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Eerlijke handel breidt uit met duurzame dienstverlening 

18 Februari 2011 opende de in Nijmegen gevestigde onderneming Y’abal Handicrafts de deuren 

van haar online winkel, de Yabal-shop, in handgeweven en fair beloonde mode- en 

woningaccessoires uit Guatemala. Drie jaar later zet eigenaresse Marisha Maas de volgende stap in 

haar streven naar een wat eerlijker wereld. Via Y’abal Works!  wil zij nu ook als freelancer haar 

academische achtergrond en de in het veld opgedane kennis, contacten en ervaringen inzetten. 

Communicatie en coördinatie activiteiten vormen de speerpunt van haar nieuwe zakelijke koers, 

maatschappelijke en duurzame initiatieven de doelgroep. 

Drie jaar heeft Marisha met hart en ziel aan de vestiging van haar handelsonderneming Y’abal 

Handicrafts gewerkt. Geen gemakkelijke opgave, in deze jaren van economische crisis. Evengoed 

heeft haar “eerlijke handel” inmiddels toch een bescheiden maar vast plekje te midden van andere 

fairtrade (web)winkels in Nederland verworven. Alhoewel er onverminderd “werk aan de winkel” 

blijft, besloot Marisha haar “opgedane ervaringen, kennis, en contacten in bredere zin te benutten”. 

Met de lancering van Y’abal Works! wil zij anderen werkzaam in de wereld van duurzaamheid, 

eerlijke handel en maatschappelijke vraagstukken een helpende hand bieden, of een meedenkende 

spirit.  

Y’abal Works! werkt al! 

De eerste opdrachten als freelancer zijn al binnen. Zo is Marisha sinds enige tijd de project 

coördinator van de Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya, waar zij naast de lopende zaken met 

name ondersteuning biedt bij het uitzetten van een nieuwe PR-campagne. Daarnaast verzorgt zij de 

lay out editing van een academisch boek over gender en migratieprocessen. Marisha omschrijft 

zichzelf als “precies, handig, en graag en snel lerend.” De ondersteunende werkzaamheden die zij via 

Y’abal Works! hoopt te gaan verrichten zijn dan ook gevarieerd, al wil zij die wel bovenal uitvoeren 

op het terrein van duurzaamheid en maatschappelijke vraagstukken. Denk aan project coördinatie, 

journalistieke en (web)redactionele vaardigheden, en onderzoek, voorlichting en advisering.  

Y’abal Handicrafts 

Marisha blijft daarnaast aan bestendiging en uitbreiding van haar handelsonderneming werken, dit 

jaar bovenal via het uitzetten van een “business to business” campagne. Ook hiermee hoopt zij een 

kleine bijdrage aan een eerlijker, en kleurrijkere wereld te leveren. Want haar handgeweven aanbod, 

dat binnen een door haarzelf en een andere Nederlandse opgestart project in Guatemala wordt 

gemaakt, bezorgen daar zo’n 70 Maya vrouwen niet enkel een eerlijk loon, maar ook goede 

arbeidsomstandigheden, en mogelijkheden voor zelfontwikkeling. En in Nederland probeert Marisha 

een meerwaarde te creëren door samenwerking met sociale werkplaatsen.  

Hoop 

“Hoop”, dat is in feite wat Marisha wil bieden. Op een duurzaam bestaan en een mooiere toekomst. 

Met Y’abal Handicrafts via het leveren van eerlijk handwerk. En met Y’abal Works! via het leveren 

van diensten aan maatschappelijke en duurzame initiatieven. Y’abal betekent dan ook “hoop”, in een 

Maya taal.  
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Bijlage: foto Gerard Verschooten 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Y'abal Handicrafts Nederland/Y’abal Works! 
Marisha Maas (afzender persbericht) 
Mob. 06-28478946, info@yabal-shop.com 
 
Voor meer achtergrondinformatie, het laatste nieuws en beeldmateriaal:  
De Yabal-shop: http://www.yabal-shop.com  
FB pagina van de Yabal-shop: http://www.facebook.com/YabalShop  
Twitter: @MarishaMaas  
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