
Red het water van  Maya boeren in Guatemala

Vastenactieproject  2022 Utrechtse parochies



Hier gebeurt het: 
in Zuidwest Guatemala San Mateo Ixtatan



Een vredige samenleving



Een agrarisch leven



Bouw waterkrachtcentrale verandert alles

▪ Rivier wordt afgedamd en waterkrachtcentrale gebouwd

▪ Er komt veel minder water naar het dorp

▪ De bevolking start een vreedzaam protest

▪ De machthebbers reageren met grof geweld



Het gevolg van de dam



De bevolking komt bij elkaar



De bevolking protesteert



Ludieke actie: 
we hebben geen water meer



De machthebbers reageren met geweld



Ontzetting bij de bevolking



Het vastenactieproject

▪ de bevolking leren om spaarzaam met water om te gaan

▪ degenen die worden bedreigd juridische bijstand geven

▪ de leiders bijstaan in strafprocedures

▪ We ondersteunen door te bidden om wijsheid en vrede



Geen water, geen leven

▪ De Maya gemeenschap leeft van landbouwproducten die ze zelf verbouwen

▪ Zonder water is dat niet mogelijk

▪ Dan sterft de gemeenschap uit

▪ Wij helpen om dat te voorkomen 



U kunt helpen!
Scan de QR code om te betalen voor Vastenactie met de Camera App op uw telefoon

Of maak uw bijdrage over op:

NL33 Of maak uw bijdrage over op:
NL33 ABNA 0234 1592 27 Sint Martinusparochie 

NL79 RABO 0367 5007 87 Parochie Licht van Christus 
Vermeld svp “Vastenactie 2022”

ABNA 0234 1592 27 Sint Martinusparochie 
NL79 RABO 0367 5007 87 Parochie Licht van Christus 

Vermeld svp “Vastenactie 2022”



Wij organiseren ook een veiling om geld op te halen

▪ Doe mee door spullen (of diensten) aan te bieden voor de veiling. Mail naar 

VeilingVastenactie@gmail.com

▪ Doe mee door te bieden op spullen/diensten, kijk op https://rkdu.nl/veiling/

▪ Vraag anderen om ook mee te doen

mailto:VeilingVastenactie@gmail.com
https://rkdu.nl/veiling/


Meer informatie?

▪ Kijk op https://rkdu.nl/ en klik op het plaatje

▪ Achtergrondinformatie in het Engels
▪ https://intercontinentalcry.org/they-call-them-terrorists/

▪ https://rwr.fm/interviews/a-dam-imposed-by-blood/

▪ https://nisgua.org/hydroelectric-bank-attacks/

▪ https://www.culturalsurvival.org/news/guatemala-spanish-company-hidro-santa-cruz-
denounced-world-bank


