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Familie
Sánchez Velásquez



GROETEN UIT GUATEMALA

Allereerst willen we u heel erg bedanken voor de prachtige donatie die we van u
mochten ontvangen en waarmee we de droom van een Guatemalteekse familie
konden helpen waarmaken: het hebben van een veilig en prettig huis om in te wonen.

Van jullie donatie hebben we een huis kunnen bouwen voor de familie van Marelys
Velásquez (33 jaar)  en Amílcar Sánchez (42 jaar) en hun zonen Jeremy (8 jaar) en
Genesis (5 jaar). Ze wonen in het kleine dorpje Tres Sábanas in de gemeente
Chinautla, in Guatemala. Constru Casa helpt in dit dorpje met het bouwen van
woningen en andere programma´s in samenwerking met het lokale project Common
Hope, die de families begeleiden bij educatie en gezondheidszorg.

Marelys en haar familie huurden jarenlang een huis in hetzelfde dorp. Door de
gevolgen van Covid-19 en het gebrek aan werkgelegenheid, hebben ze haast geen
(structurele) inkomsten meer en werd het heel moeilijk om elke maand huur te
betalen. Met de nieuwe woning die ze dankzij jullie donatie konden krijgen heeft de
familie Sánchez Velásquez nu een goede en veilige plek om -"voor altijd"- in te
wonen. Het huis is gemaakt van betonnen blokken, heeft een betonnen vloer, een
goed dak en metalen deuren en ramen. Het gezin heeft zo een fatsoenlijke, warme en
veilige plek die een betere toekomst betekent voor iedereen, vooral voor de kinderen.
Dit is de impact die Constru Casa op gezinnen die in extreme armoede leven kan
bieden.

"Het zou een groot genoegen zijn om een   eigen huis te hebben, geen zorgen te
maken over het betalen van huur en een plek te mogen hebben die we thuis kunnen
noemen", zei Marelys op een dag. "Vandaag is deze droom uitgekomen".

Namens Marelys Velásquez en haar gezin danken we u hartelijk voor uw
bijdrage, waarmee wij kunnen "bouwen aan een beter leven in Guatemala"!

Met vriendelijke groet, 
het Constru Casa team



BEDANKT


