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BESTE DIFAM- VRIENDEN AAN DE OVERKANT VAN DE OCEAAN 

Terwijl bij jullie in Vlaanderen en Europa de herfst zijn intrede deed, zijn we hier van 

het regenseizoen naar het droogseizoen overgegaan. Het regenseizoen was eerder 

aan de droge kant, wat dan ook weer niet goed is voor de gewassen. Alles is erop 

afgestemd dat het 6 maand regent en 6 maand droog is. In die periode is de mais 

geplant en als het droog wordt begint hij te rijpen. Regent het nu te weinig dan is hij 

niet volgroeit en is er geen of weinig graan. Voor mens en dier een groot probleem. 

Gelukkig heeft het dit jaar de 2de helft van oktober, zelfs begin november nog redelijk 

wat geregend. Soms iets te veel met de nodige donder en bliksem 

Ik ben hier samen met 2 studenten van de Artevelde Hogeschool. Louise en Camille, 

2 laatste jaar verpleegkundigen. Ze trekken elke dag naar het CAP, centrum voor 

permanente gezondheidszorg, of naar ons ziekenhuisje bij Dokter Hector en zijn 

dochter Yveth. Yveth is ook afgestudeerd als arts sinds vorig jaar. Ze is een grote hulp 

voor haar vader. Ze wil volgend jaar Gynaecologie studeren. Dat zal hier goed van 

pas komen. Gisteren hadden ze een bevalling en een spoedkeizersnede.  

Louise en Camille adopteerden hier al van bij aankomst onze poes met 3 kittens, en 

dan ook nog een magere hond die bij de zuster met 4 jonge puppies ligt. Beiden 

kregen al een wasbeurt tegen vlooien. Verder in dit boekje laat ik Louise en Camille 

uitvoeriger aan het woord. 

Ondertussen is de nieuwe geitenmodule voor onze eerste 2 Saanen melkgeiten in 

orde en zijn de geiten gedurende 14 uur per vrachtwagen naar San Miguel vervoerd. 

Ze zijn momenteel drachtig en we verwachten tegen half februari kleine geitjes. 

Leven op de boerderij. 

Verder in dit boekje terug verhaaltjes van elke dag, zowel van mijzelf als van Camille 

en Louise. Daar het boekje bij jullie in de bus valt eind november – begin december 

heb ik mij de vrijheid veroorloofd om er nog het artikel bij te steken van Arthur 

“Kerst in Guatemala”, in de tijd toen hij hier verbleef is dit artikeltje nooit 

gepubliceerd geraakt en vorig jaar was Kerstmis vieren verboden door Corona. 

Groeten 

Patrick  



VERGADERING MET ADIPO IN SAN MARCOS, EEN DAG UIT HET 

LEVEN VAN DE COORDINATIE VAN DIFAM. 

Vorige week gingen Enma, Gustavo en ik naar San Marcos voor een vergadering, 

conferentie zeggen ze hier, van 2 dagen. Alweer een hele belevenis. Eerst de toch 

wel vermoeiende reis van ruim 2 uur naar San Marcos. De weg ligt er heel slecht 

bij, vele grote putten in het asfalt. Gelukkig zijn ze de weg hier en daar aan het 

herstellen. Dan naar de vergadering die om 10 uur begon. Dan op zoek naar een 

hotel met een groepje van 8 mensen. En dan avondeten, snel een pizza bestellen, 

want pizza expres Dominos holt hier ook rond!  

De volgende dag werden we verwacht in het Hotel Perez (een nogal chique 

bedoening voor ons, maar dat gaat zo met vele grotere buitenlandse 

organisaties).  

Een licentiaat in de economie vertelde over de toestand van Guatemala, met 

heel wat droef cijfermateriaal: 51 % van de bevolking leeft in armoede waarvan 

15% in extreme armoede, elke 45 sec wordt er een kind geboren (wat voor een 

overbevolking zorgt met alle gevolgen van dien), slechts 30% behaalt een 

diploma secondair en slechts 10% heeft toegang tot hoger onderwijs …… dit alles 

met schokkende beelden! Voor ons eigenlijk allemaal bekend. Hoewel de cijfers 

in San Miguel wel duidelijk beter zijn door de jarenlange aanwezigheid van 

buitenlandse organisaties zoals DIFAM. 

Daarna maakten we kennis met alle “organisaties” die gesteund worden door 

“ADIPO”.  

ADIPO is een Noorse organisatie die samenwerkt met lokale organisaties. In ons 

geval DIFAM en Adibitol, van de parochie van San Miguel, en ook met het lokale 

gemeentebestuur. In totaal 7 organisaties. Zij werken vooral rond duurzame 

landbouw en geven logistieke ondersteuning bij vormingsdagen voor de 

vrouwen, bv. yoghurt maken, taarten bakken of worsten maken na het slachten. 

Elke organisatie stelde voor waaraan ze de laatste 3 jaar heeft gewerkt en welke 

de invloed is op de ontwikkeling en verbetering van lokale situatie en de 

bevolking van ons dorp. Deze projecten brachten voor vele, eenvoudige, arme 

mensen, vooral Indiaanse, toch duidelijk beterschap. Organisaties zoals DIFAM, 



die kunnen rekenen op extra buitenlandse steun, hebben hier duidelijk een 

voordeel. 

We zagen prachtige voorbeelden:  

 Jongeren die een technische landbouw opleiding volgen.  

 Moeders die leren om “pluimvee” te verzorgen (zowel kippen op 
legbatterij als mestkuikens – vooral inenten en ziekte preventie).  

 Ecotoerisme en promotoren voor gezonde voeding.  

 Sensibilisatie voor afvalbeperking en recycleren.  

 Herwaarderen en gebruiken van medicinale planten.  

 Kweken van gezonde groenten voor het bereiden van gezonde voeding.  

 Naaiateliers en het maken van artisanale producten.  

 Opstarten van kleine “negocios” (handeltjes, bedrijfjes, winkeltjes) met 
mini kredieten.  

 

Bedankt aan Noorwegen en ook aan de vele lieve Belgen die ons ondersteunen!  

Na twee vermoeiende dagen keerden we huiswaarts, waar we alweer genoten 

van een lange file. Dit door werken en een grote trailer die de scherpe bocht niet 

kon nemen. Onder leiding van heel wat advies en na 2 uur wachten, besliste de 

politie om de wagen opzij te plaatsen en het verkeer te laten passeren, CHAOS 

op zijn Guatemalteeks!!!! Zoals altijd staan de beste stuurlui aan wal!!!! 

 

  



AVONTUREN VAN LOUISE EN CAMILLE, VOOR DE 

GUATEMALTEKEN, LOUISA EN CAMILA 

Wij zijn ondertussen al 2 weken in San Miguel en deze week was onze 1ste 

stageweek. Voor we eraan begonnen zijn we nog eerst een weekendje naar 

Huehuetenango geweest. Huehue is eigenlijk de dichtstbijzijnde stad, slechts een 60 

km verwijderd van onze verblijfplaats. De busrit neemt toch een flinke 3 uur in beslag 

door de oneindige bergen en het slechte wegdek. De busrit was onze 1ste 

kennismaking met de welbekende “chicken bus” een creatief opgelapte Amerikaanse 

schoolbus. We nestelden ons vanachter in de bus, waar lekker veel plaats was, maar 

niet veel later beseften we al waarom iedereen zich vooraan had geïnstalleerd. Laat 

ons zeggen dat we 3 hernia’s rijker zijn. Achteraan wipt de bus zo hoog op bij elke 

put die hij passeert dat je er geradbraakt uitkomt. 

In Huehue kwam onze droom in vervulling, een supermarkt!! In onze buurt in San 

Miguel is er geen supermarkt. Het dorp bestaat uit ontelbare kleine “tiendas”, dit zijn 

kleine winkeltjes. Je moet er dikwijls verschillende doen om te vinden wat je zoekt. 

Elke woensdag en zondag is er wel markt met veel verse groenten fruit. 

Een volle winkelkar en 2 gelukkige meisjes later, keerden we terug huiswaarts. Na 

het weekendje, bleek de bus nemen naar huis toch niet zo simpel te zijn. Een 

uurrooster kennen ze hier niet. Voor de zekerheid gingen we vroeg genoeg in de 

ochtend naar de terminal, maar de chauffeur wilde pas om 13 uur in de namiddag 

vertrekken. Uiteindelijk vonden we een minibus die ons huiswaarts wilde 

meenemen. Gezellig dicht op elkaar geplakt genoten we van de al iets betere vering. 

De laatste 5 km namen we een taxi. Een paar minuten later beseften we dat we een 

zak vergeten waren in de bus. Na een spannende achtervolging (dank u 

taxichauffeur) was onze zak gelukkig nog intact weer terecht. 

  



 

Figuur 1: Camille, Dr. Hector, Louise en Dr. Yveth. 

Momenteel is het hier overdag heel mooi, zomers weer en begint het in de late 

namiddag te overtrekken. ’s Avonds onweert het bijna elke dag. Daardoor valt ook af 

en toe de elektriciteit uit. Iets waar we niet op voorzien waren. Gelukkig vonden we 

enkele kaarsen in de keuken. 

Met veel goede moed en gezonde stress begonnen we op maandag aan onze eerste 

stagedag. Toen we de keukendeur openmaakten om aan de belangrijkste maaltijd 

van de dag te beginnen, had Garfield, de mascotte kater van DIFAM en onze beste 

vriend, een leuke verrassing voor ons klaar. Drie opengescheurde pakken melk lagen 

op de grond. We hadden onze les geleerd: steeds dubbelchecken of Garfield niet is 

achtergebleven in de keuken en of alle ramen gesloten zijn! Het is een echte 

deugniet. Een ezel stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen, maar toch na enkele  

  



 

 

 

 

 

   



WENSKAARTEN VERKOOP IN MEIGEM TEN VOORDELE VAN 

DIFAM – GUATEMALA 
 

Werk van Patrick Van Speybroeck, hij woont 
reeds meer dan 10 jaar in Meigem. 

Momenteel is hij voor 5 maand werkzaam in Guatemala. 

 

Graag nodigen wij de inwoners van Meigem uit om dit jaar wenskaarten te kopen ten 

voordele van DIFAM op de adressen vermeld hiernaast. 

De opbrengst van de Wenskaartenverkoop is voor het project van “houtbesparende 

kookvuren voor de Maya-vrouwen”.  

 

 

  



BESTELKAART WENSKAARTEN TEN VOORDELE VAN  

DIFAM – GUATEMALA 

 

Familie ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wenst ………………. Wenskaarten.  Prijs 3 kaarten voor 5 Euro    Totaal: ………………...€ 

Kaarten zijn te bekomen bij:   

• Virginie Hemelaer  - Weg naar de Vaart 3 te Meigem. 

• Yesenia en Pieter D’Hoore  -  Lange Akkerstraat 6 te Meigem. 

• Perfecta – Markt 123 te Deinze 

 

Betalen kan rechtstreeks bij bovenstaande personen of via overschrijving Rek. nr. 

Vrienden van Difam BE28 7370 5042 8020.  Dan worden de kaarten thuisbezorgd. 

Graag ook nog te noteren in de agenda dat de Vrienden van DIFAM op zondag 24 

april 2022 een ontbijt organiseren in Zaal Reigersnest. 

 

HARTELIJK DANK – DE VRIENDEN VAN DIFAM 

  



  



dagen hadden we terug prijs. Hij zat terug opgesloten in de keuken met alle gevolgen 

van dien. 

We liepen stage in het vaccinatiepostje in het dorp. Het gaat er hier toch wat anders 

aan toe dan bij ons in België. Spijtig genoeg hebben hier veel mensen schrik van het 

vaccin, al dan niet gehersenspoeld door de protestantse sektes. Terwijl in België aan 

de lopende band gevaccineerd wordt, is het hier wachten tot er iemand opdaagt. Er 

moeten ook eerst voldoende personen aanwezig zijn om het aantal dosissen uit een 

flacon op te gebruiken. Daardoor moeten mensen soms heel lang wachten. Tijdens 

die wachttijden oefenen we onze Spaanse woordenschat een beetje met de 

aanwezige mensen. 

2 keer per week krijgen we een uurtje extra bijles Spaans van een lieve, lokale dame. 

Gisteren hebben we met haar 3 dochters samen gekookt. Naast de Spaanse les, leert 

ze ons ook tortilla’s maken. Het viel ons hier enorm op hoe zelfstandig, braaf en 

behulpzaam kinderen hier zijn. 

Eind september vallen hier de cumpleaños van San Miguel, het jaarlijkse dorpsfeest, 

vorig jaar was dit volledig verboden door Corona, en ook dit jaar was het iets 

miniemer dan gewoonlijk. Het was een kleine kermis en de ganse dag door werden 

er bombas (voetzoekers) afgevuurd. Jammer voor ons werden die bombas ook ’s 

nachts afgevuurd waardoor we niet konden slapen maar toch de volgende dag op 

stage moesten. 

Als je gevoelig bent voor lawaai en naar Guatemala op reis wilt gaan, neem dan 

oordopjes mee! De honden blaffen hier van het minste dat ze zien of horen, en 

zetten zo andere honden aan. Concerten, gegeven door soms vijftig verschillende 

beesten, mag je uren aan een stuk aanhoren. Wanneer een gevecht om terrein 

gaande is, word je sowieso wakker, met of zonder oordopjes. 

De hanen die zowat elke familie heeft worden helemaal gek van dit kabaal. Hun 

ritme slaat nergens meer op. Om tien uur 's avonds beginnen ze te kraaien, heel de 

nacht door. Dit wil dus zeggen: inclusief de haan wiens woonplaats de tuin achter 

ons kamertje ligt. Met veel plezier zal hij ons elke nacht wekken. We hebben nu zelf 

een Engels haantje dat meedoet aan het concert, maar gelukkig na een 3-tal dagen 

word je dit toch wel wat gewoon, en slaap je ook wel als je de oordopjes eens 

vergeet. En wakker worden met een haan is toch het begin van een nieuwe mooie 



dag, ook al is dat dan om 6 uur, we gaan hier gemiddeld ook 2 uur vroeger slapen 

dan thuis. TV is hier onbestaande bij DIFAM. 

Het dorp heeft hier ook een Belgische pastoor, hij woont hier al meer dan 30 jaar. Bij 

een kopje koffie kon hij ons wat meer vertellen over het lokale leven. Het deed ons 

deugd even Nederlands te mogen praten. Een nieuwe taal leren is toch soms wel 

vermoeiend. 

Na een rustig weekendje, zijn we terug klaar voor de volgende werkweek. 

Adios Amigos! 

Louisa & Camila 

  



KERSTMIS DOOR ARTHUR, VEEL GEZELLIGER IN NIET CORONA 

TIJDEN. 

Kerstmis is de max. Hier in Guatemala toch. Het leeft, het geeft. Men kijkt er al van 

begin november naar uit. Weken wordt er nergens anders over gesproken. Het is het 

feest van vriendschap en geluk voor de familie. Voor even kent iedereen elkaar, helpt 

iedereen elkaar, knuffelt iedereen elkaar. Er heerst een euforische sfeer die ik nog 

nooit eerder heb meegemaakt. 

De Posadas 

De negen dagen voor kerstavond zijn er wandeltochten, de posadas. Net zoals in de 

bijbel gaan Maria en Jozef op zoek naar een overnachtingsplaats. Op het eind vinden 

ze enkel een stal. Iedereen kent wel dit verhaal. De Posadas zijn wandeltochten van 

huis naar huis, met iedereen die wil deelnemen. Elk onderkomen waar men stopt 

heeft een avondmaal bereid, voor al die mensen! In enkele krappe kamertjes zit 

iedereen tegen elkaar. Het is een symbool van gastvrijheid die Jozef en Maria hier 

wel vinden in tegenstelling tot het oude bijbelverhaal. Terwijl men spreekt, preekt en 

zingt krijgt men eten en drinken. De laatste avond van de posadas is 23 december. 

De kerstboom 

Op vrijdag 7 december werd ik net voor de middag door enkele jongens 

meegevraagd die avond naar de kerstboom te gaan kijken. De lichten zouden 

aangestoken worden. "Oké", dacht ik, "het is eens iets anders, zal wel tof zijn zeker". 

Dat was zwaar onderschat. 

Elke stad, elk dorp investeert in een kerstboom, liefst hoger dan die van het 

buurdorp. Op sommige plaatsen heb ik er van meer dan twintig meter gezien! Die 

van San Miguel was een meter of negen. Het enige spijtige is dat ze gefabriceerd zijn, 

niet echt dus. 

Het centrum binnenwandelend kwamen we duizenden mensen tegen!! Zelfs vanuit 

de armste aldeas kwam men naar het centrum! Overal stonden kraampjes, tamales 

en arroz con leche verkopend (=maïsgebakjes en een zoet, warm rijstdrankje). Er 

passeerde een heuse stoet, gooiend met snoepjes, liederen zingend. Een bekende 



zanger (zijn nadoener) kwam zingen op het geïmproviseerde podium, gevolgd door 

komische en andere muzikale acts. Achter ons werd vuurwerk afgestoken, mooi 

vuurwerk, voor bijna twintig minuten aan een stuk. Bijna twintig minuten aan een 

stuk stond iedereen het met open mond toe te gapen. Stel je voor: vuurwerk! 

Wanneer we ons omdraaiden waren de lichten aan, iedereen had het gemist. Erna 

vertrokken sommigen naar huis, anderen gingen iets eten en nog anderen hingen 

gewoon wat rond. Al bij al was het, het gezelligste en grootste evenement dat ik tot 

nu toe heb meegemaakt in San Miguel. 

 

Figuur 2:De kerstboom in het centrum van San Miguel 

 



Kerstavond - nacht 

Vierentwintig december, 23u45. Ruben en ik vertrekken naar don Pablo zijn huisje in 

Barrio El Calvario. Het is een vijf-minuten durende wandeling. Toegekomen stonden 

ons marshmallows en poncho de fruta te wachten. De film Home Alone stond 

zowaar op de achtergrond te spelen. Na enkele minuten van begroetingen ging 

iedereen naar het dak, om alle gekochte bommen en vuurwerk af te steken. Het was 

een ongelofelijk moment. Nu waren Ruben en ik het die de lucht aangaapten. Elke 

persoon, elk huis, had een enorme lading buskruit gekocht om deze nacht te vieren. 

Een kwartier aan een stuk kleurde de hemel explosief en kon je elkander amper 

horen door de continue ontploffingen. Zelfs de arme boeren, wonend op de San 

Miguel omringende bergflanken, hadden zich uitgesloofd om deel te kunnen nemen 

aan het kerstelijke vuurwerk. Prachtige zichten zagen we, versteld stonden we. Dit is 

een once-in-a-life time, beseften we. Nadat we klaar waren met onze bommen, 

kregen we van iedereen gratis knuffels. Beneden wachtten tamalitos en meer 

poncho de fruta ons op. Het was een onvergetelijke avond! 

Voor een nacht was geen hond meer te horen. 

Arthur De Simpelaere uit Lievegem.  



 

 

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 

 

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

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

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 

http://www.difam.org/

