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BESTE DIFAM VRIENDEN
Er is opnieuw bijna een jaar verstreken, Kerstmis en Nieuwjaar komen
dichterbij en de schoolgaande jeugd denkt al aan de Kerstvakantie. Ook in
Guatemala is er vakantie. Voor hen is het echter grote vakantie; van half
november tot half januari. Midden december starten in de kerk de
Posadas (posada = onderdak), een feest voor de kinderen. Volwassenen
gaan op stap zoals Maria en Jozef op weg gingen naar Bethlehem de
laatste 9 dagen voor Kerstmis. Elke avond gaan ze rond met Maria en
Jozef en telkens zoeken ze onderdak bij familie. Ze willen het beter doen
dan 2000 jaar geleden, toen er enkel een stal was om hen onderdak te
bieden. Dit beeld is typisch voor de mensen van San Miguel, die enorme
gastvrijheid. Overal waar je komt krijg je te eten en het is voor hen een
eer je te thuis te mogen ontvangen. Ze zullen er zelfs alles aan doen om je
iets speciaals klaar te maken.
Ook DIFAM is een thuis voor vele mensen in San Miguel. Met hun 5
programma’s1 proberen ze de leefsituatie van de arme boerenbevolking in
de bergen van de Sierra Madre van San Miguel te verbeteren. Steeds
heeft het personeel aandacht voor de familie en de gemeenschap, dwz dat
ze in groepen werken, de zogenaamde basisgroepen.
In juli 2018 kreeg de vrouwengroep van El Zapote 41 houtbesparende
stoven. El Zapote is gelegen in de droge sector van San Miguel op 1968
meter hoogte en op 15 km van de dorpskern. Bossen zijn in deze sector
eerder zeldzaam of toch zeer dun, daarom is bescherming tegen erosie
hier meer dan nodig. De stoven die DIFAM promoot gebruiken nog 30%
van de hoeveelheid hout van vroeger. Dit is een enorme besparing. Zo ook
bij Doña Juanita. Zij is 24 jaar oud en leeft met haar familie (haar
echtgenoot, hun 2 kinderen en de schoonouders) in Zapote.
1

hulp bij basisbehoeften, voedselzekerheid en -onafhankelijkheid,
gezondheid, onderwijs, spaaracties en micro kredieten

Op deze foto’s zie je hoe Juanita en
nog vele andere vrouwen koken. Juanita
haar familie heeft zelf geen bos, dus
moeten ze hout kopen. Maandelijks
heeft Juanita ongeveer 1m³ brandhout
nodig, dat haar man moet verdienen
door zijn werk als landbouwer. Hij teelt
vooral tomaten en koffie, maar ze
hebben ook enkele appelsienbomen. Dit
is echter niet voldoende. Daarom gaat
hij elders koffie helpen plukken. Koken
op deze manier vergt echter zeer veel
hout, daarom zijn de families enorm
blij met hun
hout besparende
kookvuren.

Ken je nog die oude Leuvense stoof? Op de volgende foto’s zie je hoe goed
de stoven die onze families nu krijgen lijken op onze Leuvense stoof.

De kostprijs van 1 stoof is ongeveer 80 euro. De familie betaalt 30 euro,
de overige 50 euro wordt door DIFAM gefinancierd dankzij jullie giften.
Deze stoven zijn een enorme vooruitgang voor de familie als je weet dat
ze anders voor € 30/maand hout en dit nu amper 1/3 is, namelijk
€ 10/maand.
Na de installatie worden de vrouwengroepen door onze medewerkers nog
bezocht om te zien of de gekregen stoof goed wordt gebruikt. Ze krijgen

ook steun bij de herbebossing en de strijd tegen erosie. Voorgaande
generaties branden volledige hellingen af om daarna maïs te planten.
Jammer genoeg merkten zij pas na enkele oogsten dat de opbrengst begon
te dalen en dat de dunne laag vruchtbare aarde door de overvloedige
regens van het regenseizoen werd meegevoerd naar de rivier. Door nu
terrassen aan te leggen proberen Gustavo en Freddy, samen met de
boeren en de landbouwpromotoren, de grond terug vruchtbaar te maken.

In 2018 werden volgende vrouwengroepen voorzien van houtvuren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gemeenschap

Aantal

Totaal

Rio Cal
Tzalé
La Florida
La Estancia
El Zapote
Chiquilila
La Patria

60 stoven
20 stoven
20 stoven
30 stoven
41 stoven
35 stoven
25 stoven

60
80
100
130
171
213
231

Zoals jullie zien zal dit jaar in 231 families een houtbesparende stoof
geïnstalleerd zijn. Voor volgend jaar zijn er terug al vele aanvragen (75)
en wij hopen ook deze families en nog vele anderen te kunnen helpen. Wij
rekenen op jullie.

ONZE WEBSITE: WWW.DIFAM.ORG
ONZE FACEBOOK PAGINA: FACEBOOK.COM/DIFAM.ORG

NIEUWE MEDEWERKER VOOR DIFAM
Sinds half oktober is een jonge man
uit Lovendegem (Lievegem), Arthur
– Arturo in het Spaans, vertrokken
naar Guatemala. Hij wil werken in
DIFAM. Zijn 1ste belevenissen wil
hij graag met jullie delen.

Woensdag hebben we een
geit aan een boerin gegeven. Een
geit betekent hier elke dag een glas
verse melk voor je kinderen, een
luxe die niet iedereen heeft.
Voor we de geit konden afgeven,
moesten we haar vervoeren. We
hebben dat - aangezien we ons in Guatemala bevinden - op Guatemalteekse
wijze gedaan. De geit werd met een touw rond de hals strak vastgebonden
achter in de pick-up. De lasso was zodanig kort dat de geit amper kon
bewegen. Eerst dacht ik "çavakes nog, dan blijft ze staan en kan ze niet
uit de laadbak springen terwijl de auto rijdt." Dat was buiten de toestand
van de wegen gerekend. Door de ontelbare putten in de schuine straten
kon de geit met haar gladde hoeven absoluut geen houvast vinden op de
glibberige bodem van de laadbak. Het enige wat haar ervan weerhield
telkens te vallen was het touw, dat haar via haar hals omhoog hield. Haar
poten slingerden maar rond, het was geen zicht. Dierenrechtenstrijders
zouden een hartaanval krijgen. Maar onze geit is goed aangekomen, zoals
je kunt zien op de foto.
De manier waarop de lokale inwoners hun vee behandelen kan ik hun niet
kwalijk nemen. Ze proberen het beste te doen met wat ze hebben. Een

geit krijgt een leefruimte van min of meer twee op twee meter. Kippen
leven met tientallen op een nog kleinere ruimte, andere dieren komen er
niet beter van af. Men heeft gewoon de middelen niet boerderijdieren een
mooie, ruime stal of deftig vervoer te geven, zelfs niet om het aan
hunzelf te geven. Het Belgische vee leeft beter dan de boeren hier.

Heb je je ooit afgevraagd waarom de term 'hondenleven' een
negatieve betekenis heeft? Ik namelijk wel. Een hond heeft toch een zalig
bestaan? Slapen en eten zoveel je wilt, aaitjes krijgen van je baasje en
ravotten en spelen tot je niet meer kunt. Blijkbaar geldt dat niet overal.
Heb je je dus ooit afgevraagd waarom de term 'hondenleven' een
negatieve betekenis heeft? Ik wel, en nu weet ik ook waarom.
Overal zie je de trouwe viervoeters: in het dorp, op de straten, op het
platteland. Er zijn zowaar meer blaffers dan mensen. Allemaal zijn ze vuil,

vies, mager en sluw. Wanneer men in de velden wandelt en er een hoort of
ziet, grijpt men zo snel mogelijk naar een tak of een steen om op het
gespuis te gooien, zodat men niet lastiggevallen wordt. Verloren zielen zijn
ze, zoekend, wanhopig. Wanneer een hond sterft is hij voer voor de
aasvogels.
Drie van mijn collega's en ikzelf hebben ook deze zonnige maandag de
boerderij in Florida bezocht. Een kleine ruimte vol met plastiek zakjes
werd tegen dieren beschermd met prikkeldraad, in horizontale lijnen, elke
10 centimeter boven elkaar. In de zakjes plantten we allerlei soorten
boompjes, zaden en kruiden. Op deze plaats was één hond die mijn
aandacht trok, zielig als hij was. Hij zag eruit alsof hij net door een horde
hyena's was aangevallen, stonk van de ruft en mankte. Ondanks hem hier
geen betere toekomst wachtte, wurmde hij hemzelf tussen de onderste
twee lagen prikkeldraad, zijn vacht open rijtend, om aan de andere kant
met stenen bekogeld te worden. Na enkele tellen van pijn en vernedering
vond hij toch een plekje waar hij hem tot een bolletje kon rollen om rustig
zijn beurt af te wachten.
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Maar waar zijn de mannen nu?
Al heel de week vraag ik het me af. Elke keer dat we een boerderij of
community bezoeken zijn er vrouwen en kinderen genoeg, maar bijna nooit
in gezelschap van mannen. Als er dan eens een man aanwezig is, is het
duidelijk dat hij van hogere status is dan al de vrouwen.

Vanmiddag waren we met hele equipo DIFAM uitgenodigd om te eten bij
de community waar we donderdag terrassen gegraven hadden. Voor een
tiental vrouwen en nog meer kinderen was er één man van de partij. Hij
was dan ook degene die ons begroette, terwijl de vrouwen ons naar wens
bedienden. Is dit dan de manier waarop het hier verloopt? Het eten was
alleszins het beste dat ik al had gegeten sinds mijn verblijf hier. Een
soort kippenbouillon met gekookte wortel en patat, enkele stukken vlees
en een halve maïskolf, pikant gemaakt met chilipepers. Gesmikkeld dat ik
heb! Proficiat dames, ik kom terug!

Vandaag was het 'Dia de Los Santos', Allerheiligen. In
tegenstelling tot het grijze België wordt dat hier erg kleurrijk gevierd.
Het is traditie om alle kerkhoven waar iemand ligt die je kent te bezoeken
en diens graven met bloemen, linten en kaarsen nóg mooier, nog warmer te
maken, nog meer kleur te geven. Een prachtige plaats is het kerkhof, op 1
november.
Zowel bij zonsop- als ondergang heb ik het San Migueleens kerkhof
bezocht. Aan kraampjes kon je bloemen, kransen, eten, drinken, kledij,
werkelijk van alles kopen. Mensen uit de hele buurt kwamen, het volk liep
elkaar voor de voeten. Tussen de graven werd de marimba bespeeld, er
werd gedronken en gedanst. Kinderen maakten er een spelletje van van
graf naar graf te springen zonder de grond te raken. Men was gelukkig
zijn geliefden te kunnen herdenken.

WOORD VAN DANK
Het OXFAM Wereldwinkel ontbijt was een echt succes. 388 mensen
kwamen aanschuiven voor een lekker ontbijt met Wereldwinkel producten.
De overhandiging van de Cheque tvv DIFAM gebeurt op 14 december op
het Stadhuis te Deinze. (foto in volgende editie)
Dank aan alle medewerkers en deelnemers voor jullie inzet en steun.

STEUN DIFAM
Alle stortingen zonder fiscaal attest:

BE 42 7474 1525 0054

BIC:KREDBEBB
Van “Projecten Guatemala Patrick Van Speybroeck”
Alle stortingen met fiscaal attest:
Vanaf 31 december 2019 stopt DISOP met zijn werking. (In vorig boekje
schreef ik verkeerdelijk 2018). Om de fiscale attesten te blijven
verzekeren, kregen we een samenwerkingsakkoord met vzw Kontinenten.
Mensen met een bestendige opdracht kunnen die nog gewoon laten
doorlopen.
Tot eind volgend jaar kan je dus DIFAM steunen via volgende 2
organisaties en zo een fiscaal attest bekomen:
1. Vzw Kontinenten – Potterierei 72 – 8000 Brugge. Rek.nr. BE
66 7380 3734 7143 BIC KREDBEBB
2. Vzw Disop – Spastraat 32 – 1000 Brussel Rek.nr. BE59 4300
8369 5126

BIC: KREDBEBB

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:

is een fictief nummer.

Uitnodiging:

