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BESTE DIFAM VRIENDEN
Ondertussen is de vakantie voorbij en is iedereen opnieuw aan het werk,
tijd om een Difam boekje te schrijven.
In Guatemala moet de vakantie nog komen. Omdat de seizoenen in
Guatemala anders zijn, hebben de schoolkinderen er vakantie in december
en januari. Het personeel van Difam krijgt een week verlof met Kerst en
Nieuwjaar dus momenteel is iedereen aan het werk. Voor de gewone
mensen is er geen verlof, ze werken elke dag. Het is hen zo geleerd van
jongs af aan. Ze brengen het gros van de dagen door ze op het land, om te
zaaien, te planten en te oogsten. De overige dagen gebruiken ze om op de
markt hun goederen verkopen, of om eens naar het centrum van het dorp
of de stad te gaan om administratieve en/of andere formaliteiten te
regelen. Guatemala is zeer gecentraliseerd. Wil je bijvoorbeeld een
paspoort dan moet je daarvoor 1 dag reizen om het aan te vragen en dan
nog eens een dag om het af te halen. Wij kunnen ons dit gewoon niet
voorstellen, het is ondenkbaar dat wij voor documenten naar Brussel
zouden moeten reizen. Gelukkig maar …. Wij kunnen alles regelen op ons
gemeentehuis.
Difam probeert in dit alles een ondersteunende rol te vervullen. Door onze
werking proberen we de families toegang te verlenen tot betere
werkvoorwaarden vanuit het perspectief van een zelfredzame
landbouwontwikkeling. Door vorming in landbouw, veeteelt en milieuzorg
proberen Gustavo en Freddy de condities te verbeteren om tot een
zelfredzame landbouw ontwikkeling te komen, als garantie voor
voedselzekerheid en voedselonafhankelijkheid.

Freddy die een groep promotoren cursus geeft. Mannen doen in Guatemala
meestal het zwaardere werk op het land.

Gustavo geeft uitleg aan vrouwen, zij ook spelen een heel belangrijke rol op de
boerderij, meestal staan zij in voor het verzorgen van de dieren.

Momenteel werken Gustavo en Freddy in 300 families uit 14 verschillende
gemeenschappen. Promotoren krijgen de vorming bij Difam en gaan dan
onder begeleiding van Gustavo of Freddy hun verworven kennis doorgeven
aan de families waar zij verantwoordelijk voor zijn. Nadien doen zij ook de
opvolging ervan. Het is de bedoeling om op basis van een 3-jaarlijkse
cyclus te werken met andere families en andere promotoren te vormen. De
vorige groep blijft de families van de cyclus begeleiden en de promotoren
komen nog maandelijks eens bijeen in Difam voor bijscholing of om
problemen te helpen oplossen.
De familiale moestuin, het aanplanten van fruitbomen (per familie werden
10 fruitbomen geschonken per cyclus van 3 jaar). Uit vorige cyclus kwamen
mensen reeds fier hun eerste perziken of avocado’s tonen.

Bedeling van fruitbomen.

Een promotor van een vorige cyclus leert aan jonge boeren hoe ze hun fruitbomen
moeten snoeien.

Het voornaamste doel van hun werking is om elke cyclus in verschillende
gemeenschappen boerenfamilies te helpen de resultaten van hun arbeid te
verbeteren. Dit zorgt voor een verbetering van de familiale economie,
gezondheid en hygiëne. Dit laatste is enorm vooruit gegaan sinds de
verspreiding van reeds 1.400 waterfilters in evenveel families van onze
Maya boeren.
Familie van Don Alejandro en Doña Felipe:
Samen met hun 6 kinderen wonen ze in het lagergelegen deel van
San Miguel, het deel waar het altijd warmer is en dus ook droger. Zij
werken samen in het project van Voedselzekerheid. De periode van
Canicula is hier soms heel lastig voor de boeren. (Canicula is een periode
van droogte die zich voordoet tijdens het regenseizoen, soms is er
gedurende een 1 maand (of meer) geen neerslag. Dat is heel nefast voor

de pas geplante maïs, die soms amper 20 cm hoog staat. Onze boeren in
België zullen dit wel ondervonden hebben tijdens afgelopen zomer.
Samen met Difam installeerde de familie van Don Alejandro een
afvalwaterfilter. Dankzij deze filter kan de familie hun groententuin
blijven water geven. Van dit soort filters zijn er al 95 geïnstalleerd in
verschillende families van de streek. Difam zorgt voor het materiaal en de
mensen doen het werk samen met Gustavo en Freddy. Voor de mensen is
dit een grote hulp voor de familie en groenten overschotten gaan naar de
lokale markten. De kostprijs voor zo een afvalwaterfilter per familie kost
aan materialen ongeveer 50 Euro. Op andere plaatsen werken ze met
installaties van grote regentanks, tot 25 000 liter. Deze worden gevuld
door de regen tijdens het regenseizoen. Deze tanks kosten tot 450 Euro
per stuk, maar geven aan de mensen veel meer mogelijkheden. Onze
boeren zijn heel dankbaar met de ondersteuning die ze krijgen van
DIFAM. Vooral omdat ze dankzij DIFAM kunnen voorzien in eigen voedsel
voor de familie en hun overschotten kunnen verkopen op de lokale markten
om op die manier andere kosten te dekken.
Het aanleggen van terrassen helpt ook enorm veel om hun gronden vochtig
te houden. Op de randen van de terrassen worden grassen geplant die dan
op hun beurt dienen als voedsel voor geiten, schapen of zelfs konijnen.
Gustavo en Enma zijn gestart met een geiten project. Ze kochten enkele
geiten bij Hilaire Lambrecht. Hun geiten geven tot 2 liter melk en de
bedoeling is om de lammeren dan bij de boeren te plaatsen. Omdat de
boeren ondertussen leerden om hun dieren niet meer los te laten grazen,
dienen deze dieren dan voor mest-, melk- en vleesproductie. Ook kippen,
kalkoenen of eenden zitten nu meestal in een afgesloten perceeltje. Al
hun mest wordt gebruikt voor de composthopen.

Afval van vorige oogst (zie foto), bladeren en takken zorgen ervoor dat de
grond niet te snel uitdroogt. Op de randen van de terrassen worden ook
fruitbomen geplant om samen met de grassen, erosie tegen te gaan. Hun
oogst bestaat in deze warme sector van San Miguel vooral uit aardnoten,
maïs, pepers, tomaten, bonen en koffie.

DROEVIG NIEUWS
Aide

Iedereen kent haar nog wel van de vorige infoblaadjes waar ik schreef
over haar levertumor. Aanvankelijk leek alles goed te gaan, na haar 1ste
operatie en bijhorende chemotherapie van 2 jaar geleden. Vrienden die
haar kenden hebben financieel veel bijgedragen om de kosten van haar
behandeling te helpen dragen. 2 jaar is ze terug gezond geweest en toen
is ze hervallen, de chemo werd verzwaard, ze is er enorm ziek van
geweest, maar het heeft niet mogen baten, eind mei is ze overleden, ze
werd 9 jaar oud. Ik communiceer nog geregeld met haar moeder via
Messenger. Haar verdriet is groot, maar ze vindt steun in de zorg voor
haar andere 2 kinderen. Ze is gelukkig voor Aidé dat ze niet meer moet
lijden. Aidé was een zonnetje voor de familie, voor Difam en voor mij. Elke
morgen voor school kwam ze langs, toen Maura nog bij mij werkte in de
keuken. Ze kwam de vissen eten geven. Ik ben gelukkig dat we samen met
de vrienden zoveel voor haar en haar familie hebben kunnen doen. Zo
blijft de familie nu, naast al hun verdriet, niet met een financiële kater

achter. In een land waar sociale zekerheid onbestaande is, is ziek worden
dikwijls een groot drama voor de familie.
Onze nieuwe bisschop
Ook wil ik melden dat onze nieuwe bisschop, amper een paar jaar geleden
benoemd, plots overleden is. Hij kwam verschillende keren bij Difam op
bezoek en prees telkens het succes van onze organisatie. In hoofdzaak de
zelfredzaamheid voor de werkingskosten al sinds 15 jaar. Dit geeft
zekerheid voor de toekomst.

***

ACTIVITEITEN TEN VOORDELE VAN DIFAM DIT
NAJAAR:
Op 28 oktober organiseert Wereldwinkel - Deinze een ontbijt tvv. DIFAM
- zie verder op de affiche.
Op 8 december organiseert Ontwikkelingssamenwerking Zwijnaarde, een
alternatieve Kerstmarkt in zaal “De Melac” te Zwijnaarde, ook
gedeeltelijk tvv. DIFAM.
We danken hen nu reeds voor beide initiatieven.

STEUN DIFAM
Veranderingen i.v.m. de stortingen ten voordele van DIFAM.
Verandert niet
Alle stortingen zonder fiscaal attest:

BE 42 7474 1525 0054

Van “Projecten Guatemala Patrick Van Speybroeck”
Verandert: alle stortingen met fiscaal attest:
Vanaf 31 december 2018 stopt DISOP met zijn werking. Dit houdt in dat
wij voor stortingen met fiscaal voordeel op zoek zijn gegaan naar een
andere tussenpersoon.
DIFAM heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw
Kontinenten – Potterierei 72 – 8000 Brugge. Rek.nr. BE 66 7380
3734 7143 BIC KREDBEBB
Kontinenten vzw werkt ongeveer op dezelfde manier als DISOP.
Gelieve bij de mededeling “DIFAM” te blijven vermelden, het
Ministerie van Financiën vraagt ook om vanaf nu jullie
rijksregisternummer bij de mededeling te vermelden. Zo worden giften
automatisch op de belastingaangifte vermeld. Je rijksregisternummer
vind je terug op de achterzijde van je identiteitskaart:

Bvb.: DIFAM – 850201-002.00 (fictief nummer)

Tot 31 december mogen er nog steeds stortingen gebeuren via Disop,
maar ze kunnen ook al via vzw Kontinenten. Attesten voor fiscale
aftrekbaarheid blijven verzekerd.
Mensen die een bestendige opdracht hebben dienen die ook te
veranderen. Zij krijgen hierover van mij nog een apart schrijven.
Ik hoop op jullie begrip en de mensen van DIFAM rekenen vooral op jullie
verdere steun.

Met dank
Patrick Van Speybroeck

