
 Guatemala 
 Waar traditie een kunst is 

 Guatemala biedt de perfecte setting voor een onvergetelijk 
 intercultureel avontuur! Ontdek de moderne steden, de oude 
 inheemse ruïnes, de vulkanen en de jungles. Laat je verrassen door 
 de mooie natuur van Guatemala en zijn inwoners. De fascinerende 
 cultuur wordt gekenmerkt door een versmelting van Spaanse en 
 inheemse invloeden. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Guatemalteekse families spenderen graag samen hun tijd  door 
 tijdens maaltijden en familiebijeenkomsten. Ouders zijn meestal 
 erg beschermend over hun kinderen. In kleinere plaatsen groeten 
 de mensen je soms op straat, zelfs als ze je niet kennen. Een 
 eenvoudig "buenos días" is een groot teken van gastvrijheid! 

 Hoofdstad  : 
 Guatemala-Stad 
 Taal  : Spaans 
 Munt  : Quetzal (GTQ) 

 Bevolking  : 
 17 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 108 889 km² 
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 Vrijwilligerswerk 
 In Guatemala kan je je inzetten voor een textielproject. Je ondersteunt 
 een prachtig project, opgezet door indigenous vrouwen die weven 
 volgens een eeuwenoude Maya gebruik. 
 De missie van het project is om werk te creëren met faire verloning 
 voor de vrouwen van Guatemala, zodat zij hun families en 
 gemeenschap kunnen ondersteunen. 
 Je kan helpen in de winkel, met marketing en PR, administratie, 
 vertalingswerk, fotografie en webdesign. 

 Taal 
 Een basiskennis van het Engels of Spaans is een voordeel en zal je 
 helpen om meer te leren. Plaatselijke vrijwilligers kunnen je helpen om 
 zelfstandig taalonderwijs te volgen. 

 Eten 
 Traditionele Guatemalteekse gerechten zijn meestal gebaseerd op de 

 Maya-keuken. Je kan veel maïs, chilipepers en zwarte bonen 

 verwachten. Het is gebruikelijk om bepaalde gerechten op bepaalde 

 dagen van de week te eten, zoals paches (een soort aardappeltamale) 

 op donderdag, of fiambre (een speciaal soort salade) voor 

 Allerheiligen, of tamales en ponche (vruchtenpunch), rond Kerstmis. 

 Vereiste leeftijd 
 18 - 99j 

 Duurtijd 
 3 - 8 maanden 

 Programmatypes 
 Vrijwilligerswerk 

 Vraag aan onze 
 program 
 consultant naar de 
 mogelijkheden 
 voor jou 
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