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BESTE VRIENDEN
Het nieuwe boekje van DIFAM heeft wel wat langer op zich laten wachten. De laatste
maanden waren moeilijke maanden, niet alleen door Corona, maar vooral door de
ziekte, de zorg en het overlijden van mijn moeder. Ons ma heeft vele jaren bij mij
samengewoond in een kangoeroewoning. Zij heeft steeds mijn werk in Guatemala
enorm gesteund, bijna 30 jaar lang. Ze ging er zelf wel tien keer op bezoek. De
wereld was een dorp geworden en met het vliegtuig was Guatemala niet eens zo ver
meer. Ze werd graag ontvangen in San Miguel, ook hun verdriet is groot nu ze op 21
april is overleden. Corona
deed ons afscheid nemen
in intieme kring. Het werd
een ingetogen
gebedsdienst met
liederen die ons ma in het
zangkoor “Gaudeamus”
te Lovendegem zo graag
zong.
Ze werd net geen 88 jaar,
een mooie leeftijd, maar
je moeder verliezen blijft
altijd een stuk van jezelf
verliezen. Tenslotte gaf zij
je het leven. Ik heb veel
te danken aan haar, wie
ik ben, ben ik dankzij
haar, vooral haar sociale
bewogenheid en haar
handigheid op alle
gebied. Hoeveel verdriet
deed het haar, toen haar
handen niet meer
meewilden en ze niet

meer naar de hobbyclub kon gaan om anderen op weg te zetten met haar favoriete
handwerk. Ze laat een grote leegte achter, maar alles wat we van haar meekregen,
zullen we koesteren.
Langs deze weg wil ik de vele mensen danken die hun steun en sterkte betuigden via
telefoon, bericht of kaartje en dit ook in naam van onze ganse familie.

Dank je ma, hier en in Guatemala zullen we je blijven gedenken.

In dit boekje verder nog:

•
•
•
•

Corona info vanuit San Miguel
Een droevig HIV verhaal
Een reis (vervolg) verhaal van Marijke en Stephaan
Als laatste enkele dankbetuigingen
Vriendelijke groeten van Patrick

CORONA VIRUS IN GUATEMALA
Reeds weken word ik op de hoogte gehouden via Whatsapp door de mensen van
DIFAM en ook eens door Padre Eric. Hier volgt een korte samenvatting hierover:

De toegangswegen naar San Miguel zijn afgesloten. Klassieke marktdagen zijn niet
toegelaten, het is stil op straat. De mensen begrijpen het niet zo goed. Afstand
houden, maar iedereen geeft zo graag een schouderklopje …
Wat doen boeren met hun producten, ze verkopen thuis of hier en daar op een
hoekje … ze moeten toch leven. Een vervangingsinkomen bestaat hier niet.
Bussen, taxi’s, tuctuc’s mogen niet rijden. Mensen die dan al eens iets konden kopen
moeten te voet naar huis. De klok is hier ineens 25 jaar terug gedraaid.
Bij Difam staan de mensen aan de poort, bellen en uitleg geven waarvoor je komt,
dan pas mag je binnen … mensen begrijpen het niet. Ze komen met een groep van 5
en slechts 1 mag binnen, maar ze zijn allemaal leden van een comité en willen
allemaal binnen????
Het huis verlaten kan van ’s morgens 04.00 uur tot ’s avonds 16.00uur, voor mensen
die tevoet zijn, is dit al een hele karwei om op tijd thuis te zijn. Controle doet de
lokale gemeente, politie is er niet. Er wordt soms met harde hand opgetreden.
Mensen worden verplicht gerepatrieerd van de USA, hier moeten ze dan 14 dagen in
quarantaine en dit is soms heel moeilijk.
Gelukkig begon het te regenen en kunnen de boeren zaaien en planten, zo hebbend
e mensen een bezigheid want hier ook zijn alle feesten, markten e.a. publieke
bijeenkomsten afgelast. Boeren verkopen hun groenten thuis.
Gelukkig zijn de behoeften van de mensen niet zo groot en kunnen ze leven met wat
ze hebben. De mensen van Difam vertrekken ’s morgens vroeg om na de middag
terug te zijn. De boeren worden thuis bezocht en niet in groepen zoals voordien. De
gemeenschappen lijden hier wel onder. Indianen zijn vooral gemeenschapsmensen,
ze komen graag samen om te praten over de familie, hun oogst en met de mensen

van DIFAM. Altijd wordt er wel een kip geslacht en gedeeld met iederéén, nu mag dit
niet meer.
Hopelijk komen we allemaal beter uit deze crisis en beseffen we dat we met minder
ook gelukkig kunnen zijn.

Groeten van de mensen van DIFAM.

HIV OF AIDS, EEN ZWARE ZIEKTE IN GUATEMALA.
Don Diego verloor zijn beide kinderen aan Aids. Hij zorgt voor zijn kleinzoon die om
de 3 maand op controle moet naar Quetzaltenango. De kleinzoon kreeg aids bij de
bevalling. Don Diego is 83 jaar oud, weduwnaar. Hij woont alleen met zijn kleinzoon
van 14 jaar. Zijn beide ouders zijn al overleden aan de ziekte. Elke keer komt hij naar
DIFAM, omdat wij hun busreis en overnachting in de stad betalen. Hijzelf zou dit niet
meer kunnen betalen, al goed dat ze met enkele kippen en een varkentje overleven
en zijn kleinzoon naar school kan gaan.

Diego Estanislao van Subchal met zijn kleinzoon.

Ook hier betaald DIFAM de onkosten. Onderwijs is hier niet gratis en het weinige
inschrijvingsgeld is soms te veel voor onze arme families.
Met het studentenfonds proberen we zulke kansarmen te ondersteunen. Dankzij de
promotoren komen die mensen tot bij ons. Anders durven ze dikwijls de stap niet te
zetten. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om hier onze vele pleegouders, die
maandelijks hun steentje bijdragen, te bedanken voor hun reeds jarenlange
inspanningen.

REISVERHAAL MARIJKE EN STEPHAAN
Als men mij vraagt wat mij het meest aangegrepen heeft tijdens mijn eerste bezoek
aan San Miguel in februari en maart, zijn dit de volgende zaken:
Het Difam-project heeft een zeer belangrijke impact gehad op de ontwikkeling van
de lokale arme Maya-gezinnen. Vooreerst door een aanzienlijke verbetering van de
voedselvoorziening te bewerkstelligen, alsook zuiver water beschikbaar te maken
door makkelijk te financieren ecofilters en medische diensten te verlenen. Maar ook
als veerkrachtige input in het economische leven van de individuele Maya door
middel van de actief beheerde micro-kredieten die hem/haar in staat stelt te groeien
in hun initiatieven op diverse gebieden, vooral in de landbouw. In een volgend
verslag zal ik het hierover wat uitgebreider hebben.
Het is heel duidelijk dat de initiatieven van Difam geleid hebben tot een groei van de
economische activiteiten en -kracht in San Miguel en dat dit nog steeds verder gaat.
Te meer daar deze bevolking, zeker nu na het tijdperk van de grote mijnwerken van
Gold Corp Canada (nu Newmont Mining Corp), verdere steun kan gebruiken.
Deze groei is soms zeer kleinschalig: bijv. bij kleine projecten zoals de bijenkweker
die zijn installatie, honingcentrifuge, goed beschutte werkhut kan gefinancierd
krijgen en zo bio-honing kan gaan verkopen. Zoals de landbouwer die met een geit
en haar jong plus de geitenstal zijn mogelijkheden ziet verruimen. Zoals de
groentekweker (erwten, tomaten…) die zijn seizoenarbeiders en zijn extra grond
gefinancierd kan krijgen etc… Hun vroegere problematische levensomstandigheden
verbeteren, ze kunnen de opleiding van hun kinderen financieren etc… Of zoals een
groep landbouwers (ook vrouwen) die zich verzameld hebben rond een project van
een kleine biologische plantage van verschillende groenten en kruiden en die
aangelegd werd in een cirkelvormige mandalafiguur. Een procedé ontworpen door
de landbouwingenieur Gustavo van Difam.
Ook grotere initiatieven kunnen de noodzakelijke financiële input krijgen.
Voorbeelden zijn de kleine ondernemer die steenslag maakt uit rotspartijen. Hij geeft
aan een 10-tal steenkappers werkgelegenheid, moet machines kopen, onderhouden,
rotspartijen bijkopen… Zoals de tomatenteler die nieuw gaas voor zijn serres moet
kopen, die wil uitbreiden en dagelijks naar de markt kan rijden met zijn kleine truck

volgeladen met groenten… Zoals de man die met gespaard geld van zijn werk bij de
mijn, een waterzuiveringsfabriekje heeft gebouwd. Na diverse licenties van de
overheid wil hij verder groeien dankzij de kredieten van Difam. Zo kan hij investeren
in grotere capaciteit, meerdere kleine vrachtwagens om de waterkruiken aan huis te
leveren in de heuvels. Er bestaat immers geen drinkwaterdistributie via leidingen
zoals bij ons.
Op een gezellige avond in de familie van Don Pablo, grote vriend van Patrick van in
het prille begin en peetvader van Difam (zit in de Junta Directiva, de bestuursraad
van Difam), maakte ik een zeer emotioneel moment mee.
Don Pablo vertelde, dat toen hij nog een kind was, hij met vader en broers ging
werken op de finca’s, de plantages van koffie, katoen en bananen. Werken was
eerder een eufimisme voor wat zij daar meemaakten. Het was slavenwerk voor een
armzalig loon waarvan je amper kon van leven. Het was weinig slapen in open
stinkende hangars tussen dronkaars en ongedierte. Van in de zeer vroege ochtend
diende hij op te staan om te werken tot de zon onderging. Mensonwaardig en altijd
ver van hun dorp. Door Patrick en Difam kwam er bedrijvigheid in eigen streek,
kwam er duurzame landbouw in dit zeer
Moeilijk landschap waar geen enkele akker horizontaal is, waar er heel dikwijls
droogte heerst en men kon zijn voedselvoorziening verbeteren, zodanig dat men niet
naar de verre finca’s moest. Pablo vertelde, met tranen in zijn ogen, dat hij bijzonder
blij was dat niemand van zijn familie nog naar die finca’s moest, zoals hij dit had
moeten doen. In tegendeel, zijn kinderen kregen de mogelijkheid om via Difambeurzen (door de “Amigos de Belgica”) te studeren, onderwijzer te worden,
verpleegster, ingenieur. Anderen in de buurt werden rechter, huisarts, oogarts, etc...
Dat zou niet mogelijk zijn geweest, want studeren was en is uitsluitend voor de heel
rijke mensen. Officiële studiebeurzen bestaan er immers niet, net zomin als
kinderbijslag.
Als vervolg op mijn inleidingsverhaal, zal ik jullie hierna enkele verdere “Verhalen”
vertellen over verschillen ontmoetingen, ervaringen, gesprekken, die we hadden met
Maya-inwoners van het gehele heuvellandschap van San Miguel. Wat we daar
gezien, ervaren en gehoord hebben, boeide ons. Het zijn zonder meer succesrijke

initiatieven van diverse aard, die mooi aantonen, wat de dynamiek, ondersteuning is,
die geleverd wordt door de werking van “Difam”.

Eerste verhaal
Mijn eerste verhaal gaat over iets heel kleurrijks. Namelijk boodschappentassen
vlechten door 32 Maya-dames en een Maya-man. Deze laatste was erbij gekomen
samen met zijn jonge vrouw en samen werkten ze heel “intens” aan een mooie
boodschappentas… één van mijn foto’s van deze bijeenkomst probeert dit in beeld te
brengen. Bedoeling van deze opleiding was, om kleurrijke tassen te maken en
hierdoor het vele gebruik van plastiek zakjes drastisch te verminderen in deze streek.
Ook in San Miguel komt plastiek-zwerfvuil veel voor.
Het thema van respect voor de natuur is heel belangrijk in de Maya-cultuur en
bijzonder in hun godsdienst. Moeder aarde heeft een goddelijke status. Zij is immers
een bron van vele belangrijke dingen in hun leven, kortom hun levensbron. Daardoor
slaat zoiets als ecologie en respect voor de natuur zeker aan bij de Maya’s, zij
herkennen dit. In de vele groepsontmoetingen maakt Difam hun bewust om goed te
zorgen voor hun Moeder Aarde en levert hun daartoe hulpmiddelen, zoals
bijvoorbeeld deze boodschappentassen-cursus.
Een tweetal vrouwen rijden met ons mee naar de heuvels van La Florida. Een van
hen heeft deze techniek geleerd van haar vader en geeft dit door aan de 32 Mayadames. We maken de laatste les mee. Na een hele klim met de auto en daarna
verder klimmend te voet, komen we aan op het erf van Don Rolando Gonzales waar
reeds vele vrouwen aanwezig zijn. Dadelijk wordt de les aangevat en weldra zijn allen
druk bezig met hun boodschappentassen die er bijzonder kleurig uitzien zoals de
foto’s aantonen. Het lijkt een bont gezelschap van babbelende vrouwen, in groepjes
werkend, soms met de baby of peuter in doeken gewikkeld op de rug.

Vele kinderen spelen in het rond, een gezellige bedoening met vele vriendelijke
mensen. Mensen samenbrengen en motiveren voor verandering, om hun situatie te
verbeteren is een van doelstellingen van Difam. Opleiding, motivatie, technische
ondersteuning en samen met hen in groep voorbeeldprojecten uitwerken waarbij
men de aangeleerde zaken samen in praktijk brengt is één van hun werkwijzen. In
een volgend verhaal zal ik het hebben over een mooi “mandala-project” in de
groententeelt.

Tweede verhaal
Mijn tweede verhaal gaat over een groentenproject. Met de jeep stijgen we uit het
dal van San Miguel naar het gehucht La Florida bij Don Bonifasio. We worden
verwelkomd door een 18-tal aanwezigen op het erf van Don Bonifasio, mannen
zowel als vrouwen. Gustavo, landbouwingenieur van Difam is de voornaamste
spreker en geeft een uitgebreide uitleg over het aanleggen van een voorbeeldproject
van groenten bouw in een Mandala-vorm. Bedoeling is groenten zoals ui, bloemkool,
sla, spinazie, broccoli, basilicum, medicinale planten te kweken in cirkels. (zie foto’s)
De buitenste cirkel wordt afgewerkt met stenen en een omheining van kleine
boompjes. De cirkelvormige plantage geeft voor effect dat de verschillende planten,
kruiden diverse kleuren en geuren afgeven door elkaar en daardoor worden de
insecten verward en druipen af. Op deze manier hoeft men geen dure en nietecologische chemische middelen te gebruiken om de schadelijke insecten te
neutraliseren. Gustavo spant zich in om deze mensen te motiveren om in groep deel
te nemen aan dit gemeenschappelijk project. Door goed samen te werken en goed

door te werken kan dit een succes worden.
Hij heeft medicinale planten mee die hij gekocht heeft bij een promotor van Difam
(een landbouwer die bij Difam nieuwe technieken geleerd heeft en deze actief
toepast. Hij is een voorbeeldfunctie voor zijn gemeenschap). Deze planten komen
aan de buitenkant van de mandala. Op een foto ziet u hem dit uitleggen. Het is
natuurlijk de bedoeling dat de gehele groep overtuigd wordt om ook deze methode
dan zelf toe te passen op hun hellende akkers. Bemesting en goeie bevloeiing zijn
hierbij cruciaal. Pas dan kan overwogen worden om zaai- en plantgoed ter
beschikking te stellen. Al dan niet via micro-financiering door Difam. Na de lange
uiteenzetting door Gustavo wordt er geacteerd in hun Aktenboek over deze
samenkomst, aanwezigen, onderwerp, doelstellingen… Dat wordt dan ondertekend
door de groepsverantwoordelijken. Vervolgens neemt de leider het woord en
motiveert verder de aanwezigen. Ook nemen enkelen het woord, ook vrouwen om
vooral Difam te danken om al wat zij gedaan hebben voor deze gemeenschap en nog
steeds doen. Vervolgens stelt Gustavo voor om met één van hen nu direct naar het
stuk grond te gaan waar de “Mandala” ligt. Op de foto’s ziet u deze Mandalastructuur van de plantjes. Na inspectie door Gustavo en verdere aanwijzingen belooft
Gustavo binnenkort nog eens te komen met plantgoed en om te zien of er verdere
vorderingen gemaakt worden. Motivatie is hier een belangrijk woord om een zekere
lethargie die heerst bij deze bevolking te doorbreken. Immers de Maya’s zijn een volk
dat heel lange tijd zwaar achtergesteld werd, aan hun lot overgelaten werd en met
bijzonder weinig middelen moest overleven… Niet eenvoudig om dit te doorbreken
en een mentaliteitsverandering te bewerken. En toch zijn er krachtige voorbeelden
van initiatieven van plaatselijke mensen die bijzondere resultaten neerzetten en
interessante economische activiteiten opzetten. In enkele volgende verhalen, van de
steenslagmaker, de producent van zuiver water “Agua Pura”, de tomatenkweker
etc.. vertel ik er meer over.
Twee weken later hebben we deze Mandala-akker opnieuw bezocht en er was ook
verdere uitleg nodig. We brachten wat plantgoed mee. De mandala deed het goed,
er lagen stenen rond, de bevloeiing was actief. Gustavo gaf nieuwe uitleg omtrent
een nieuwe vorm van aanplanten op een helling in de buurt van de mandala,
namelijk in de vorm van het Wifi-teken.

Derde verhaal
Het derde verhaal gaat over succesvolle kwekers van tomaten en koffieplanten die
door microkredieten van Difam verder kunnen investeren en groeien in hun diverse
activiteiten. Margarito en Aureliano van Difam begeleiden ons en zijn fier op deze
projecten waarvan zij de kredieten beheren. Vooreerst komen we bij de plantage van
Don Carlos in Tierra Blanca Las Vegas. Hij kweekt tomaten in grote macro-tunnels uit
een soort geweven nylon. Dit houdt de insecten tegen en toch kan de regen erdoor.
Hierdoor heeft hij minder plagen, meer rendement en rode sappige tomaten. Deze
tunnels zijn versleten na een aantal jaren en om nieuwe te kopen heeft hij de microkredieten nodig, ook voor de aankoop van mest en nieuwe planten. Zijn opbrengst
gaat naar de markt van de stad Huehuetenango.
Vervolgens gaan we naar de plantages van Dona Irma en Don Rolando in Arenal. We
ontmoeten er Doña Irma gezeten op een grondzeil voor haar tomatenkwekerij, ze
selecteert haar tomaten en “poetst” ze wat op vooraleer deze op de kleine truck
gaan en vervolgens naar de markt

gereden worden.
Ze bebouwen op eigen terreinen verschillen planten om te verkopen: eucaliptus,
gravilea, jacaranda, koffie…Ze hebben 25.000 Q (= 2.975 €) geïnvesteerd en zullen
voor 50.000 Q (= 5.950 €) verkopen. Ze hebben 35.000 koffieplanten staan die ze
zorgvuldig verzorgen onder die macro-tunnels tegen de felle hitte van de zon. Koffie
is immers een schaduw plant. Van een oorspronkelijk krediet van 90.000 Q (= 10.740
€) moet na anderhalf jaar nog 35.000 Q (= 4.160 €) afbetaald worden. Het zijn
trouwe betalers, soms kunnen ze extra afbetalen bij een goede cash-flow. Het gezin

heeft 4 kinderen, 2 gaan naar school, 2 werken mee op de plantages en in hun
papier- en ijzerwinkel. In Europa zou men het hebben over verstandig diversifiëren
van hun economische activiteiten… Ze kunnen zich een mooie woning met twee
verdiepingen permitteren langs een hoofdstraat waar tevens hun winkels zijn.
In een volgend boekje gaan we verder en hebben we het over andere interessante
projecten van Difam.

BEDANKINGEN
1.

Luc en Nicole vierden in 2019, hun 25 jaar huwelijksjubileum en schonken 1000
Euro voor de installatie van 22 hout besparende stoven voor de vrouwen van La
Estancia.

2. Phillippe mocht ook vorig jaar 60 lentes vieren en deelde zijn geschenken tussen
2 goede doelen, 1. de straatkinderen in Nepal en 2. DIFAM. Met de 1100 Euro
die Philippe en zijn vrouw Hetty schonken, konden we 24 hout besparende
stoven schenken aan de rest van de vrouwengroep van La Estancia.
3. De kerstmarkt van vorig jaar in Zwijnaarde bracht 375 Euro op. Deze werden
gebruikt voor de aanleg van een kleine boomkwekerij (+/- 3500 boompjes, zoals
els, graviléo, jacaranda, den en cyprés.) Schaduwnetten, plastiekzakjes om te
zaaien en te planten en een tuinslang werden hiermee aangekocht.
Van harte dank voor deze mooie initiatieven ter verbetering van het huiselijk leven
van onze huismoeders. Hopelijk volgen nog liefhebbers deze voorbeelden. Je ziet
hier een mooie foto van een moeder bij haar nieuwe (Leuvense) hout besparende
stoof.

Ook wil ik nog de volgende officiële instanties bedanken:
1. De gemeente Aalter schenkt 700 Euro voor Productieve herbebossing voor
de boerenfamilies in San Miguel Ixtahuacán, dit dankzij onze leden van de
Vrienden van Difam die in Aalter wonen.
2. De provincie Oost-Vlaanderen die met een gift van 6.997 Euro ons
landbouwproject verder zal ondersteunen. Daarmee bewijst de provincie
dat ze solidair zijn met de noden in het zuiden en helpen ze mee de
toekomst te verbeteren voor de Maya boeren in Guatemala.
3. Sinds het begin van mijn werk in Guatemala ondersteunt de gemeente
Lovendegem (nu Lievegem) ons werk in Guatemala.

STEUN DIFAM
Giften ZONDER fiscaal attest:
van de “Vrienden van DIFAM”

BE28 7370 5042 8020

Giften MET fiscaal attest (voor giften vanaf 40 euro): BE66 7380 3734 7143
(BIC KREDBEBB) van vzw Kontinenten – Potterierei 72 – 8000 Brugge

AUB STEEDS ENKEL met vermelding: "DIFAM Guatemala + rijksregisternummer"

Vroegere rekeningen zijn ofwel geannuleerd of geven GEEN attest meer.

Kijk ook eens naar onze Webpagina:
www.difam.org
Difam heeft ook een facebook pagina:
Difam.org

