA.COM

Onze fair trade webwinkel/ projectinfo
STICHTING EN MI SALSA
Rekeningnr.: 1519.14.389
Rabobank, Amsterdam
STICHTING@ENMISALSA.COM
Aanmelden nieuwe donateurs & nieuwsbrief

