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BESTE DIFAM VRIENDEN
Het nieuws van de orkaan Eunice van vorige maand, heeft zelfs hier in
Guatemala voor onrust gezorgd. De laatste dagen kregen we ook heel veel
wind te verduren. Gelukkig hier zonder schade. Iedereen is ervan
overtuigd dat de klimaatverandering de oorzaak is van veel onheil. Ik ben
hier nu 5,5 maand in Guatemala geweest en hoewel het droogseizoen
bezig is, kregen we toch wekelijks eens wat regen. Op zich is dit geen
probleem als het maar regent vanaf mei. Dan planten onze boeren de
maïs en zonder water kan die niet groeien. In oktober en november was
de regen nog meer dan welkom want veel maïs was door het droge
regenseizoen nog niet volgroeid. Ook hier wijst men met de vinger naar de
klimaatveranderingen.
Boeren die een bevloeiing kregen 20 jaar geleden maken er nu dankbaar
gebruik van bij de groententeelt. Op andere plaatsen kweken ze dan weer
groenvoeder voor de dieren. Vooral bij mensen met enkele geiten is dit
heel dankbaar.
De oorlog in Oekraïne baart wellicht in België meer zorgen dan in
Guatemala. Hier zijn de mensen vooral ongerust omdat alles zo duur
wordt. Diesel en Benzine zijn duurder, je ziet het al op de grote wegen dat
er minder auto’s rijden. 1 zak meststoffen kost hier nu al 35 Euro.
Cementblokken kosten i.p.v. 50 eurocent al 70 eurocent. Maïs kost i.p.v.
16 euro nu al 20 euro. Maar de minimumlonen zijn gelijk gebleven, 7 Euro
per dag. Het stemt toch tot nadenken dat Oekraïne tot hier in Guatemala
zijn invloed heeft.
Veel leesgenot en tot in België. Dank aan alle mensen die mij
Nieuwjaarswensen toestuurden naar mijn thuisadres, ik heb ze nu
allemaal ontvangen bij mijn thuiskomst.
Patrick

In dit info boekje:
1. De lijst met voorziene projecten voor 2022
2. Bezoek aan de lagere en middelbare school te Subchal, na
installatie van een drinkwaterput.
3. Onze geitjes zijn geboren. Enkele foto’s.
4. Verslag bezoek aan de vrouwengroep van Sicabe.
5. Nog een laatste bericht van Louise en Camille voor hun vertrek.

PROJECTEN VOOR 2022
DANKZIJ DE BIJDRAGEN VAN DE VRIENDEN VAN DIFAM.
1. Werking voor Voedselzekerheid en – onafhankelijkheid krijgt 21.714
EUR. Toegewezen, deze zullen verdeeld worden als volgt:
- Voor de Boerengroep van Baljetre wordt een tomatenserre
gebouwd met druppelbevloeiing en met gezuiverd afvalwater
voor 857 EUR.
-

Voor de boeren van Chininguitz, zal een herstel van de
bevloeiingen uitgevoerd worden voor 1.143 EUR.

-

Voor de demonstratieve moestuinen voor de vrouwengroepen is
eveneens 1.143 EUR voorzien.

-

Voor de Vrouwen van Sicabe zullen 21 kippenrennen gebouwd
worden voor mestkuikens die zullen verkocht worden op de lokale
markten. Kostprijs: 4.320 euro.

-

1200 Fruitbomen zullen verdeeld onder de verschillende
basisgroepen van 6 gemeenschappen. Kostprijs: 3.429 EUR.

-

Voor de verschillende vormingssessies en de workshops is 2.514
EUR. Voorzien. Dit zal gebruikt worden voor didactisch materiaal
en middagmaal. De mensen komen dikwijls van ver zodat ze
moeilijk zonder eten terug naar huis kunnen gaan.

-

De rest gaat naar lonen, 3000 Dollar wordt hier bijgelegd door
onze zustergemeente, Jupiter – Florida, in de USA.

2. We helpen met 183 EUR voor afsluitdraad voor de speelplaats van de
kleuterklas in Lomalinda – Maquivil.
3. Rond de drinkwatertank van Tierra Nueva – Las Ardillas planten de
mensen een bosje met boompjes. Om die boompjes te beschermen
tegen dieren plaatsen we voor 413 EUR een omheining.

4. Aan studiebeurzen geven we 6.286 EUR dankzij de maandelijkse
bijdragen van onze pleegouders voor 20 studenten aan Hoger en
Universitair onderwijs. Hier hebben we onze reglementen enigszins
veranderd. De beurzen voor lager en middelbaar onderwijs zijn
afgeschaft om meer ruimte te kunnen creëren voor beurzen voor
hoger en Universitair onderwijs omdat in realiteit er een groot tekort
is aan hoger geschoolden. Velen blijven hangen na het middelbaar en
zoeken een uitweg in migratie naar de USA, wat ook geen oplossing is.
5. Voor de vrouwen van Tuicampana worden 49 waterfilters
geïnstalleerd voor de som van 1.260 Euro.
6. 113 houtbesparende kookvuren gaan naar de vrouwen van La Patria
en Tuicampana.
7. In Plan Subchal, Colmito en Chiquilila zijn de distributietanks van
vroeger geïnstalleerde drinkwaterprojecten dringend aan herstel toe.
In totaal bedragen deze herstellingen 13,415 EUR.
Voor al deze projecten wordt aan de lokale gemeenschap eveneens een
bijdrage gevraagd. Er is een aanvraag goedgekeurd bij de Provincie Oost
Vlaanderen voor een steun van 7000 EUR voor het project
Voedselzekerheid en – onafhankelijkheid. Aan Deinze en de gemeente
Lievegem vragen we een bijdrage van 1000 EUR voor de kippenrennen in
Sicabe. Voor het geitenproject kregen we 700 EUR van de gemeente
Aalter, via onze medewerksters Magda Lootens van Aalter. In het
volgende boekje kan je haar verslag lezen.

SUBCHAL, BEZOEK AAN DE LAGERE SCHOOL.
Subchal is de grootste aldea van San Miguel met een lage school van 620
kinderen. De leraren zijn allemaal jongeren die met een beurs van ons
studeerden. Het is toegewijde personen die echt staan voor hun school.
Spijtig genoeg zijn ze van de verkeerde politieke partij.

De school had een watertoevoer van ongeveer 1000 liter per dag, beeld je
in en dit voor 620 kinderen. Stel je dit bij ons voor, 1000 liter voor
drinkwater, toiletten, poetsen, …. Meerdere aanvragen werden gestuurd
naar het vorig gemeentebestuur die nog konden rekenen op bijdragen van
de toen nog actieve goudmijn. Maar zoals ik al zei waren de onderwijzers
van de verkeerde partij en kreeg de school niets.
Aan de kinderen werd gevraagd om dagelijks van thuis in plastiek flessen
van 2 liter drinkwater mee te brengen. Gevolg een oneindig grote afval
hoop op het eind van de week.
Professor Reinaldo, de directeur, ging na de verkiezingen aankloppen bij
de huidige burgemeester, wel van de goede partij. En er werden plannen
gemaakt om een waterput aan te leggen. Een waterput zoals er bij ons
vele waren 50 jaar geleden. De burgemeester die niet meer kan rekenen
op steun van de mijn, de ondertussen al 2 jaar gesloten is, kwam
aankloppen bij DIFAM. We beslisten om samen het project te financieren.

Naast de school ligt het gebouw van hulpburgemeesters. Dit ligt zeker 4 a
5 meter hoger dan de school. Daar is al een put aangelegd van 20 meter
diep. Via een wichelroede werd de plaats bepaald waar er water zou te
vinden zijn. Rekening houdend met het hoogteverschil met het gebouw
van de hulpburgemeesters dacht men er water te vinden op 16 meter. Het
werden 22 meter, met ruim voldoende water. Stilaan vulde de put zich en
nu staat er 7 meter water in dat opgepompt wordt naar een reservetank
die op het dak van de school staat van 2500 Liter. Er is nu water genoeg.
DIFAM betaalde hier 12.000 Quetzal of ongeveer 1.350 euro. Hiervoor
werden we uitgenodigd door het onderwijzend personeel en de
oudervereniging voor een middagmaal, ter bedanking. Het is een mooi
project dat met weinig middelen enorm veel kinderen heeft gelukkig
gemaakt.

ONZE GEITJES

BEZOEK AAN DE VROUWENGROEP VAN SICABE
Voedselzekerheid en Voedselonafhankelijkheid.
Het doel van onze organisatie is niet alleen te maken dat er voedsel op
tafel komt, maar ook de mensen een waardig inkomen te verzekeren. We
werken samen met Caritas van het bisdom en het Ministerie van
Landbouw. Bij de volgende activiteit hebben we ons vooral gefocust op de
jongeren. Hen een toekomst bieden en zo de migratiestroom naar de USA
indijken. Volgende activiteiten vonden plaats in de Aldea SICABE Bella
Vista.
Selectie van Landbouwpromotoren om de toekomst veilig te stellen.
Tijdens de bijeenkomst in het gemeenschapslokaal werden twee
promotoren gekozen voor Sicabe. Zij zullen de directe tussenschakels zijn
tussen de verschillende organisaties om het werk te begeleiden tijdens het
proces van bouw, productie en marketing met de boeren-producenten.
Op die manier hopen we positieve resultaten te verwezenlijken en de
lokale economie te verbeteren, doordat de lokale bevolking nog meer zal
betrokken zijn bij het volledige proces.

Bijeenkomst in openlucht, wegens Covid, op de plaats waar voor Sicabe
de serre zal worden gebouwd:
Deze demonstratie werd uitgevoerd op de grond van de begunstigden
waar de serre zal gebouwd worden. De afmetingen van de macrotunnels
zullen 4,5 lm breed en 18 lm lang zijn. De methodologie is: Leren-doen,
van boer tot boer. Boeren uit andere gemeenschappen komen hun
ervaringen delen. In deze serres zullen paprika, Mexicaanse peper jalapeño, tomaten en andere producten die goed verkopen op de lokale
markten.

LOUISE EN CAMILLE
Hallo Belgische Vrienden
Binnen enkele weken is het al onze laatste stageweek. We gaan nog
steeds 1 dag in de week naar het CAP, Medisch centrum van het dorp, 1
dag mee op verplaatsing en 2 dagen en nachten naar het ziekenhuisje van
DIFAM. Op verplaatsing naar de ‘Aldea’s’ ontpoppen we ons al tot
dokters. Guatemala heeft een groot tekort aan dokters, waardoor
verpleegkundigen de taken van dokters moeten overnemen. Op
verplaatsing is het dus onze taak om de consulten uit te voeren. Een grote
verantwoordelijkheid, die wij als studenten verpleegkunde uit België, niet
gewend zijn. In het begin vonden we het best raar om klinisch onderzoek
uit te voeren, een diagnose te stellen en een behandeling voor te
schrijven. Onze favoriete verpleegkunde, Jeanyn, leerde ons met veel
enthousiasme en geduld de kneepjes van het vak. Ondertussen schrijven
we al zonder twijfel antibiotica voor bij de zoveelste urineweg- of maag/darminfectie.
Over maag-/ darminfecties gesproken. Deze week was het de eer aan
Camille om een tijdje op het toilet te verblijven…. Toen de maagpijn maar
bleef aanslepen, kwam Jeanyn gelukkig tot de redding met een middeltje
tegen de parasieten. Ons (verwende) lichaam is hier nog niet zo gewend
aan de soms onhygiënische omstandigheden en het voedsel. We hadden
het niet anders verwacht, maar ondertussen is Camille terug helemaal de
oude!
Wanneer we gaan werken in de Aldea’s krijgen we altijd Guatemalteekse
specialiteiten aangeboden door de lokale bewoners. 95% kans dat deze
maaltijd kip, rijst, bonen en tamales bevat. 100% zeker dat de maaltijd
tortillas bevat, tortillas zijn de aardappelen van Guatemala. Sterker nog,
de tortilla heeft hier een dubbele functie. Het functioneert niet enkel als
voedingsmiddel, maar ook als bestek. Een mes of lepel is overbodig met
een tortilla in de hand! Behendig zijn wij nog niet in het ontleden van een

kip zonder mes, wat soms veel gelach oplevert bij de andere
verpleegkundigen.
Omdat we in Huehuetenango kokosmelk op de kop hadden getikt en wij
allebei gek zijn van curry’tjes, besloten we een kip - curry te maken om de
verpleegkundigen van de communities te bedanken. Curry was voor hen
nog een onbekend concept, maar ze vonden het ‘muy rico’ (heel lekker).
Klein bedankje aan Patrick die ons hielp om de kip te ontleden!

Hospitaaltje van DIFAM. Foto met Dr. Hector en zijn dochter Yveth die ook
dokter is.
Omdat we geen visum hebben en niet langer dan 90 dagen in Guatemala
mogen verblijven als ‘toerist’, zijn we ook een weekend naar Mexico
getrokken. Wij wonen ongeveer 2 uurtjes van de grens van Mexico, dus
met de bus was dit te doen. We zijn de chickenbus hier ondertussen al
goed gewend, dus de reis ging verdacht vlot, tot we aan de grens kwamen.
Eerst waren we nog onder de indruk, want het leek alsof we de grens
zomaar zouden kunnen overwandelen. Niets was echter minder waar.

Eerst beschikten we al niet over de vereiste documenten: onze
terugvlucht naar huis en een bevestiging van ons verblijf in Mexico. Nadat
we dit geregeld hadden, bleken we ook nog 600 pesos te moeten betalen
om Mexico binnen te
mogen. Volgens onze
man aan de grens was de
wet sinds 3 maanden
geleden veranderd, iets
wat online nergens terug
te vinden was. Wij
geloofden er eerst ook
niets van, maar na een
verhitte discussie,
gooiden we toch maar de
handdoek in de ring. Wij
dachten even dat 600
pesos een fortuin was,
maar na het omrekenen
bleek dit maar 25 euro te
zijn. Het zal ons een
raadsel blijven wie die
600 pesos in zijn zakken
heeft: de overheid van
Mexico of onze man aan
de grenspost. Blijkbaar
had hij het tóch voor
Figuur 1 Figuur 2: kip met curry voor de collega’s
vrouwen met een
temperament, want tijdens de terugkeer naar Guatemala werden we nog
meegevraagd op de koffie.

Natuurlijk zou het geen blogpost van Louise en Camille zijn, als er ook
geen nieuw huisdier toegevoegd wordt aan de roedel. Na een werkdag in
het CAP, zag Louise een klein, wit, rillend mormeltje aan de kant van de
weg. We konden de kleine vlooienbal natuurlijk niet achterlaten op straat
en namen hem mee naar huis. Ons klein beestje zat vol vlooien en
parasieten. Drie wasbeurten met anti- vlooienshampoo en een paar
kommetjes eten later, was hij stralend wit en lag hij vredig te slapen. Nu
hadden we echter wel een probleem: wie zou zorgen voor ons hondje?
We vreesden ervoor dat Patrick er niet zomaar zou intrappen als we het
tussen zijn nieuwe, witte geitjes verstopten… dus moesten we op zoek
naar een baasje. Een onverwacht bezoekje die avond van Lily en haar
kindjes bracht onze redding. Ook zij waren meteen verkocht, en zo had
‘Oso’ een nieuw, warm huisje.
¡Hasta la proxima vez! Louisa en Camila

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"
Geen namen vermelden.)
!!!! 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

