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Het Timmerproject 

Wie? Wat?  

Stichting Timmerproject Guatemala is een Nederlandse organisatie met (sinds 2017) een 

Guatemalteekse partner organisatie Asociacion Proyecto Carpinteria in San Juan Alotenango, 

een klein dorpje aan de voet van twee vulkanen in Guatemala, Centraal Amerika. In het project 

worden er jaarlijks timmerlessen aangeboden aan kinderen en jongeren tussen de 12 en 19 

jaar oud. Jaarlijks doen er zo’n 60 jongeren mee. De lessen zijn gratis, omdat er veel armoede 

is onder de bevolking van Alotenango. Door gratis lessen aan te bieden is het toegankelijker. 

Er zijn veel kinderen in Alotenango die niet naar school gaan of vroegtijdig stoppen. Het doel 

van het Timmerproject is om de leerlingen via figuurzagen, timmeren, schilderen en tekenen 

hun talenten te laten ontdekken en hun vaardigheden te ontwikkelen.  

Wij zien het praktijk onderwijs in ons timmeratelier als een belangrijke hulpmiddel om de 

leerlingen wezenlijk te ondersteunen. Naast het lesprogramma, en dat is minstens zo 

belangrijk, leren ze hier omgaan met anderen, medeleerlingen en instructeurs van het 

timmerproject, waardoor hun sociale vaardigheden worden verbeterd. Op deze manier 

ontwikkelen ze zich waardoor ze uiteindelijk niet alleen aan hun eigen toekomst kunnen 

bouwen, maar zelfs aan die van hun familie en soms zelfs hun dorp. In het project hebben ze 

de kans zich te ontwikkelen, concrete vaardigheden op te doen en een verschil te maken. 

Het timmerproject is sinds 2013 een officiële stichting met een ANBI keurmerk. Het 

Timmerproject wordt door de stichting op intensieve wijze ondersteund vanuit Nederland en is 

afhankelijk van persoonlijke acties, giften en fondsen. Sinds april 2017 heeft het project ook 

een officiële lokale zusterstichting in Guatemala genaamd Asociacion Proyecto Carpinteria 

Guatemala met een Guatemalteeks bestuur. Wij hopen in de nabije toekomst ook inkomsten 

in Guatemala te kunnen generen en nog daarmee nog steviger gegrond zijn in Guatemala als 

project. We hebben nu een goed en betrouwbaar bestuur in Guatemala op wie we kunnen 

rekenen.  

 

Waar? 

Het dorp San Juan Alotenango ligt op 14 kilometer afstand van Antigua. Het merendeel van 

de bevolking leeft hier van de landbouw. Gemiddeld wordt er een inkomen van ongeveer 3 

euro per dag verdiend voor een gezin tussen de 6 en 8 personen. In dit dorp leven zeer arme 

families, die geen geld hebben voor onderwijs, gezonde voeding, fatsoenlijk onderdak en 

medische kosten.  Veel van de kinderen worden al op zeer jonge leeftijd aan het werk gezet 

en erg jong geconfronteerd met zware verantwoordelijkheid, al voordat ze hebben geleerd hun 

creativiteit en inventiviteit te ontwikkelen. Hier ziet het Timmerproject haar kansen.   
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Hoe het allemaal begon 

Het Timmerproject is opgericht door Suzan Eleveld (1962). Zij reisde in 2000 naar Guatemala, 

het land van de eeuwig durende lente, met een rugzak en een loodgieterstas vol met 

opgeknapt gereedschap die zij van de Stichting “Gered Gereedschap” gedoneerd had 

gekregen. Suzan startte haar eerste project in Antigua, een koloniale stad een uur verwijderd 

van Guatemala Stad. De kinderen bleken enthousiaste leerlingen en vonden  “Seño Susana” 

(Juf Suzan)  en haar  timmeratelier een fijne plek om te werken. Na de eerste keer is ze blijven 

terugkeren naar Guatemala, steeds met kist vol prachtig opgeknapt tweedehands 

gereedschap van de Stichting Gered Gereedschap. In 2005 heeft het project zijn permanente 

plek in San Juan Alotenango gevonden. 

Suzan heeft voor haar timmerproject lesmateriaal ontwikkeld, werkstukken ontworpen en 

naast dat ze zelf les gaf, zocht ze vrijwilligers die ze inwerkte. Door donaties van vrienden, 

familie, vrijwilligers en andere betrokkenen kreeg ze de mogelijkheid om haar timmerproject 

op te zetten. 

Door jarenlange inspanning van veel mensen staat er nu een prachtig ingerichte 

timmerwerkplaats. Het timmerproject is sinds de start steeds iets groter geworden en heeft 

sinds 2014 als kers op de taart een professionele vakopleiding.  

 

Waar we nu staan 

Ook in tijd van Corona gaan de lessen door. We mogen leerlingen op school ontvangen maar 

moeten in onze basisopleiding met kleinere groepen werken en alle voorzorgmaatregelen strikt 

handhaven. Hiervoor hebben wij onze school aangepast zodat alle leerlingen een eigen 

werkplek hebben met tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.  De leerlingen ontvangen tevens 

lesopdrachten en kunnen thuis aan de slag. De leerlingen krijgen een gereedschap set en 

instructies mee naar of aan huis als ze ver van de school wonen.  In 2021 starten we met een 

nieuwe groep leerlingen voor de vakopleiding (in 2020 zijn er vier jongens afgestudeerd). De 

regels van de overheid stellen dat deze leerlingen slechts drie dagen op school onderwijs 

mogen ontvangen. We ontwikkelen op dit moment een theoretisch programma waar de 

jongeren de overige twee dagen thuis aan kunnen werken.   

Tot slot worden de families waar mogelijk met voedselpakketten ondersteund (dankzij een 

sponsoractie die heeft plaatsgevonden in 2020). De komende jaren hopen we weer een slag 

te slaan in het verder professionaliseren van het project. Begin 2021 starten we weer met een 

nieuw leerjaar voor de jongeren.  
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Onze werkplaats 

Het Timmerproject bestaat uit één werkplaats waar voornamelijk met handgereedschappen 

en klein elektrisch gereedschap gewerkt wordt. Er zijn twee ateliers waar alle professionele 

houtbewerkingsmachines staan. Hier worden de jongeren getraind die voltijds twee jaar de 

vakopleiding volgen. Ook is er een ruimte waar theorielessen worden gegeven en zijn er twee 

kleine kantoortjes aan de achterkant van het gebouw. afgelopen twee jaar is er hard gewerkt 

aan uitbreiding van het project. Door ruimtegebrek en veel achterstallig onderhoud is er o.a. 

een nieuwe voorgevel geplaatst, een tweede atelier gebouwd (verbonden met trap en al) op 

het huidige atelier en is er een waterreservoir onder de grond gebouwd om met het 

waterprobleem om te kunnen gaan. 

Met deze aanvraag hopen we op voldoende financiële middelen om de kantoren te 

vernieuwen, het stuk dak hier te vervangen en aanpassingen te doen. Ook hopen we op 

voldoende steun zodat we de komende twee jaar weer door kunnen met al het mooie werk! 

 

 

 

 

 

 

 

Ons team 

We vinden het belangrijk om midden in de gemeenschap staan, zodat de leden uit het dorp 

ons weten te vinden en wij elkaar kunnen versterken. Ons team en onze instructeurs bestaan 

uit Guatemalteken uit de omgeving. Ook zoeken we voor bouwklussen ondersteuning bij 

mensen uit de omgeving.  

Er zijn momenteel twee Guatemalteekse instructeurs in dienst bij het project: Augusto Yuc 

Reyes (52) en Daniel Dondiego (27 jaar). Daniel geeft de eerste- en tweedejaarsleerlingen les. 

Augusto is als ervaren vakman de docent van de vakopleiding. Jessica is in dienst om Suzan 

te ondersteunen bij administratieve en praktische taken ter plaatse. Suzan Eleveld coördineert 

alle werkzaamheden in Guatemala en geeft les in het timmeratelier. Daarnaast ziet zij toe op 

de juiste besteding van alle donaties en legt hier maandelijks verantwoording van af aan het 

stichtingsbestuur in Nederland.     
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Waar we samenwerking voor zoeken 

 

Verbetering gebouw en verbouwing kantoren 

Aan de achterkant van het gebouwtje zitten twee kantoren, beiden ter gebruik voor het 

personeel (directrice Suzan Eleveld en twee medewerkers Daniel en Jessica). Er moet het een 

en ander aan gebeuren om hier aangenamer te kunnen werken. We vragen ondersteuning 

voor:  
 

 

 

 

 

 

 

• Het vernieuwen van de dakgoten van het dak bij de kantoortjes: 

Er is veel regenval in Guatemala en Alotenango, zeker in de regenseizoenen. De 

dakgoten zijn in slechte staat, ze lekken en dienen vervangen te worden door dakgoten 

van betere kwaliteit. Ze zijn eerder vervangen, maar dit was van slechte kwaliteit.  

• Het vervangen van het dak van de kantoren: 

Er is besloten om met beton te werken. Het huidige dak heeft een houten constructie. 

Er zit houtrot in en vraagt om onderhoud (het lekt). Het timmerproject heeft een vakman 

ernaar laten kijken en schat in dat een betonnen dak langer meegaat. Bij het plaatsen 

van het nieuwe dak, kunnen direct andere aanpassingen meegenomen worden: 

• Het aanpassen (verbeteren) van de kantoren: 

- Een betere afsluiting (voor meer privacy) door de gezamenlijke deur te verplaatsen 

en de tussenwand af te sluiten (de twee kantoortjes zijn nu open en lopen in elkaar 

door) met een houten schuifdeur. 

Het komt voor dat er persoonlijke gesprekken worden gevoerd met leerlingen van 

het project. Het is prettig en wenselijk dat hier in vertrouwde setting ruimte voor is.  

- Nieuwe ramen (en deurtjes) i.v.m. de veiligheid 

- Betere ventilatie (elektrische ventilatoren in de achterwand) 

- Grotere ramen voor meer (toe)zicht op de leerlingen 

- Twee raampartijen voorzien van tralies i.v.m. de veiligheid 

- Het behandelen van de achterwand of (indien dit niet mogelijk is) plaatsen van 

nieuwe muur;  

De achtermuur is in slechte staat (zit vol schimmel) door vochtschade. Eerst wordt 

er gekeken of de muur behandeld kan worden, zo niet dan moet hij vervangen 

worden.  

- Tegelvloer  

Op de huidige betonnen vloer worden tegels gelegd. Zo is het eenvoudiger schoon 

te houden en onderhouden. Ook oogt het hierdoor frisser en netter.  

• Werkruimte Augusto 

Op de plek waar het bureau staat van Don Augusto, docent van de vakopleiding, hoopt 

het timmerproject een kleine afscheiding te creëren, zodat er prettig (zijn bureau staat 

in het vaklokaal) gewerkt kan worden. De afscheiding wordt voorzien van glas, zodat 

er toezicht blijft op de leerlingen wanneer Augusto aan zijn bureau zit te werken. 

Er moet een opening (raam) blijven, waardoor hij de geluiden nog steeds kan horen. 
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Beveiliging gebouw 
Er is een aantal plekken in het gebouw waar de beveiliging niet goed is. De zwakke plekken 

in het dak van de kantoren wordt opgelost door het nieuwe betonnen dak (1). Ook worden er  

dakkoepels voorzien van tralies (2) aan het plafond van de kantoren bevestigd. Tot slot moet 

de open ruimte boven de ingang van de kantoren beveiligd worden met metalen tralies. Dit 

alles om diefstal en inbraak te voorkomen.  

 

Industriële veiligheid (voor twee studiejaren) 
Veiligheid is erg belangrijk. Voor de leerlingen van de vakopleiding die onder toezicht werken 

met machines én voor de instructeurs zoeken we samenwerking voor: 

 

• Veiligheidsschoenen voor de instructeurs (4 paar) 

• Veiligheidsschoenen voor de leerlingen (4 paar) 

• Veiligheidsbrillen 

• Gehoorbescherming 

• Handschoenen, heupbanden, gezichtsbescherming e.d. 

 

Gereedschappen Basisopleiding 

Ieder jaar zijn moet het gereedschap weer op orde zijn voor de lessen. Er wordt dit jaar* 

ondersteuning gevraagd voor: 

 

• 30 Figuurzagen (3 sets van 10=30) plus sleutels en reserve-onderdelen en 

figuurzaagjes  

• 19 handzagen                                                                                                                                      

• 12 kapzagen                                                                                                         

• Tafel Boorstandaard                                                                                                          

• 4 accuboormachines  

 

*Ook in Guatemala beïnvloedt Covid-19 de samenleving. Door 

het invoeren van veiligheidsregels met betrekking tot de 

coronacrisis, zijn er meer handgereedschappen nodig dan 

normaal. Als ook in 2021 de lessen minder lang mogen duren 

of als er sprake is van een tweede Lock Down, kunnen er 

opnieuw gereedschapssets uitgeleend worden aan de 

leerlingen. Hierdoor kunnen de leerlingen thuis werken aan 

hun opdrachten. 
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Gereedschappen Vakopleiding 
Voor de professionele houtbewerkingsmachines van het Timmerproject, zijn er zaagbladen 

en messen nodig die ieder jaar vervangen moeten worden.  

• 6 Zaagbladen voor zaagmachine (per jaar)           

• 6 Lintzagen voor de lintzaag machine (per jaar)                                      

• Set messen voor van-dikte-bank (per jaar)                                        

• Set messen voor de vlakte-bank (per jaar)   

• 4 elektrische boormachines voor thuiswerken          

 

   

 

Werkkleding 

Ten behoeve van de veiligheid en zichtbaarheid, voorziet het Timmerproject alle leerlingen 

ieder jaar van werkkleding. In totaal gaat het om T-shirts voor alle leerlingen van de 

basisopleiding, T-shirts voor de leerlingen van de vakopleiding, een paar werkschorten, T-

shirts voor de Guatemalteekse bestuursleden/vrijwilligers of intensieve leerlingen, polo’s voor 

het team. Alles is voorzien van het logo van het Timmerproject. De kleding wordt lokaal in 

Alotenango gedrukt. Al uw steun is welkom. 
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Vakopleiding 
De leerlingen van de vakopleiding volgen twee jaar lang en full time een opleiding. Hier leren 
zij werken met speciale machines voor houtbewerking, zoals een zaagtafel, een vlaktebank 
en freesmachines. De leerlingen sluiten de vakopleiding af door het maken van een 
eindwerkstuk. Hiervoor maken de leerlingen meubels zoals tafels, bedden of kasten. Voor het 
afronden van deze opleiding ontvangen zij een diploma. Veel van de leerlingen die de 
afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de vakopleiding zijn nu aan het werk bij een 
timmerbedrijf in hun dorp of in de omgeving. Ook de komende jaren willen wij onze leerlingen 
weer de mogelijkheid bieden van deze opleiding te kunnen genieten. Wij hopen dat de 
vakopleiding ook voor de toekomstige deelnemers een springplank is naar een betere 
toekomst.   
 

  
 
Materiaal en overig   
Met de groei van de afgelopen jaren is een aantal meubels aan vervanging toe. Daarnaast is 
er meer kastruimte nodig voor de materialen en de opslag van het hout zodat dit goed droog 
blijft. De werkbanken - en tevens alle meubels die nodig zijn op het project - worden door de 
leerlingen zelf gemaakt. Hier zijn onze leerlingen erg handig in. Hierboven zijn twee foto’s te 
zien van een paar meubels (stoelen, kast) die zij hebben gemaakt! De nieuwe meubels gaan 
er ook voor zorgen dat het hout, de verf en lak die worden gebruikt voor werkstukken allemaal 
een eigen plek krijgen. Hierdoor wordt ook de opgeruimde en veilige werkomgeving op het 
project gewaarborgd.  
  
We zijn erg trots op wat de jongeren maken en wat voor grote stappen zij maken in hun 
leerproces. Sinds de coronatijd hebben de leerlingen van de vakopleiding eigen werkbanken 
gemaakt zodat zij thuis aan hun eindwerkstukken konden blijven werken. Het thuiswerken is 
erg goed bevallen. In de toekomst bieden wij graag onze leerlingen de mogelijkheid aan om 
thuis hun eigen werkplaats in te richten. Hierdoor kunnen zij na het afronden van de 
vakopleiding direct zelf aan de slag, op hun eigen werkplek, met door henzelf verworven 
opdrachten.  
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Vervoer 2e groep leerlingen Brillo de Sol in San Caspar  
Brillo de Sol is een school (Guatemalteekse NGO) in San Caspar voor kinderen met 
uiteenlopende leerproblemen. Wij werken sinds 4 jaar samen met deze school. Elke 
vrijdagmiddag komt er een groep uit San Caspar naar Alotenango voor timmerlessen. De 
kinderen wonen in verschillende dorpen rond Antigua en worden met een busje naar onze 
school gebracht. De leerlingen werken goed en maken mooie werkstukken, en de ouders zijn 
enorm gelukkig met deze kans die wij hun kinderen bieden. Omdat het werken met deze 
kinderen zo’n succes is willen wij graag een extra groep leerlingen uitnodigen. Brillo de Sol is 
een kleine organisatie en is niet in staat om een tweede bustocht te financieren, hier willen wij 
graag aan bijdragen zodat nog meer kinderen deel kunnen nemen aan de timmerlessen.  
 

Jaarlijkse excursie naar recreatiepark IRTRA  
Ieder jaar nemen wij alle leerlingen van het project mee naar recreatiepark IRTRA. Dit is een 
ervaring waar onze leerlingen het hele jaar naar uitkijken. De meeste leerlingen zijn nog nooit 
buiten Alotenango geweest, behalve soms naar de markt in Antigua. Daarom willen wij graag 
deze excursie blijven aanbieden, omdat het voor de leerlingen een erg speciale dag is.  
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Begroting aanvraag 2021/2022  

 
Verbetering gebouw: 

 

Beton bouw materiaal (met opstaande dakrand 10/20 cm.)   
Werkuren                 

€ 1.500 
€ 2.000  

Electra werkzaamheden Materiaal inclusief 2 ventilatoren     
Werkuren             

€ 1.500  
€    500 

2 x raam + kozijn + tralies                                                                          €    580 

1 deur hout + kozijn , 1x schuifdeur hout (metalen) kozijn                     €    900 

Houten wanden incl. ramen met glas werkplek Augusto €    300 

Dakgoten 30 meter vernieuwen en dakbedekking  materiaal                        €    900 

Werkuren Loodgieter                                                                                        €    520 
2 dakkoepels + tralies   
Vloertegels                             

€ 2.100  
€    450  

Onvoorziene kosten                                                                           €    300 

 €11.550,-  
Beveiliging gebouw €    600,-  
Industriële veiligheid  €  1.400,-  
Gereedschappen basisopleiding:  

30 x figuurzagen (3 sets van 10)(+ sleutels + reserve onderdelen & 
figuurzaagjes) 

€    350 

19 x handzagen €    350 
12 x kapzagen €    300 

Tafel boorstandaard € 1.200 

4x accuboormachine €    600 

€ 2.800,-  
Materiaal basisopleiding:   

Hout, verf en lak op waterbasis voor werkstukken   € 2.400,- 

Gereedschappen vakopleiding:   

6 Zaagbladen voor zaagmachine per jaar                                                        €  125,00  

6 Lintzagen voor de lintzaag machine per jaar                                           €  125,00  

Set messen voor van-dikte-bank per jaar                                                    €  125,00  

Set messen voor de vlakte-bank per jaar                                                  €  125,00  

4 elektrische boormachines voor thuiswerken (2 jaar) €   600,- 

 €1.100,- 

 
Materiaal vakopleiding 

 
€ 4.000,- 

4 werkbanken voor thuis € 1.200,- 

 € 5.200,- 

 
Beurs leerlingen vakopleiding gedurende 2 jaar a Q600,00  
p.m.: 

 

4 leerlingen x 24 maanden= 1,575 Euro per leerling  € 6.300,-  
Werkkleding  € 1.400,- 

Inrichting school:   

4x werkbanken (in extra ruimte op buurlandje) € 1.200,- 

4x metalen kasten  €    800,- 

2x grote metalen stellage voor opslag van hout € 2.000,- 

 € 4.000,-  

Vervoer leerlingen special onderwijs 
Van het Guatemalteekse stichting Brillo del Sol (San Caspar): 
1 groep per week per jaar kost  is € 1.500,-  

 
€ 3.000,- 

Uitje voor alle leerlingen naar bijv. recreatiepark IRTRA € 2.000,- 

 
TOTAAL 

 
€ 41.750,- 

 


