
Red het water van de Maya boeren in Guatemala

Het project
Wij helpen boeren in Guatemala die het water van hun rivier kwijt dreigen te raken. Omdat 
er een waterkrachtcentrale wordt gebouwd. De boeren – Maya’s van de Chuj-stam  – kunnen 
daardoor hun land niet meer bevloeien. 

Wat doen wij precies?
We trainen de boeren in het duurzaam gebruik van waterbronnen. Daarbij gaat het om 
ongeveer 180 gezinnen. En we geven juridische bijstand aan boeren die door hun protest in 
moeilijkheden zijn gekomen. 

Waarom zouden we helpen in Guatemala?
Omdat medemensen helpen onze wereld beter maakt. Onze eigen situatie is vanwege de 
corona misschien nu niet heel aantrekkelijk. Maar in Guatemala is de situatie nog vele 
malen erger. Boeren mogen daar niet de dupe van worden. Omdat we samen op de wereld 
wonen!

Wie organiseren dit project?
De Sint Martinusparochie en de parochie Licht van Christus in Utrecht. Samen met iedereen 
die zich wil inzetten voor mensen in moeilijkheden in de Derde Wereld.

Wat is een Vastenactieproject?
Een project in de vastentijd (2 maart – 16 april 2022). In die  tijd doen wij zelf wat zuiniger 
aan. Een beetje vasten dus. Het geld dat we zo uitsparen, gaat naar mensen die het minder 
hebben. 

Meer weten?
Kijk op de website rkdu.nl en klik op de flyer. Of stuur een mail aan info@rkdu.nl 
Dit project past in de global goals voor Utrecht. www.utrecht4globalgoals.nl 
(“Geen armoede” en “Ongelijkheid verminderen”)

Gift overmaken?
Op het rekeningnummer van de deelnemende parochies:

 NL33 ABNA 0234 1592 27   Parochie St. Martinus 
 NL79 RABO 0367 5007 87 Parochie Licht van Christus

Niet vergeten te vermelden: “Vastenactie 2022”

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Kijk op rkdu.nl wat de
regels van de belastingdienst zijn. 

Online veiling
Wij organiseren een online veiling voor dit project. Kijk op 
https://rkdu.nl/veiling en doe mee. Of stuur een mail aan 
VeilingVastenactie@gmail.com  
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