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Beste Peter en Ann,

Wij willen jullie hartelijk groeten vanuit Guatemala. Constru Casa heeft dit jaar al weer veel in

beweging gezet, zo hebben we net de bouw van twee grotere scholen afgerond. En

natuurlijk blijft Constru Casa huizen bouwen voor families die in extreme armoede leven, op

dit moment bouwen we huis nummer 522. Maar aan jullie willen we graag vertellen over het

490e huis, het huis van de familie van Cristina Avila in San Rafael el Arado. Het is het huis

wat we hebben kunnen bouwen dankzij jullie donatie.

Cristina Avila woonde voorheen in een één kamer woning, gemaakt van maisstengels en

golfplaten. De harde guatemalteekse regenbuien veranderden de aarden vloer regelmatig in

modder en alles werd heel vies. De muren gemaakt van aan elkaar geregen maisstengelsmodder en alles werd heel vies. De muren gemaakt van aan elkaar geregen maisstengels

kon weinig doen om het huis schoon houden van stof en modder. De jonge kinderen werden

vaak ziek, als gevolg van de slechte hygiënische omstandigheden. Nu, dnakzij jullie bijdrage,

woont de familie in hun nieuwe woning, gemaakt van betonnen blokken, met een betonnen

vloer en goede deuren en ramen. Hierdoor leeft de familie nu in een veel gezondere

leefomgeving en hebben ze een mooi huis waar ze trots op kunnen zijn. Het

grotere huis biedt de familie meer privacy en zorgt dat de familie in betere condities leeft.

Het is Cristina Avila’s droom om al haar kinderen te zien afstuderen van school. Doordat er

nu meer ruimte in het huis is, is het ook makkelijker voor Magdelena (5) zich op haar studie

te richten. Ze is nu al een goed voorbeeld voor haar jongere zusjes Maria (3)

en Beatriz (1,5). Daarnaast heeft Cristina voordeel bij het nieuwe huis, doordat het veel

makkelijker schoon te houden is, het stof komt niet allemaal binnen via de muren en de vloer

is natuurlijk veel hygiënischer. En doordat ze minder tijd kwijt is met het schoonmaken van

het huis, kan ze die beter besteden aan het weven van kleding om te verkopen, waardoor ze

extra geld kan verdienen voor haar familie.

Cristina Avila is zeer dankbaar dat ze een nieuwe woning heeft gekregen. Het heeft haar

leven, én dat van haar kinderen, enorm veranderd. De gezondheid van de hele familie is

sterk verbeterd. Namens Constru Casa, danken wij jullie zeer voor jullie constante steun.

Met vriendelijke groet,

De Constru Casa Team, La Antigua Guatemala


