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BESTE DIFAM VRIENDEN 

Voorbije winter was ik 5 maanden in Guatemala, bij terugkeer wachtte mij hier de 

quarantaineperiode met de nodige tests. Het ergste was echter de eenzaamheid. In 

Guatemala, zij het op afstand, was ik steeds omringd door onze medewerkers. Elke 

morgen kwamen ze koffiedrinken, voor de middag kwamen ze zeggen dat ze gingen 

eten, ondertussen kwamen de mensen van Difam mij uitnodigden voor hun 

koffiepauze en ’s avonds nog eens een “tot morgen” Gelukkig heb ik hier telefoon en 

een mooie tuin om mij bezig te houden. 

Door die langere periode in Guatemala, heb ik ook wat meer tijd gehad om eens na 

te denken over de diepere noodzaak van Ontwikkelingssamenwerking. Op 

wereldvlak zien we dat internationale financiering van projecten dikwijls een 

tweesnijdend mes is. Er wordt dikwijls rekening gehouden met het feit of grote 

internationale projecten ook een positieve financiële terugslag kunnen geven aan de 

schenkers in kwestie (bv. De Wereldbank, officiële ontwikkelingshulp met financieel 

voordeel voor eigen bedrijven e.a.) Daarnaast is het de schenker die nog te dikwijls 

bepaald, met dit objectief voor ogen, hoe of wat er met de fondsen dient gedaan te 

worden. De onbaatzuchtigheid van deze steun is soms wel wat ver te zoeken. 

Enkele voorbeelden: 

 Het schenken van landbouwmachines die hier gemaakt werden en in de 3de 

wereld helemaal niet te gebruiken zijn omwille van de structuur en de 

situatie van de gronden. Resultaat de machines staan te verroesten, het 

project is van hieruit bepaald zonder het te laten groeien uit de noden van 

de lokale bevolking. 

 Schenkingen van zaai granen is nefast voor onze landbouw. Dikwijls zijn het 

onze overschotten die helemaal niet goed groeien in ons klimaat, of het zijn 

hybride zaden. Onze landbouwers doen al het werk, ze zaaien en bemesten 

maar er komt weinig of geen opbrengst. Komt er dan wel een goede 

opbrengst dan kunnen van deze zaden geen zaaigraan oogsten om terug te 

zaaien volgend jaar omdat het hybride zaad is. 



 Chemische meststoffen werden royaal ingevoerd, onze mensen verleerden 

te composteren en de mest van hun dieren te verzamelen want ze hadden 

toch zo’n goed resultaat de 1ste jaren, maar stilaan raakte de grond uitgeput 

en begonnen de mensen nieuwe stukken te ontbossen, met alle gevolgen 

van dien. 

 Onze Ecofilters zijn dan terug een positief voorbeeld. Ze werden voor 20 % 

medegefinancierd door Google en Microsoft. Op die manier kochten deze 

bedrijven zuivere lucht en waren ze in orde met de Amerikaanse wetten.  

 Om de migratiestroom vanuit Midden-Amerika naar de Verenigde Staten 

onder controle te krijgen zijn grootste projecten opgestart o.a. in 

Guatemala. Het probleem is terug dat de organisatie hiervan terug in 

handen ligt van Amerikaanse ingenieurs, die het werk delegeren naar de 

Guatemalteekse maar hiervoor een meer dan modaal loon verkrijgen. 

Gustavo en Enma werken dikwijls een heel weekend om papieren in orde te 

krijgen die ze op maandag of dinsdag moeten gaan afgeven bij de ingenieurs 

in de stad. Een bijdrage in hun onkosten, loon, inspraak in de realisatie, … 

zou fantastisch zijn, maar hier komt weinig of niets van terecht. De 

geldschieter bepaald nog teveel wat kan en moet gebeuren met de fondsen 

vertrekkende vanuit een westers denken. 

Gelukkig hebben de mensen van DIFAM al jarenlange ervaring om alles in goede 

banen te leiden. Spijtig dat ze zo dikwijls botsen op ingewikkelde structuren en 

rapporteringsvoorwaarden. Dialoog ontbreekt nog te veel. Initiatieven groeien nog 

steeds te weinig uit de lokale basisgroepen. Gelukkig hebben meer en meer boeren 

wat gestudeerd en komen meer en meer voorstellen van die hoek. DIFAM wil te 

allen tijde paternalisme vermijden.  

Taal is ook dikwijls een probleem, verslaggeving dient steeds in het Nederlands, 

Frans of Engels te gebeuren, wat voor mij dan ook elke keer een hele opgave is om 

alles te vertalen. 

De mensen van DIFAM doen fantastisch werk en hebben kwaliteiten, zoals geduld, 

dat bij ons soms wel wat ontbreekt. Dankzij onze grote Vriendengroep kunnen ze 

rekenen op veel steun die rechtstreeks terecht komt bij de basisgroepen zonder te 



blijven hangen in allerlei onkosten van de grote organisaties. Honderden jongeren 

kregen van DIFAM al een studiebeurs door vrienden die via een bestendige opdracht 

bijdragen. Hierdoor kregen honderden gezinnen een betere toekomst en krijgt de 

indiaanse bevolking inspraak in de vele bestuurs- en sociale organen van hun 

samenleving. 

Het moto van DIFAM is nog steeds: “We werken niet voor geld, maar voor onze 

mensen” “Geef ze geen vis, maar leer ze vissen”. Dat zie je bij elke basisgroep waar ik 

op bezoek ging. Hun loon is niet hoog maar ze werken enthousiast voor de lokale 

bevolking en krijgen daar enorme veel dank, respect en waardering voor terug. 

In dit DIFAM info krantje zal ik jullie terug proberen meenemen naar mijn dagen en 

bezoeken van enkele maanden terug in Guatemala. 

 

Patrick 

  



BEZOEK AAN DON RICARDO 

DIFAM heeft aan 3 boeren groepen een zaaimachine cadeau gedaan. Met de hand 

zaaien kost hun een halve dag met de zaaimachine 10 minuten. 

De groep van Don Ricardo telt 15 boeren en om beurten neemt elke boer de 

machine voor enkele dagen mee. Hij was in de tijd aangeduid als verantwoordelijke 

voor een kleine zaaimachine van de groep van Chisnan. Ondertussen gingen 3 jaar 

voorbij en dan vroeg ik mij af of die zaaimachine nog in werking zou zijn. Toen we 

aankwamen was hij bezig erwten te plukken voor de lokale markt van de woensdag. 

Ik kreeg er direct een portie mee, samen met een reuze broccoli voor de keuken van 

DIFAM.  

Samen met zijn zoon die A2 landbouwwetenschappen heeft gestudeerd plukt hij 

erwten van creoolse zaden. Toch wel raar, de boeren hebben enkele jaren terug 

peulerwten gekregen. Ze konden die enkel verkopen aan de bedrijven voor 

conserven, op de lokale markten was er weinig of geen interesse. De mensen kenden 

dit niet. Ik herken hier mijn moeder in die ook nooit rode bieten heeft klaargemaakt, 

ze had dit nooit gezien in hun jeugdjaren. Hier zie je maar hoelang het duurt om een 

mentaliteit te veranderen. 

Zijn vrouw kwam met een 

drankje. Daarna ging Ricardo de 

zaaimachine demonstreren. Hij 

ging opnieuw erwten zaaien. Wat 

hij anders op een halve dag kan 

planten, dat doet hij nu op 10 

minuten. Nog altijd gaat de 

zaaimachine van boer naar boer, 

en steeds komt ze terug bij 

Ricardo om er zorg voor te 

dragen. 

 Foto 1: Don Ricardo aan het zaaien 



 

Het deed deugd om na 3 jaar te zien dat 

de machine nog in gebruik is. Het is niet 

altijd zo. Steeds moeten we zien dat een 

nieuw project voortkomt uit de mensen 

zelf. De nood moet eerst aangevoeld 

worden dan pas is er interesse. Het is 

natuurlijk leuk als ze iets als geschenk 

krijgen, hoe zouden we zelf zijn. Maar 

hoeveel dingen krijgen wij niet cadeau, 

die daarna gewoon blijven liggen omdat 

we het niet nuttig vinden of niet nodig 

hebben. 

  

Foto 2: Erwten en broccoli voor DIFAM 



DE ZADENBANK IN SICABE 

Twee jaar geleden kwam de vraag, na een slecht maïsseizoen, waar vinden we goed 

zaaigraan voor volgend jaar. Gustavo heeft dan een aanvraag ingediend en wij 

hebben voor 400 Euro een zaden bank gebouwd. Vroeger deden de mensen hun 

zaden op zonder te selecteren. Dikwijls bewaarden ze zaden op de zolder, vroeger 

met de klei dakpannen was dit OK, deze isoleerden veel beter, maar nu met vele 

huizen die golfplaten hebben wordt het dikwijls zo warm op de zolder dat de zaden 

verhitten, daarom het belang van de zaadbanken. 

Er werden er 2 gebouwd. Ze zullen elk dienen voor 5 gemeenschappen, 1 voor de 

hoger gelegen gemeenschappen (boven de 2500 meter) en 1 voor de lager gelegen 

gemeenschappen (tussen 1500 en 2000 meter) 

Daar de mensen zelf een stuk moesten bijleggen en het werk gratis deden is de 

ingebruikname pas dit jaar gebeurd. Gustavo 

geeft hier uitleg over het belang van een 

juiste temperatuur en vochtigheid voor het 

bewaren van de zaden. 

Foto 3: Geselecteerde zaden voor de zaadbank hangen te drogen 

Foto 4: Potten zaden per familie voor 
komende jaren 



Het doel is de zaden te bewaren voor 

het jaar nadien of ook voor 2 jaar 

nadien. Een reserve wordt zo 

aangelegd mocht er een slecht 

oogstseizoen komen. Zo zijn onze 

boeren minder afhankelijk van aankoop 

van zaaigranen hetzij bij andere boeren 

in andere dorpen of bij firma’s. 

Gustavo helpt de mensen om hun 

zaden te selecteren, goed te drogen en 

dan te bewaren. Al tijdens de groei van 

de maïsplanten worden de beste 

planten uitgekozen om zaaizaden te 

produceren.  

 

 

 

  

Foto 5: Gustavo legt het belang uit van het goed 
bewaren van zaden 



VISSEN KWEKEN IN HET HOOGGEBERGTE VAN SAN MIGUEL 

Het doel is hier zelfstandigen te vormen die 

op weinig grond hun brood kunnen 

verdienen. Gustavo gaat maandelijks de 

verschillende boeren met een visvijver 

bezoeken. Die dag bezochten we 5 

projecten samen met een ingenieur, 

specialist in vissenkweek om de boeren bij 

te staan met raad en hun opbrengst te 

verbeteren. De meest gekweekte vis is 

Tilapia, Forel is moeilijker omdat die stromend water nodig heeft, toch is er 2 

Forelkwekers bij in de koudere gemeenschappen van San Miguel, boven de 2500 

Meter. 

Tijdens de bijeenkomst kregen de boeren uitleg over het tijdstip van de voeding, de 

soort voeding volgens de 

leeftijd van de vissen en 

hoe het aantal calorieën 

van de voeding te 

verhogen door toevoeging 

van vismeel en visolie. 

Visolie is vooral belangrijk 

voor de natuurlijke 

weerstand van de vissen 

omdat ze veel Omega 3 

vetzuren bevatten. 

Vismeel doet de eiwitten 

met 1,5 % verhogen. 

 

 

  

Foto 6: Forellen bijAlberto Castañon 



BEZOEK AAN DE GEITJES IN BELEN CANTZELA 

Doña Christina, is 1 van de vrouwen 

die een geiten module kreeg, ze heeft 

een pasgeboren lammetje en het is 

een vrouwtje, zou Koning Filip zeggen.  

Ze is ook verantwoordelijk voor het 

bokje dat tegen eind van het jaar haar 

mama geit zal dekken en daarna de 

toer zal doen naar enkele andere 

geitestallen. Vanaf volgend jaar zullen 

de lammetjes voor haar zijn. Nu mag 

ze wel de geit melken, voor de familie, 

vooral voor de kinderen. Voor Gustavo 

is het een hele boekhouding om te zien dat de juiste bok bij de juiste geit terecht 

komt. Om inteelt te vermijden worden jonde bokjes ingevoerd van Tejutla en ze 

mogen maar 1 jaar geiten bevruchten in onze sector. Het geiteras dat ze hier hebben 

is Alpino en Togenburger.  

Ik heb nu een koppel witte 

melkgeiten gekocht van het 

ras Saanen. Ze worden 

geleverd in oktober en zullen 

beiden drachtig zijn. Samen 

met hen komt ook een bokje 

mee. Dat bokje zal dan ook 

zijn ronde mogen doen bij de 

andere geiten. Zo vermijden 

we inteelt. Er zijn momenteel 

al 16 geitestallen gebouwd 

en er komen er dit jaar nog 4 

bij. 

Velen willen wel geiten maar 

Foto 7: Het jonge bokje met het pasgeboren 
lammetje 

Foto 8: Dña Cristina met het jonge bokje 



niet iedereen wil ze verzorgen op de manier waarop DIFAM en Adipo (een Noorse 

ontwikkelingsorganisatie waarmee we samenwerken in het geitenproject) het 

voorschrijven. De bedoeling is dat de geiten op stal blijven (3 M2 per geit) ze krijgen 

eten in de kribbe en zitten op 50 cm van de grond, zo produceren ze mest voor de 

composthopen. Compost die dan weer gebruikt wordt voor de groenten en de mais.  

Bij deze groep is er een water probleem, er is geen bevloeiing. Ze gaan een artisanale 

waterfilter maken waarin ze het waswater en spoelwater van de keuken filteren voor 

hun groenten. Wat een luxe als je maar een kraan moet openen en er altijd water uit 

komt. Hopelijk verandert het klimaat niet zodanig dat ook wij in steeds maar grotere 

droogteperiodes zullen terechtkomen door de klimaatveranderingen. Gelukkig 

hebben we hier dit jaar geen probleem mee, zoals vorige jaren. Zullen we de moed 

hebben om de noodzakelijke maatregels te nemen om onze planeet te beschermen. 

Soms voel ik dat DIFAM al dingen doen waar wij in België nog in de verste verten niet 

aan denken. Bijvoorbeeld ons afvalwater (douche, waswater en keukenwater, geen 

toilet) filteren en gebruiken om de planten water mee te geven. Grote 

zuiveringsinstallaties doen bij ons het werk dat we daar individueel per groep of 

familie doen. 

  



STEUN DIFAM 

 

Giften ZONDER fiscaal attest:    BE28 7370 5042 8020 

Van de “Vrienden van DIFAM” 

 

Giften MET fiscaal attest (voor giften vanaf 40 euro): BE66 7380 3734 7143 (BIC 

KREDBEBB) van vzw Kontinenten – Potterierei 72 – 8000 Brugge 

Veranderingen i.v.m. de stortingen ten voordele van DIFAM. 

 

 

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 

Foto 9: Zadenbank in Sicabe 

http://www.difam.org/

