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Verksamhetsberättelse för föreningen Colchaj Nac Luum år 2019 
 

 

Verksamheten i Yalambojoch 
 

 

Utbildning 
 

Eftersom högstadieskolan numera är nedlagd har under året förskolan, biblioteket och fritidsverksamheten för 

flickor  prioriterats. Fristående kortare kurser för barn och ungdomar har hållits. Kursledare har varit de tidigare 

högstadielärarna Ana Mateo Pérez och Antonio Raymundo. Utbildningen i centret har  till stor del bekostats av 

systerskolorna i Sverige och en frikostig gåva från företaget Snö of Sweden. 

 

*Förskolan, Arco Iris, har haft 50 barn inskrivna under året. Undervisningen har skett på det lokala språket chuj  

och spanska av de två utbildade förskollärarna Aracely och Isabel, som båda kommer från Yalambojoch. 

Förskolan har rutiner som liknar de i svenska förskolor, som t ex samling och planerad pedagogisk verksamhet.  
En lättare vegetarisk måltid har serverats på förmiddagen, lagad av trotjänaren Francisca.  

 

*Biblioteket. Bokcirklarna har varit populära liksom kurserna i schackspel. Andra ämnen har varit matematik, 

geografi och origami. Kurser i datorkunskap har getts, både för nybörjare och mer avancerade användare. 

Biblioteket är numera mycket välförsett med böcker. 
 

En grupp har ägnat sig åt grönsaksodling.  

 

En matlagningskurs har också hållits i skolköket där deltagarna fick betala en liten avgift för matinköpen.  

 

*La Textileria. Här har ett trettiotal flickor i åldern 6-14 år bl a lärt sig knyta vänskapsband och brodera. De har 

också gjort utflykter i omgivningen med sin fritidsledare Juana. Fritidsverksamheten har pågått 13.30 -16.00 

tisdag-fredag.  
 

En grupp unga kvinnor har också gått kurs i La Textileria för att lära sig brodera blusen till chujindianernas 

folkdräkt, som kallas Nip. Kl 8-12 tisdag-torsdag har lokalen varit öppen för dem. La Textilería har främst fått 

stöd från Jämtlandsföreningen Jidca och Freinetskolan Kastanjen i Slagsta, Botkyrka kommun. 
 

 
Skogsplanteringen  
 
Plantskolan har inte haft någon nyproduktion i år på grund av minskad efterfrågan på plantor. Endast underhåll 

av byggnaderna, gallring och ogräsrensning har skett. 

Skogsföreningen Awum Te har fått den första utbetalningen, ca ett hundra tusen kr, till ett naturskyddsprojekt 

från tyska utvecklingsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbau. Bidraget på sammanlagt cirka 1,4 miljoner kronor 

under fem år ska främst användas till ett nytt vattenledningssystem i Yalambojoch och återstart av plantskolan. 

 

 

Byggnationen 

 
Taket på biblioteket har fått de rostiga spikarna utbytta till galvaniserat skruv och målats med rostskyddsfärg. 

http://www.cnl.nu/


Även taket till kursgården har målats.  Alla ytterväggar i centret har målats med latexfärg och alla ytterdörrar har 

lackerats. Några fönster har målats och mindre snickerijobb på takreglar utförts. Brödet och Fiskarna i 

Västmanland bidrog med medel till renoveringarna. 
Ogräsrensning och städning utomhus har skett kontinuerligt i centret, både av fritidsgruppen och mödrar till 

förskolebarnen.  

 

 

Besökare 

 
Ett stort antal besökare har passerat Yalam vilket medfört en hel del hyresintäkter. Pengarna har gått till inköp 

av bl a gasol, städmaterial och mat till förskolebarnen samt till att betala elräkningar. 

 

Svenska besökare har bl a varit författaren Monica Zak och Kristina Robberts samt föreningens 

styrelsemedlemmar Torsten Jansson och Björn Engberg. Från Tyskland återkom en arkeolog, Ulrich Wölfel. 

Han har planer på att öppna ett litet historiskt muséum i byn i samarbete med en grupp bybor. 

 

Ekoturister har också hittat till byn liksom studiegrupper av olika slag.  

 

 

Verksamheten i Sverige 
 

 

Information 

 
Torsten Jansson och Per Bylund Andersen visade i maj diabilder från hjälparbetets första år på ett möte 

arrangerat av Föreningen LIBROS i Stockholm. I november informerade Per på ett möte arrangerat av 

Fredskyrkan i Varberg och därefter på ett möte med DHR i Enköping. Skolbesök blev det på Norrbackaskolan i 

Visby. Tyvärr fick Per avlysa ytterligare skolbesök  i Sundsvall, Boden och Hallunda eftersom han bröt 

skenbenet den 22 november.  

 

 

Fadderverksamheten 

 Under 2019 har vi erbjudit möjligheten att bli fadder till fyra- och femåringar på byns förskola Arco Iris. 

Bidragen från alla faddrarna går till verksamheten i förskolan och gynnar på så vis alla barn där. Ny information 

om fadderverksamheten har under året funnits på föreningens hemsida. Ett antal nya faddrar har tillkommit 

samtidigt som några befintliga avslutade sitt fadderskap. Vid årsskiftet 2019 hade vi 144 faddrar 

registrerade."  
 

Hemsidan och Facebook 

 
Hemsidan har fått ett nytt utseende och båda informationskanalerna har blivit uppdaterade. Ansvarig Anna Calo. 

 

 

MayaNytt 

 
Två välmatade nummer har utkommit under året. Per Bylund Andersen har varit den flitigaste skribenten 

tillsammans med lärarna i centret Niwan Nha. Även gäster i byn har bidragit. Redaktör har varit Elin Pettersson. 
 

 

Medlemmar och bidragsgivare 
 

Vid årets slut hade ca 250 personer skänkt bidrag varav 145 hade markerat ”medlemsavgift” på inbetalningen. 

 

 

Möten 

 
Styrelsen har haft fyra möten varav ett per telefon.  

Årsmötet ägde rum den 5 maj i Enköping. 

 

 

 



Styrelsen 2019 

 

Anna Calo, ordförande  

Jan Angner, kassör  

Eva Holm, sekreterare 

Malin Linné, fadderansvarig 

Tord Söderberg 

Maria Troive 

 

suppleanter 

Torsten Jansson 

Ulla Åmand 

 

revisorer 

Björn Engberg 

Janos Szemler 

 

valberedning 

Kristina Bylund Farge 

Monika Åberg 

 

Koordinatör 

 
Per Bylund Andersen har varit anställd på heltid. 

 

 

 

 

För styrelsen 2020-03-03 

 

 

 

 

Anna Calo, Ordförande 
 


