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BESTE DIFAM VRIENDEN 

De wereld draait verder ook in Corona tijden. Velen wachten met spanning op de 

verlossing van alle voorschriften die we moeten opvolgen. Iedereen hoopt spoedig 

op een vaccin die ons zal verlossen van de oorlog die we voeren tegen een 

onzichtbare vijand. 

Ook in Guatemala leeft dezelfde verwachting. De mensen van DIFAM doen verder 

met alle beperkingen die ze van de regering kregen. Ook daar is het afstand houden 

en maskers dragen. Bijeenkomsten in beperkte groepen en in open lucht. 

Vanaf begin september ging de Internationale luchthaven terug open. Buitenlandse 

toeristen mogen terug binnen, zei het met een negatieve test die MOET genomen 

zijn ten vroegste 72 uur voor ons vertrek. Ter plaatse enkel nog een temperatuurtest. 

Ik ben gelukkig want ik ben door de gezondheidstoestand van ons moeder niet 

kunnen gaan in het voorjaar. Gans het jaar heeft Corona stokken in de wielen 

gestoken. Hopelijk is het ergste nu voorbij. 

In dit boekje laat ik vooral anderen aan het woord, door mijn afwezigheid het ganse 

jaar ben ik voor de info krantjes hiervan afhankelijk:  

 Padre Eric aan het woord over de problemen met Corona voor de arme 

indiaanse bevolking, de gebrekkige gezondheidszorg en de impact hiervan 

op Corona. 

 Stephaan vervolgt zijn reisverhaal. 

 Bedanking. 

 Nieuwe wet op de giften met fiscaal, toch iets positief door Corona. 

Ik hoop voor elk van jullie dat jullie in goede gezondheid verkeren en blijven. Draag 

zorg voor elkaar. Mijn beste groeten en tot later. 

Patrick 

 

  



CORONA IN SAN MIGUEL DOOR PADRE ERIC 

We weten niet waar we naartoe gaan, 

het virus zit ons op de hielen en de 

voorzorgsmaatregelen worden niet zo 

strikt verstaan, laat staan gevolgd. Dat 

is één van de gevolgen van de 

gebrekkige vorming op school en van 

de verdeeldheid die in de hand wordt 

gewerkt door politiek en kerken. Een 

verdeeldheid die uiteindelijke ook zijn 

sociale en economische oorzaken heeft. 

Wat kunnen we vertellen over wat ons bezig houdt…? In Guatemala wordt de 

hoogdag van 15 augustus als feest enkel in de hoofdstad gevierd en hier bij ons in 

San Miguel enkel in 2 gemeenschappen, Excial en Chilive. Gisteren rond kwart na 

zeven telefoneerde Vilmer mij vanuit Excial: “Padre, hier is het feest zoals vroeger. Er 

wordt eten klaargemaakt en er is al veel volk.” Normaal mag dat niet, het is niet 

toegelaten van de overheidsinstanties, maar wie kan ingrijpen? 

Vilmer is student laatste jaar fysiotherapie. Hij was in Excial voor zijn werk. Hij 

vertelde nog dat de kerk vol zat en het ‘feest’ was net zoals andere jaren. Wij hebben 

nochtans afgesproken met de parochieploeg om nergens naartoe te gaan, volgens de 

richtlijnen van de regering en het bisdom dat wil wachten tot de situatie beter wordt. 

Wat later telefoneerde Narciso mij vanuit Mulebac: “Padre, mijn moeder is in haar 

laatste uren”. Ik had al gehoord dat ze wellicht Corona heeft, maar de mensen 

hebben een heilige schrik om naar het hospitaal te gaan. Ze waren met haar al naar 

verschillende dokters en genezers gegaan in San Miguel, maar zonder resultaat. Een 

test kost hier veel geld, meer dan 100 Euro… wie kan dat betalen? “Mijn moeder 

gaat sterven. Kunt ge komen?”vraagt Narciso. Allemaal niet zo eenvoudig… Als ik ga 

steken ze mij in quarantaine, en mag ik helemaal niets meer doen…. Laatste redding 

is misschien toch naar het Nationaal Hospitaal in San Marcos en hopen dat daar 

apparaten zijn om haar te genezen… Maar ik ken daar niets van. En gaan ze haar daar 

willen ontvangen? Ik bel naar de directeur van het hospitaal. Ze mag gaan.  



We hopen dat ze haar in het hospitaal zullen kunnen helpen? Ik ga naar de kerk en 

maak het een geruime tijd stil in mij … Zo beleven we hier Covid-19 … met veel 

wantrouwen en hopend dat we eraan ontsnappen. 

In de namiddag bel ik Narciso op, hij huilt … zijn moeder is gestorven. Het bleek toch 

geen Covid-19 te zijn. Ik moet ervan bekomen. Gregoria was op elke vergadering. Ze 

was een speciale vrouw, die anderen kon aanmoedigen. Ze was heel kordaat, kwam 

op tegen de mijnexploitatie, en ze was één van de meest toegewijde medewerkers 

van het revalidatiecentrum BITOL. Ze heeft veel geleden in haar leven, maar wist 

door haar wilskracht en gemoedelijke stem anderen mee te trekken. Ze leerde pas 

lezen als ze 40 jaar was, eerst in Mam en daarna in het Spaans. De parochie verliest 

aan Gregoria een heel waardevolle kracht. 

In dezelfde Aldea zou nog iemand besmet zijn met Corona. Er zouden er zelfs al twee 

aan gestorven zijn, maar wie zal het zeggen als mensen niet naar de dokter gaan? 

Kruiden en dergelijke kunnen hen een tijdje helpen, maar soms is er wel meer nodig. 

We houden afstand en nemen voorzorgen, zo hopen we te overbruggen tot het 

vaccin er is. Maar mensen begrijpen het niet nemen vaak risico’s uit onwetendheid. 

Er is geen klare informatie, maar geruchten helpen ook niet, ze creëren een klimaat 

van wantrouwen. De zieken mogen thuisblijven, het gezondheidscentrum van de 

staat volgt hen op. Maar velen wantrouwen en duiken liever onder. 

Er zal eind september geen feest zijn van San Miguel, de patroonheilige van het dorp. 

Zijn feest wordt elk jaar heel intens en met veel meeleven gevierd. Dit jaar zal het 

enkel via de radio gebeuren … En ondertussen … gaat het leven verder, ook hier. 

Door de parochiemedewerkers worden voedselpakketten met maïs en bonen en 

andere levensnoodzakelijke producten bedeeld aan de meest hulpbehoevende 

families in de Aldea’s. Dr. Bill, een gepensioneerde dokter uit de VS, zorgt hier 

hoofdzakelijk voor de fondsen. Er is veel nodig. 

Difam probeert de mensen zelf aan het werk te zetten om hun situatie te verbeteren, 

maar vergaderen en cursussen geven zijn nu uit den boze. Gustavo gaat de boeren 

thuis bezoeken, zo’n bezoek is bemoedigend voor hen en doet hen voelen dat ze niet 

alleen staan en in de steek gelaten worden. De staat doet niet veel voor onze 

mensen want economisch zijn ze niet zo belangrijk. We blijven hopen en 

bemoedigen de mensen waarmee we elke dag in contact komen. 



REISVERHAAL MARIJKE EN STEPHAAN 

In het vorig boekje hadden we het over verschillende “verhalen”, zoals die over het 

maken van kleurrijke boodschappentassen in La Florida door een groep vrouwen, 

over een groenten project waar we o.m. vertelden over het zaaien van plantgoed 

volgens een mandala-vorm, over het succesverhaal van een familie kwekers van 

tomaten, koffie, eucalyptus, gravelia, jacaranda, chili’s. 

Vierde verhaal 

In dit boekje vertellen we jullie andere verhalen over diverse families die, met de 

steun van microkredieten verstrekt door Difam en ook met de technische en 

landbouwkundige ondersteuning van het Difam-team, een duurzaam 

ontwikkelingsproject hebben gerealiseerd. Door de microkredieten beschikken deze 

families nu over mogelijkheden die hun situatie aanzienlijk verbeterd hebben. Dat 

resulteert in betere voeding, scholing voor de kinderen, betere hygiëne en zelfs 

verdere groei in hun economische activiteiten.  

Misschien even over deze kredieten die Difam verleent. Aureliano, de boekhouder 

van Difam leert ons dat alle kredieten die Difam verleend gewaarborgd zijn door een 

overeenkomst gewettigd door een advocaat in de stad. Als onderpand geven de 

mensen een stuk grond, een huis. Die grond, soms afgebakend met wat grote stenen 

wordt in dit contract heel nauwkeurig beschreven, opgemeten en voorzien van 

foto’s. Bij grove wanbetaling kan Difam dit opvragen bij een advocaat. Dit gebeurt 

zeer zelden. Het is immers de taak van de medewerkers van Difam om de hun 

toegewezen kredieten nauwgezet op te volgen, geregeld aan huis gaan om geld op te 

halen voor de afbetaling van hun krediet en hun sparen. Zo leren de mensen sparen 

en een reserve aanleggen voor de toekomst, voor medische zorgen, onderwijs…om 

tegenslagen op te vangen. De boekhouder registreert alles en volgt alles op. 

Krediet bij een gewone bank zoals deze die in de streek veel reclame maken, lijkt 

goedkoper wat intresten betreft, maar de kosten lopen erg op. Difam verrekent geen 

kosten. Daarenboven zijn de banken meedogenloos. Wanneer bij een kleine 

tegenslag niet kan terugbetaald worden gaat de rente sterk omhoog of wordt de 

waarborg verzilverd. Wat voor velen een ramp betekent. Het is al gebeurd dat Difam, 



na grondige analyse van zo een probleem en de betrokken waarborg, de banklening 

terugbetaald en deze vervangt door een Difam-lening met een nieuw 

afbetalingsplan. Dit geeft de mensen meer ademruimte en staat hen toe hun huizen 

en bezittingen te behouden. 

Op onze bezoeken zagen we overal de beroemde Difam-ecofilters opduiken in soms 

armoedige huizen/hutten en ook de kachels die de families kunnen aankopen via 

Difam. Drinkbaar water is een prioritaire levensbehoefte en de kachels geven de 

mogelijkheid om veel zuiniger – lees meer ecologisch, duurzaam – hout te 

verbranden. Ik heb ze op de meest diverse plaatsen gefotografeerd.  

Op weg naar de aldea’s reden we door Maquivil en over de “Difam-drempel”. In deze 

aldea gebeurden veel ongevallen met kinderen, mensen die de drukke weg 

overstaken. Met hulp van Difam werd door de plaatselijke bevolking een stevige 

autodrempel aangelegd die nu de snelheid afremt waarmee men door het centrum 

rijdt. Dit toont o.m. het maatschappelijk engagement van Difam aan.  



Op 17 februari reden we naar Subchal meer bepaald naar het huis van Don Transito. 

In samenwerking met de ontwikkelingsorganisatie Adipo had Gustavo van Difam er 

een druk bijgewoonde bijeenkomst georganiseerd waar les aan de boeren werd 

gegeven over aardappels kweken. “Hoe kweken we lekkere aardappelen en hoe 

herkennen we snel een plaag bij de aardappelen” was het onderwerp. Als Europeaan 

was het eigenlijk boeiend en anderzijds grappig om zien hoe een jonge geëngageerde 

landbouwingenieur op enthousiaste wijze en met moderne middelen (video, 

beamer, computer...) in deze zeer armoedige omgeving zijn uitleg deed.   

Hij motiveerde de boeren om aan de slag te gaan met zijn adviezen en beloofde 

terug te keren om te zien of men al goeie voorbereidingen had genomen inzake 

bemesting en compost. Als dit ok zou zijn, beloofde hij plantgoed en verdere hulp 

waarna Gustavo zijn aanvullende info en motivatie bracht. Deze pilootprojecten 

zouden dan verder uitgerold worden bij de plaatselijke boeren van deze omgeving. 

Deze worden er immers door gemotiveerd en kunnen leren en terugvallen op de 

opgedane kennis en ervaring van hun collega’s.  

Op 19 februari waren we opnieuw te gast bij een samenkomst georganiseerd door 

Difam en Adipo op het erf van doña Juliana in Sicabe. Ditmaal waren het enkel 



vrouwen en meisjes, samen met hun kinderen en baby’s natuurlijk. Dit was een 

“empowerment voor vrouwen”-vergadering. Na een inleiding van Gustavo had een 

lesgeefster van Adipo het over de belangrijke rol die vrouwen kunnen spelen in het 

ontwikkelingsproces van hun gemeenschap, waarna een tweede een dialoog met de 

aanwezigen probeerde op te zetten, wat moeizaam verliep. Het ging over goeie 

communicatie, werken in groep, gelijkheid tussen man en vrouw, evaluatie van 

vorige bijeenkomsten, wat heeft de groep bijeengehouden, wat is hun 

gemeenschappelijk doel, welke voordelen kreeg je familie, zaad, mais, bonen, wie 

heeft gestudeerd, wie kan niet lezen, wat zegt de man over deze vergaderingen… 

Maya-vrouwen leven in een onderdanige rol t.o.v. mannen en dit proberen 

doorbreken was net één van de doelstellingen van deze bijeenkomst.  



In la Patria op bezoek bij doña Elma en don Isabel op een steile helling. Gustavo komt 

om hun advies te geven over hun nieuwe geit. Hun comité had door tussenkomst van 

Difam een geit gekregen van Adipo, alsook de bouwmaterialen voor de houten stal. 

Deze stal zag er heel stevig uit, goed voorzien om de geit te beschermen tegen de 

koude ’s nachts in deze bergen. Inmiddels was er al een klein geitje geboren. Het is 

de bedoeling om de nieuwe geitjes die zullen geboren worden door te geven aan de 

andere leden van de groep en zo de groep van melk te voorzien. Dit experiment 

wordt van nabij opgevolgd door Difam, en zo worden ervaringen en kennis van deze 

boer aan de andere leden van hun aldea doorgegeven. Gustavo onderzocht 

moedergeit en gaf ze een inspuiting met vitaminen, besprak de voeding en hoe hun 

groentenkweek best beveiligd werd tegen de naar voedsel zoekende geiten… 

Op terugweg van een bezoek aan een erwten-kweker wil Margarito van Difam ons 

een klein Difam-project tonen in Subchal, bij Elisabeth, een jonge gehandicapte 

vrouw van 23 jaar. Gedurende haar zwangerschap kreeg ze hevige hoofdpijn en hoge 

koorts en dit evolueerde naar, eerst verlamming van haar benen en vervolgens van 

bijna haar ganse lichaam. Gedurende drie jaar kon ze het bed niet uit, maar nu kan ze 

zitten in een rolstoel en doet ze oefeningen en kan ze schrijven met de linkerhand 



(rechter is nog steeds verkrampt). Haar medicijnen haalt ze bij een dokter in Xela, 

zo’n 3 à 4 uren rijden, een dure zaak. Difam financierde voor haar een kleine handel 

om zo in haar levensonderhoud en dat van haar kind te kunnen voorzien. (De vader 

van haar zoontje liet haar in de steek). Zo verkoopt ze nu sedert één jaar voeding 

voor kippen, varkens, koeien aan de leden van haar aldea. Ze woont op een druk 

verkeerspunt en zittend op haar veranda met rond haar de zakken voer is ze goed 

bereikbaar. Wanneer zij iets nodig heeft, belt ze met haar leverancier en dan levert 

de chicken-bus de bestelde goederen bij haar thuis. Dit verhaal toont aan dat Difam 

hier soms het verschil maakt. Mutualiteit, gehandicaptenzorg of andere 

ondersteuning bestaan hier niet, de mensen zijn op zichzelf en hun familie 

aangewezen. We lieten haar een hele bos balpennen achter om door te verkopen in 

haar piepklein winkeltje van allerhande zaken. Na een hartelijk warm afscheid 

trokken we verder.  

Naar aanleiding van ons bezoek aan Elisabeth willen we het even hebben over Bitol, 

een soort mini-MPI in het centrum van San Miguel, naast Difam, waar gehandicapte 

mensen, kinderen door verpleegsters, kinesisten, leraars gratis worden geholpen. 

Hun werk is indrukwekkend. Ook Elisabeth ging daar heen. Bitol beschikt over een 



busje met laadbak die de patienten ophaalt in de heuvels en terugbrengt. Zuster 

Maudilia leidt dit centrum. Toen bleek dat ze een bureau nodig had voor haar 

administratie hebben we haar die meegebracht van de grote stad en haar 

geschonken, ze was er zeer blij mee. 



In het vorig boekje hadden we het uitgebreid over de groententeelt. Nu wil ik het 

even hebben over een heel ander project. In Legual gaan we op bezoek bij don Rene 

die 8 werkmannen in dienst heeft die werken van 7u tot 16u om rotsblokken te 

verbrijzelen tot kiezelstenen. Het gaat hier om vrij zwaar en gevaarlijk handwerk. 

Met grote voorhamers worden brokken rots tot kleinere stukken verbrijzeld die dan 

naar een machine worden gebracht om tot kiezelstenen vermalen te worden. Don 

Rene heeft een krediet van 290.000 Quetzal (31.717 €) bij Difam en betaalt trouw 

5000 Q (546,85 €) per maand af. Hij maalt 2 à 3 vrachtwagens per dag die hij 

verkoopt in San Miguel en ook in andere dorpen. Hij had Difam o.m. nodig om nog 

rotspartijen bij te kopen (heeft nu genoeg voor 20 jaar) , zijn machine te kopen (kost 

130.000 Q = 14.218 €) en de vele herstellingen te betalen. De machine werd al 20 

keer hersteld aan ongeveer 1.500 Q (164 €) per keer. Het geld diende ook om een 

firma te betalen die de grote rotspartijen met dynamiet uit de berg breekt. Toen we 

aankwamen was de verbrijzelaar net stuk en de baas was om een onderdeel 

gereden. Dringende grote kosten, zoals die verbrijzelaar, kosten aan zijn twee 

vrachtwagens (die hij zelf onderhoudt) worden financieel overbrugd met kredieten 

van Difam die dit bedrijf van heel dichtbij soepel opvolgt. 



Don Rene, zijn zoon en het personeel heeft aldus reeds een zestal jaar een vast 

inkomen, wat betekent dat 10 gezinnen hiervan profiteren op een duurzame basis. 

Dit niet evident is in deze streek. Deze werknemers moeten niet langer ver van huis 

in een plantage onmenselijke seizoensarbeid verrichten. Een succesverhaal waarop 

Aureliano, de boekhouder, terecht fier is. 

We mogen zeker niet vergeten om te vermelden hoe gastvrij we overal ontvangen 

werden, in de families, bij de groepsevenementen en vooral in de hospedaje van 

Difam te San Miguel.   

Dit Difam-hotel ligt er prachtig bij, knusse witte gebouwen omkranst door vele 

kleurige bloemen met een mooie tuin om in te verpozen, maar ook op de 

dakterrassen tussen de vele planten is het puur genieten van de altijd aanwezige zon. 

De temperatuur is er heel aangenaam, omdat we ons in de heuvels bevinden. Vanop 

deze terrassen heeft men een mooi overzicht over San-Miguel. 

  



We willen zeker de sympathieke Difam-mensen bedanken voor hun warm onthaal en 

hun voortdurende vriendelijke hulpvaardigheid. Guatemala is een gastvrij land, de 

Guatemalteken een vriendelijk, aangenaam volk.  

In een volgend boekje zullen we het hebben over ons bezoek aan de kliniek van 

dokter Hector, een kliniek opgezet en gebouwd door Difam op een belangrijk 

kruispunt van wegen en dit met de financiële steun van de “Amigos de Belgica”. Ook 

deze verwezenlijking van Difam is indrukwekkend.  

  



BEDANKINGEN 

Zoals ik al schreef in het vorige 

boekje is ons moeder op 21 april 

overleden. Stilaan kan ik terug 

verder. Ik vertrek terug naar 

Guatemala op 28 oktober en hoop 

er te kunnen blijven tot eind 

maart. Het is lang geleden dat ik er 

nog zo lang ben geweest. De 

mensen van DIFAM zijn heel 

gelukkig, al zal ik super moeten 

oppassen voor de persoonlijke 

contacten. Ik zal meestal werken 

vanuit de burelen van Difam, 

bezoeken aan de 

gemeenschappen staan er wellicht 

weinig op het programma. 

Na een begrafenis in intieme kring 

zijn de voorschriften al wat 

versoepeld en konden we met de 

dichtste familie en buren al eens 

samenkomen om ons moeder te gedenken en haar leven te vieren. Serena had een 

PowerPointpresentatie gemaakt die de hele avond te zien was, terwijl we konden 

genieten van een koud buffet en zelfgemaakte taarten. We vroegen geen bloemen, 

zoals ons moeder ook niet zou gewild hebben, maar we vroegen een bijdrage voor 

een project van hout besparende kookvuren voor 40 enthousiaste huismoeders met 

hun families in Zumbel, El Triunfo - San Miguel. We verzamelden de mooie som van 

2.228 Euro. Ons ma zou fier aanwezig geweest zijn op de inhuldiging, wij gaan dit nu 

voor haar doen in november met haar foto. 

Dank aan iederéén voor jullie milde bijdragen. We houden jullie op de hoogte van de 

installatie. 



NIEUWE WET OP DE GIFTEN DOOR CORONA 

BELANGRIJKE MEDEDELING: Verhoogde belastingaftrek giften goedgekeurd! 

 

Art. 3 Heel wat instellingen en vzw’s die van groot maatschappelijk belang zijn, 

hebben hun inkomsten de laatste maanden zien dalen onder meer omdat de 

activiteiten die ze organiseren om fondsen in te zamelen door de COVID-19 pandemie 

niet konden doorgaan. Meer giften zouden dat inkomensverlies deels kunnen 

compenseren. Om giften aan erkende instellingen meer aan te moedigen, worden 

twee maatregelen voorgesteld.  

Ten eerste wordt er voorgesteld om het percentage van de belastingvermindering 

voor de giften die in 2020 worden gedaan te verhogen van 45 pct. (artikel 14533, § 

1, derde lid, WIB 92) naar 60 pct.  

Het totale bedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden 

verleend, is in beginsel beperkt tot 10 pct en zal opgetrokken worden tot 20 pct. voor 

de giften die in 2020 worden gedaan door natuurlijke personen.  

Waar Corona al niet goed voor is. Mogen ook wij hopen op een extra gift om alle 

problemen die onze mensen van Difam tegenkomen tijdens hun werk te kunnen 

lenigen. Onze dank bij voorbaat. 

 

  



STEUN DIFAM 

 

1. Giften ZONDER fiscaal attest: BE28 7370 5042 8020 

van de “Vrienden van DIFAM” 

 

2. 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 geannuleerd. 

 

 

 

Kijk ook eens naar onze Webpagina: 

www.difam.org 

 

Difam heeft ook een facebook pagina: 

Difam.org 

http://www.difam.org/

