
Infokrantje 

DIFAM 
Patrick Van Speybroeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschijnt driemaandelijks, 10dejaargang, nr. 29, maart 2018 

V.U.: Van Speybroeck Patrick, Lange Akkerstraat 5e, 9800 Meigem 

Registratienr.: P708873  Kantoor van uitgifte: Evergem  



HALLO BESTE DIFAM VRIENDEN 

Het waren terug deugddoende weken in Guatemala bij mijn vrienden van 

DIFAM. Vooral het zien dat de groep goed werkt en dat de verschillende 

projecten in de gemeenschappen van San Miguel volgens planning zijn 

gerealiseerd. Het doet ook deugd dat de jongeren van toen volwassen 

geworden zijn en op alle vlakken met mij rekening beginnen houden. Zo had 

ik bijvoorbeeld voor, dat ik zelf met de auto weg was geweest, en 

Aureliano mij de dag nadien vroeg, waarom ik hem niet gevraagd had 

samen te rijden. Hij kon dan rijden en ik kon uitrusten. Ontroerend dat ze 

nooit zullen vergeten wat ik en vooral de Vrienden van België in de tijd 

toen zij studeerden, voor hen hebben gedaan. Hun toekomst is hierdoor 

volledig veranderd. Allen die werken bij DIFAM zijn oud-studenten van 

een studiebeurs, het zijn nu volwassenen waar ik op kan rekenen. Zij 

dragen nu DIFAM verder naar de toekomst wanneer ik er eens niet meer 

bij zal zijn. 



 

Graag vertel ik jullie nu over enkele bezoeken aan gerealiseerde 

projecten: 

Op 16 januari 2018 trokken we naar Baljetre. Don Arcadio gaf er een 

presentatie van zijn groep, over hun aanpak in het systeem Buena Milpa. 

Buena Milpa is een systeem van gemengd zaaien en planten, waarbij de ene 

plant steun en voedsel geeft aan de andere plant. Bijvoorbeeld: Maïs 

wordt samen met bonen, erwten en pompoen gezaaid. Promotor Rigoberto 

is hier de verantwoordelijke. 

Er werd uitleg gegeven hoe er vroeger werd gewerkt, hoe ze zaden 

oogsten en zaaiden. DIFAM leerde hen nieuwe aangeleerde technieken 

over hoe ze zaden oogsten, zaden verbeteren, bewaren en de opbrengst 

verbeteren. Hier zagen we een van de verschillende zaadbanken die in 

aanleg zijn in San Miguel. De bedoeling is om de lokale zaden te 

verbeteren en te behouden. Zaadbanken zijn reserves die aangelegd 

worden onder impuls van DIFAM om tegenslagen, vooral door het weer, op 

te vangen en te overbruggen.  

Hybride zaden die aangeboden worden door grote multinationale bedrijven 

(zoals bijvoorbeeld: Bayer en Monsanto) verplichten de boeren om elk jaar 

opnieuw weer zaden aan te kopen. Hybride zaden geven namelijk geen 

vruchtbaar zaad. Terwijl de inlandse zaden door selectie de oogsten 

verbeteren en resistenter zijn aan ziekten die heel lokaal voorkomen. 

Zaden van multinationale bedrijven zijn veel afhankelijker van pesticiden 

dan de creoolse zaden. De boeren toonden ook hoe ze natuurlijke 

insecticiden (M10) en bladbemesting aanmaken om zo de onafhankelijkheid 

van diezelfde grote bedrijven te kunnen doorbreken. Mocht iemand 

interesse hebben voor het recept van dit natuurlijk insecticide, M10, dan 

kan je dit bij mij bekomen.  

De boeren spreken vol lof over de hun aangeleerde technieken en de 

opgeleide promotoren geven even enthousiast hun kennis door aan de hun 



toegewezen families. Hun opleiding duurt 3 jaar, daarna krijgen de 

opgeleide boeren terug zelf elk 5 families toegewezen om hun verworven 

kennis door te geven. Hierdoor krijgen we na enkele jaren een 

sneeuwbaleffect. Dit zien we nu al, grote bedrijven, zoals 

conservenbedrijven, leggen contacten met de lokale boerengroepen om 

hun producten aan hen te verkopen, onder een BIO label. Alles is en blijft 

hier wel heel kleinschalig. 

De volgende dag trokken we naar Don Miguel, zijn zoon Erwin is hier de 

promotor. 

Don Miguel is nu 65 jaar en vertelt zijn verhaal. Hij begon sinds de jaren 

tachtig samen te werken met DIGESA, een landbouworganisatie in het 

leven geroepen na de terreur van de toenmalige dictators Fernando Lucas 

Garcia (1978-82) en Efraín Rios Mont (1982-83). Zijn opvolger Oscar 

Mejía Victorés (1983-86) voerde een veel gematigder politiek en riep toen 

DIGESA in het leven als hulp voor de boeren met als doel de kracht van 

de guerrilla af te zwakken. Vele boeren profiteerden van deze organisatie, 

ze kregen cursussen in terrasbouw, in het planten van perziken, waarvan 

ze nu nog steeds de voordelen plukken. 

DIFAM leerde ons hoe we nu de oude perzikbomen kunnen snoeien en 

bemesten met als doel de bomen te verjongen en terug de opbrengst te 

verbeteren. Oude, halfdode bomen werden geëlimineerd en vervangen 

door jonge. Er werden avocado-bomen geplant om de opbrengst meer te 

variëren. We leerden hoe we op een snelle en natuurlijke manier 

meststoffen konden produceren door composthopen met regenwormen 

(coqueta roja) te maken. Deze worden ingevoerd van El Palmar – 

Quetzaltenango. Deze vorm van composteren geeft bruikbare mest 

(voedzame potgrond) in 3 tot 6 maand afhankelijk van de grootte van de 

composthoop. Een andere vorm van composteren is met Bocashie, een 

vloeistof gemaakt van suikerriet, houtskool, urine van runderen, 

tarwegruis en kalk. De basis is stalmest van de koeien en groene 



plantafval. De duur van deze compostering is 3 maand. Don Miguel heeft in 

zijn landbouwloopbaan 1,2 ha terrasbouw aangelegd. 

Op 18 januari 2018 bezochten we Don Isaías in Mulebac. Don Isaías kreeg 

zijn opleiding bij het vorige 3-jarenplan en hij is nu verantwoordelijk voor 

de opleiding van 5 andere boerenfamilies. Dit alles gebeurt onder de 

permanente begeleiding van onze landbouw-equipe Gustavo en Freddy van 

DIFAM. Spijtig genoeg heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking 

zijn steun aan Guatemala opgezegd, maar toch groeien op vele plaatsen 

heel mooie initiatieven. De boeren werken hard om hun situatie echt te 

verbeteren. Hier zal echter nooit een landbouw kunnen bloeien zoals bij 

ons, het terrein met zware hellingen en soms heel slechte grond met veel 

stenen, leent er zich niet toe. Landbouw zal hier steeds arbeidsintensief 

blijven, maar we zien dat boerenfamilies als kleine oases uitgroeien tot 

bronnen van voedselproductie voor eigen familie, lokale markten en zelfs 

nu voor export. Isaías heeft 2 kinderen die al in het middelbaar zitten en 

hij heeft geen studiebeurs nodig. Zijn bedrijfje produceert voldoende om 

ook die kosten te dragen. Hij kocht zelfs een kleine pick-up om zijn 

producten naar de lokale markten te kunnen voeren. 



Don Isaías heeft in zijn landbouwloopbaan al 1,4 ha terrassen aangelegd. 

Bij ons bezoek waren die vooral beplant met peulerwten 2400m² en 

400m² tomaten onder plastiek. Hier had hij wat tegenslag, door de 

extreme koude van enkele weken geleden zijn de topscheuten van de 

tomaten bervroren. Gelukkig zijn de tomaten van onderaan de struiken nog 

goed voor verkoop. Bijna al zijn terrassen zijn eveneens beplant met 

perzikbomen en avocado’s. Ook hier heeft hij elk jaar weer een goede 

opbrengst van. 

Op 19 januari gingen we op bezoek bij Don Ricardo in Chisnán. Don Ricardo 

zijn bedrijf is kleiner, daar landbouw niet zijn hoofdberoep is, hij is 

lasser. Hij heeft ongeveer 4000m² in groententeelt en apart zijn kippen 

en kalkoenen in een kippenren. Ook hij maakt zelf zijn compost. Door deze 

vorm van landbouw kunnen de boerenfamilies in hun eigen onderhoud 

voorzien en extra verdienen door verkoop op de lokale markten en aan 

conservenbedrijven, zoals Don Isaías met zijn peulerwten. 

Iedereen denkt als ik naar Guatemala vertrek, dat ik naar de warmte ga. 

Maar niets was minder waar de laatste weken. Het was hier 

verschrikkelijk koud. Met temperaturen rond de 6 to7 ° C. ’s morgens en ’s 

middags amper 12 tot 13° en geen verwarming binnen, kan je je dit 

voorstellen zo koud? Het probleem in het droog seizoen is wanneer er 

geen zon is. December en januari zijn gewoonlijk de koudste maanden. 

Maar vandaag werd ik wakker om 5.30 en het zag er toch naar uit dat de 

zon vandaag van de partij ging zijn. Ik reed deze voormiddag naar het 

ziekenhuisje voor een labo-onderzoek. In de namiddag had ik mijn 

traditionele bezoek aan de burgemeester. Elke keer bekijken we hoe we 

kunnen samenwerken met het lokaal bestuur. 

Ik was niet alleen in Guatemala. Louis, een Belgische student van het 

Brusselse, had mij gevraagd om enkele weken met DIFAM te mogen 

kennismaken. Hij verblijft twee maanden in Guatemala. Ik laat Louis aan 

het woord: 



23 januari: Na een lange busreis kwam ik eindelijk aan op km 241, waar 

Patrick, Aureliano en Maria mij stonden op te wachten. Ik was meer dan 1 

uur te laat, maar Patrick stelde mij gerust en vertelde mij dat dit in 

Guatemala normaal is. De steeds wisselende panorama’s maakten van de 

lange reis toch iets interessants, maar ik moet wel toegeven dat ik heel 

moe was. ’s Avonds aten we spaghetti, het was voor mij de eerste keer 

opnieuw Belgische keuken, na 2 weken verblijf in een project voor 

weeskinderen in Mixco, dicht bij Guatemala stad. Ik kreeg een kamer 

boven, zo had ik een mooi uitzicht over het dorp en kon ik ’s morgens 

vroeg de vogels observeren. Ik was steeds vroeg wakker, soms al om 4.00 

uur van het gekraai van de hanen en het geblaf van de honden. 

24 januari: Bezoek aan Tzalé. DIFAM had hier samen met een lokale 

vrouwengroep een boomkwekerij helpen uitbouwen. Het doel is 

herbebossing. Er waren ongeveer 4000 kleine boompjes aan het groeien. 

Het was een mooi project. Het eten was er ook heel lekker. Creoolse 

kippensoep. Patrick legde mij uit dat dit hier meestal wel de menu is als 

we bij mensen thuis gaan eten.  

25 januari: Bezoek aan Chilive, wijk van de Domingo’s, waar DIFA M 

waterfilters ging leveren voor de lokale vrouwengroep. Gustavo en Patrick 

legden aan de vrouwen goed uit hoe ze de filter moeten gebruiken en 

onderhouden. Aurelia, de lokale promotor, zou toezien op het correcte 

gebruik van de filters. ’s Avonds hadden we een uitnodiging van één van de 

Vrederechters, meer een politieke vergadering. We kregen schaapvlees 

klaargemaakt in soep. Een inlands lokaal recept en heel lekker. 

28 januari trok ik samen met Aureliano, Maudilio en Margarito naar de 

vulkaan Tajumulco. We vertrokken om 3.00 u ’s morgens. Het was 2 uur 

rijden, maar we wilden de zonsopgang zien onderweg naar de top. Het was 

een lastige tocht, maar enorm mooi qua natuur en natuurlijk ook de 

zonsopgang. Een enige ervaring zeker voor mij die gewoon is van dicht bij 

de stad te wonen en in België kennen we geen vulkanen. 



Op 30 januari bezochten we de vrouwengroep van Shanshegual. Hier 

installeerde DIFAM 32 hout-besparende-kookvuren. Voor Patrick werd 

het na vele jaren een blij weerzien, ook al waren het enkel de ouderen die 

hem nog herkenden. Shanshegual is een van de verst gelegen aldea’s van 

San Miguel.  

 

Ik laat nu verder Patrick vertellen: Vroeger 26 tot 28 jaar geleden, deden 

we hier 4 uur te voet over toen ik samen met Otto Merida, de 

gezondheidspromotor kinderen ging vaccineren. Don Vicente nam het 

woord, hij is nu 75 jaar oud. Mijn verwondering was des te groter toen 

Don Vicente, het verhaal deed van 27 jaar geleden, toen werd de eerste 

school van Shanshegual ingehuldigd in aanwezigheid van de Duitse 

Ambassadeur in Guatemala. Duitsland had de school gefinancierd. Don 

Vicente had de autoriteiten van de gemeente uitgenodigd maar daar 

Shanshegual op 4 uur stappen lag van het centrum van San Miguel, kwam 

niemand opdagen. Ik was de enige die op deze dag aanwezig was en het 



woord mocht voeren samen met de Duitse Ambassadeur. Hij is dit nooit 

vergeten. Don Vicente was in die tijd president van het comité ter 

verbetering van de levenssituatie van de lokale gemeenschap. 

Op 2 februari reden we naar Solola, naar de Cooperativa Associación 

Maya, om sjaals te gaan kopen. De Associación Maya is opgericht ten tijde 

van de burgeroorlog voor weduwen van gesneuvelde soldaten en andere 

welke hun mannen opgepakt en verdwenen waren. Zo kregen ze werk en 

een minimaal inkomen om hen te ondersteunen. Ik moest nu 25 sjaals 

kopen voor de kleerwinkel van Monique en Etienne in Deinze. Ze gaan die 

verkopen ten voordele van ons project DIFAM. Van harte dank en veel 

succes met de verkoop.  

Op 4 februari vertrokken we samen met Louis naar Poptún, zijn volgende 

stageplaats, de school voor mindervalide kinderen. Hij zou er werken met 

de paardentherapie. Na een rit van 12 uur dwars door Guatemala waren we 

ter bestemming, we werden ’s anderendaags hartelijk ontvangen op de 

school en Louis kreeg er al direct zijn taak toegewezen. De directeur is 

een enthousiaste jonge man, die vol ideeën zit om de school ten voordele 

van de mindervalide kinderen te verbeteren. 

Ander nieuws: 

1. Ondertussen had ik nieuws gekregen van de ouders van Aidé. 

Maura had mij laten weten dat ze vorige week na haar laatste 

chemotherapie een CT-scan moesten laten nemen om te zien hoe 

alles geëvolueerd was na de behandeling. Groot was het verdriet 

toen de dokters meedeelden dat de tumoren niet meer gereageerd 

hadden op de behandeling. Ze konden niets meer doen. Na 3 jaar 

strijd, kregen de ouders de boodschap mee om haar alles te geven 

wat ze graag had, ze konden niets meer doen. Aidé zou zo graag 

eens vliegen en de directie van de mijn gaf toelating om haar en 

haar familie met hun privévliegtuigje in Guatemalastad af te halen 

en naar San Miguel te vliegen. Ze was dolgelukkig.  



Hopelijk krijgt ze toch nog enkele comfortabele maanden. Voor 

een kind van 8 jaar is dit zo onrechtvaardig. Dank aan alle vrienden 

die gedurende die 3 jaar hun leed hielpen dragen door een kleine 

bijdrage. Het was een grote steun voor de familie en op die manier 

konden ze zonder grote schulden de behandeling van hun 

dochtertje dragen. Zij sturen aan iedereen van harte hun dank. 

2. DISOP heeft voor 2 jongeren een studiebeurs geschonken voor 

landbouwingenieur, van 1000 Euro per jaar. DIFAM moest de 2 

studenten selecteren, ze werden geselecteerd uit de lijst van 

studie aanvragen op basis van hun behaalde resultaten. Er werd 

ook gekeken of de families zelf al dan niet over financiële 

middelen beschikten. Zie foto met hieronder met de 2 gelukkige 

uitverkorenen. 

3. Rolando, de zoon van Don Pablo, kreeg 4 jaar terug een studiebeurs 

om landbouwingenieur te studeren. Afkomstig van een arme 

boerenfamilie uit Chininguitz, met een slechte opleiding lager 

onderwijs en lager middelbaar in San Miguel, slaagde hij erin om 

bij de 15 beste studenten te eindigen zonder herexamens 

gedurende die 4 jaar. En dit op een totaal van 200 studenten aan 

de universiteit van Quetzaltenango. Hij verdient echt een pluim 

voor dit resultaat. Hij gaat nu 1 jaar stage volgen bij DIFAM en 

daarna volgt nog zijn thesis, voor hij zijn diploma zal krijgen. Nu al 

proficiat aan Rolando, zijn vader Pablo en de pleegouders uit 

België. Zie ook foto hieronder. 



Mijn beste groeten en tot volgend DIFAM-boekje PATRICK 

De 2 uitgekozen studenten voor een studiebeurs van 1000 EUR tot landbouwingenieur 

Patrick en Rolando – zoon van Don Pablo 



STEUN DIFAM 

Giften ZONDER fiscaal attest:    BE42 7474 1525 0054 

van ‘Projecten Guatemala Patrick Van Speybroeck’ 

 

Giften MET fiscaal attest (voor giften vanaf 40 euro): BE59 4300 8369 5126 

van DISOP vzw, Spastraat 32, 1000 Brussel 

 

AUB STEEDS ENKEL met vermelding: "DIFAM Guatemala" 

Wij zijn natuurlijk dankbaar met iedere storting. Toch zou het spijtig zijn 

mocht u het fiscaal attest mislopen door het gebruik van een 

gepersonaliseerde vermelding. Daarom graag enkel vermelding "DIFAM 

Guatemala". 

Neem ook eens een kijkje op website www.DIFAM.org 

 

 

 

http://www.difam.org/

