
 MARKY NEWS
N I E U W S  E N  U P D A T E S  V A N  S T I C H T I N G  M A R K Y

Hier is dan eindelijk de eerste echte nieuwsbrief van Marky. Marky is al een tijdje onderweg. 8 jaar geleden ben ik

gestart met  het ontwikkelen van Marky markers. Een mooi en eenvoudig cadeautje waar we letterlijk kinderen

mee naar school kleuren. Van elk verkocht pakje ging er een dag een kind naar school van stichting Niňos de

Guatemala. Zo leuk kan goed zijn. Naast de verkoop van de Marky pakjes wilden we meer. Zodat we nog meer goed

konden doen en dat onze inspanning leidt tot meer en betere educatie voor kinderen in Guatemala. 

MARKY...AL EVEN ONDERWEG
G E S C H R E V E N  D O O R  M A A I K E  D I J K M A N S



Anderhalf jaar geleden is stichting Marky opgericht. Bij de

huidige activtiteiten past een stichting beter. Met de hulp

van het Marky team kunnen we steeds meer impact

maken. 

Mik, Annegien, Nico, Nancy, Caspar en Maaike zijn de 

 Marky members :). Meer info over hen vind je op onze

website. 

De afgelopen maanden hebben we onze eerste grote

resultaten behaald. We hebben vijf jongeren ondersteund

zodat zij een heel jaar lang verder kunnen leren aan de

universiteit. En we hebben een klaslokaal gefinancierd

zodat er ieder jaar 90 kinderen in de arme gemeenschap

Chiriqui de komende 25 jaar veilig naar school kunnen.

We zijn nu druk bezig om weer plannen te maken en

gelden te werven die we eind dit jaar kunnen overmaken

naar de projecten. 

Reis
In februari was ik in Guatemala. Toen heb ik ‘onze’

jongeren ontmoet; Aslhey, Mayra, Rosario, Jacky en

Santiago. 

Het raakte me meer dan ik verwacht had. Dat die kinderen

een gezicht krijgen, dat je met ze praat. Mijn motivatie is

alleen maar groter geworden. Deze kinderen verdienen

het om verder te komen in het leven. En ik wil ze hier

graag bij helpen.

Mayra en Rosario komen uit de armste families. Mayra

woont met haar familie in een heel klein huisje. De muren

zijn een paar houten planken en er is geen verharde vloer. 

DE STICHTING
M A G  I K  J E  V O O R S T E L L E N

Het regent veel en het is erg vochtig in deze streek. 

Tijdens mijn bezoek was het er koud en regenachtig en

dat is heel normaal hier. 

Het huis van Mayra
De grond is in eigen bezit van de familie en dat is een

positief punt. Als we een beter huisje willen realiseren dan

kan het niet worden afgenomen door de verhuurder van

de grond.

We hebben nu een prijs gekregen om voor deze familie

een beter huis te bouwen;  5300 euro. Hier ga ik mijn best

voor doen.

We zijn in overleg met Construcasa voor welke

gemeenschap een klaslokaal nodig is zodat we daar ook

concreet voor kunnen gaan werven.

"We hebben nu een prijs gekregen en om

voor deze familie een beter huis bouwen

kost 5300 euro. Hier ga ik mijn stinkende

best voor doen!" 
Maaike



DE STICHTING 
D E  S T U D E N T E N  I N  B E E L D

Dit is Rosario, ze studeert voor
verpleegkundige 

Knappe Santiago studeert 
 accountancy. Hij is er muzikaal en

speelt gitaar 

Jacky is stoer en slim en studeert
accountancy 

Aslhey studeert Bedrijfskunde, ze
droomt van een eigen restaurant

Mayra is heel intelligent, ze

studeert rechten en wil forensisch

onderzoeker worden 



Wat doet Marky? 
Met Marky hebben we verschillende activiteiten waar we

geld mee werven. Wat erg leuk is en wat goed werkt zijn

onze gepersonaliseerde pakjes Marky. We hebben dit voor

Montis en Eyecare gedaan. Per verkocht pakje hebben we

minimaal 1 euro donatie gekregen. Vanaf 100 stuks kun je

al je eigen pakje Marky ontwikkelen.

Ook zoeken we vaste donateurs die erg geloven in de

projecten van Marky en daar een maandelijke of jaarlijkse

bijdrage voor willen leveren.

Soms geef je een feestje en weet je niet wat je moet

vragen. Omdat je voor je gevoel alles al hebt. Dan kunnen

wij van Marky een mooie concrete bestemming realiseren.

Zo waren mijn ouders 50 jaar getrouwd en gaven een

feestje. Op de uitnodiging hebben ze aangegeven dat ze

geld voor Stichting Marky vroegen.  We hebben hiermee

maar liefst 1000 euro opgehaald. 

ONZE ACTIVITEITEN
I N  D E  S P O T L I G H T S

Dit geld gaat naar matrassen en dekens voor de families

van CasaSito in Alta Verapaz. Met de slechte economische

situatie door de Corona crisis en doordat het regenseizoen

erg heftig is op het moment, is dit een prachtige

bestemming.

Volgend jaar wil ik mijn eerste reizen gaan organiseren.

Voor kostprijs organiseren we de trip. We kunnen het voor

jou, je gezin, je vrienden of odernermersclub op maat

maken. En per persoon bepalen we samen met jou wat je

wilt ophalen of doneren. Zo krijg jij de kans om het land

waar ik al 25 jaar verliefd op ben op een andere manier te

leren kennen! Indien je zelf ideeen over hebt, laat het mij

weten!

In de nieuwsbrief zullen we ook steeds een mooi verhaal

vertellen. Over de kinderen die we helpen. Over

goeddoeners in Guatemala, mensen die we bewonderen

en waarvan we de verhalen onder de aandacht willen

brengen. Over de mooie en minder mooie gebeurtenissen.

Het eerste verhaal gaat over Mayra. Voor haar en haar

familie willen we een goed huis realiseren. 

Mayra zit al lange tijd in het project van CasaSito. Tijdens

mijn trip in februari zoek ik haar op. We moesten door een

smal steegje, best spannend, er lopen veel zwerfhonden

rond. Hoek om, nog een hoek om en we komen bij een

klein huisje. Mayra staat ons al op te wachten. Ze draagt

een mondkapje maar we geven elkaar toch een

voorzichtige knuffel. Wat een mooi, leuk en slim meisje is

dit. Ze kijkt helder uit haar ogen. Ze studeert rechten. In

het huisje is het donker, er zijn geen ramen. 



De hele ruimte is gevuld met bedden, want het hele gezin

slaapt en woont hier. Tussen de bedden staat een klein

tafeltje waar een peertje boven hangt. Dit is het enige

licht. Het is al twee jaar lang de studeerplek van Mayra. Ik

vraag haar of ze het moeilijk vindt, om zo te leren. Maar ze

geeft aan dat ze het helemaal goed vindt zo. Ze heeft een

laptop en scanner gekregen van CasaSito (geleend). De

universiteiten zijn al twee jaar dicht en ze weet dat deze

dit schooljaar niet meer open gaan. Dat is dus tot eind

november weer op deze manier studeren. 

Ik had niet verwacht dat het me zoveel zou doen om haar

en de andere kinderen te ontmoeten. Ineens zie je haar

dapperheid en doorzettingsvermogen. Het emotioneert

me. 

ONZE ACTIVITEITEN
I N  D E  S P O T L I G H T S

Ik bespreek met Jose van CasasSito en met Ulises van

Construcasa dat we een beter huis willen geven aan deze

familie. En de eerste plannen zijn nu gemaakt!! 

Er valt nog heel veel meer te vertellen over de projecten

van Marky. Over al die bijzondere mensen waarmee we

samenwerken. Over Guatemala en de uitdagingen waar

jonge mensen daar voor staan. Ieder kwartaal kunnen

jullie een nieuwsbrief van ons verwachten. Heb je vragen

of ideeen dan vinden wij het leuk om in contact te komen.

Fijne zomer gewenst!

Namens het Marky team

Maaike Dijkmans 


