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VERDELING BOOMPJES HERBEBOSSING 

 



BESTE VRIENDEN VAN DIFAM  

Op 25 september ben ik terug vertrokken naar Guatemala na 6 maand 

België. De vlucht ging via Costa Rica, maar de tropische orkaan Ian gooide 

wat roet in het eten. We moesten rond de orkaan heen vliegen, dat kostte 

ons een uur langer vlucht. Eens in Costa Rica was het enkel nog wachten 

op aansluiting naar Guatemala. We landden op tijd in Guatemala, mijn 

bagage stond al naast de band te wachten. Nog met de taxi naar het hotel 

en dan slapen. De jetlag gooit meestal wel wat roet in het eten, om 2 uur 

was ik al wakker en met nog een paar kleine hazenslaapjes werd het 

eindelijk 6 uur. De mensen van DIFAM zouden mij ophalen, Aureliano en 

Margarito waren vertrokken om 4 uur, maar op 100 km van de hoofdstad 

was de weg geblokkeerd door een grondverzakking ten gevolge van de 

overvloedige regen door de Tropische storm. Ze moesten 2 uur wachten 

tot bulldozers de weg konden vrijmaken. Om hun lange wachttijd te 

compenseren, nam ik een taxi en reed ik hen 1.30 uur tegemoet. Tijd 

speelt hier toch wel minder rol dan in België. 1uur30 om 35 km af te 

leggen. Dicht bij de stad, die in een grote vallei ligt, waren ook grote 

grondverzakkingen 

en stonden we 

regelmatig stil aan 

te schuiven om te 

kunnen passeren. 



Mijn passie, speciale kippen 

kweken, heb ik meegenomen naar 

Guatemala. De situatie van de 

mensen is in die zin verbeterd dat 

ze ook oog krijgen voor een sierkip 

en niet enkel voor slachtkippen. De 

Engelse kipjes gaan als zoete 

broodjes weg. Ik vraag enkel de 

kostprijs van het eten, want gratis 

is gratis, en kweekt slechte 

gewoonten. Ik zeg altijd: ¨enkel de 

zon is gratis¨. Ik deed terug 18 

eieren mee van 2 verschillende 

kippenrassen. Deze keer werden er 

maar 6 kuikens uit geboren 

tegenover 13 vorige keer. Nu 

moest mijn valies door de Rx stralen machine in de luchthaven en ik denk 

dat hier de oorzaak ligt van het mindere resultaat, want alle eieren waren 

bevrucht, maar de andere embryo´s waren voortijdig afgestorven.  

 

Don Pablo is nu ook op pensioen, hij is 68 jaar, en elke dag komt hij om 7 
uur helpen op de boerderij. Het is ook voor hem zijn passie. Eerst drinken 
we een kop koffie en daarna melken we de geiten en geven we de kippen 
eten, we doen het samen. Voor de geiten zaaiden we luzerneklaver, Pablo 
kuist het onkruid en ik strooi de mest tussen de afgesneden planten. We 
zijn een perfect team.  

Luzerneklaver is een zeer dankbaar groenvoeder voor de geiten. Het is een 
zeer goede bron van eiwitten en kan dienen als vervanger voor 
krachtvoeder en na afgesneden te zijn groeit het op 1 maand terug tot 

ongeveer 25 cm, klaar om terug afgesneden te worden. Alles is 
handenarbeid, maar zoals ik al zei als je op pensioen bent speelt tijd niet 
zoveel rol meer. 



Op 24 oktober kwam er heel droevig nieuws. Marielita, de jongste dochter 

van Olga, is 8 maand zwanger maar sinds 3 dagen voelt ze niet zoveel 
bewegingen meer van de baby. We gingen naar Mario, de verpleger van 
de clinica hier beneden de Calvarie. Hij deed een echo en zei dat de baby 
zwak was. Wellicht wilde hij Mariela en haar man sparen, hij raadde haar 
aan toch naar het ziekenhuis te gaan. Ikzelf zie die lange ritten (6 uur heen 
en terug) niet meer te doen, maar onze jonge schrijnwerker heeft zich 
spontaan aangeboden om met hen naar Xela te rijden. Romulo, haar 
oudste broer, is daar werkzaam als oogarts. Daar kwam het droevige 
verdikt, de baby was gestorven. Ik ben er onderste boven van. Ik ken 

Mariela al van bij haar geboorte, haar vader Rodrigo was mijn eerste 
werknemer op de boerderij. De oorzaak van het overlijden van de baby is 
nog onbekend en dat zal misschien ook wel zo blijven. Vandaag houdt de 
familie een gebedsdienst in het huis van Olga en Rodrigo, de grootouders. 
Olga heeft het heel lastig, het is een goede vriendin van mij sinds meer 
dan 30 jaar, die al haar kleinkinderen heel graag ziet. Zelf had ze 10 
kinderen, wat normaal was in die tijd. Mariela komt elke dag bij haar, na 
haar werk als onderwijzeres, om Olga wat bij te staan. Ze keken samen uit 

naar de komst van de baby. Haar baby zal begraven worden bij Aidé, het 
dochtertje van Maura en Vinicio, Mariela haar broer. Wie hier geweest is 
kent Maura zeker, want jaren terug kwam ze bij mij werken in de keuken. 
Jeffrey, Aidé haar broertje zei: Nu zal ons zusje niet meer alleen liggen. 

  



GEITENNIEUWS 

De geiten zijn alle drie drachtig, we kijken al uit naar nieuw leven en veel 
melk. Nu hebben we nog elke dag 3 liter melk, maar tegen eind december 
zullen beide moeders drooggezet worden om zich voor te bereiden op de 
volgende kroost. Enkele dagen geleden maakte ik voor het eerst kaas. 
Francine, een vriendin van in de tijd op Lovendegem, had mij goede raad 
meegeven en hoewel ik niet alle ingrediënten had (karnemelk moest ik 
vervangen door yoghurt) is de kaas super goed geslaagd. Het personeel 
wil al kaas meedoen voor thuis voor de kinderen, maar met 3 liter melk 

per dag kunnen we niet zoveel kaas maken. Hopelijk is het volgend jaar 
beter. 

In San Miguel zijn al 22 geitenmodules werkzaam. Ze bieden voordelen 
voor de voeding van kinderen en gezinnen. Aan de andere kant hebben de 
boeren het voordeel van geitenmest voor hun groenten. Het is een 
kettingproject. Families die een geit kregen dienen volgend jaar een 
lammetje af te staan aan een andere familie… enz.  

Geiten modules in Las Escobas en ook bij Dna Lydia in Belen Cantzela. 
Natuurlijk ook een foto van mijn witte Saanen geiten. Het bokje, Pieter, in 
Las Escobas is er al eentje die van mijn geiten voortkomt. 

 



PROJECT VOEDSELZEKERHEID EN VOEDSELONAFHANKELIJKHEID 

Fruitboomteelt: Agrarische herbebossing als antwoord op het probleem 
van ontbossing. 

Vrouwen van Exial 
komen hun 
fruitboompjes 
(perziken, pruimen, 
appels, citroenen en 

avocado’s) afhalen.  

In totaal werden er in 
2022 - 980 
fruitbomen gepland in 
5 gemeenschappen bij 
66 families. In totaal 
al 6 Ha. 

 

 

 

Levering 
Fruitboompjes, 
gemeenschap Sibinal. 

 

  



Demonstratieve groentetuinen 

 

Vrouwen werken in groep in de demonstratie groentetuin in Pashaque. 

 

 



Vrouwen van Tuimines. Fier met hun broccoli oogst. 

De voedselvoorziening in de landelijke gemeenschappen van San Miguel 
hangt voor een groot deel van familietuinen. Groenten worden geteeld 
die bijdragen tot een evenwichtiger dieet.  

De begeleiding van Gustavo richt zich vooral op de diversificatie van het 
menu. Een gezonde voeding garanderen op biologische basis en met 
respect voor het milieu. De basisgroepen hebben hun groepstuin, als 
leercentrum voor hun familietuin. Zaden en plantjes die door DIFAM 
worden geleverd, verbeteren en herwaarderen de productie van zaden en 
inheemse planten, zoals raap, nachtschade (de jonge plant is eetbaar en 
een grote ijzerproducent), postelein, apazoet, mosterd, amarant en 
peulvruchten.  

Naast de demonstratieve groepstuinen is er ook de ondersteuning van de 
studenten, jongeren van het basisonderwijs. Er werd een pedagogische 
tuin aangelegd in de officiële gemengde basisschool van Shanshegual. We 
planten volgende groenten: radijs, spinazie, koriander, enkel 
snelgroeiende soorten om de jongeren niet te snel te ontmoedigen bij 
langere groeiperiode. 



  



Opvang regenwater. 

 

Opvangen regenwater in 32 families te Shanshegual. 

Grote regenput van 45 M3 voor druppelbevloeiing voor 47 familie in Belen 
Cantzela. Druppelbevloeiing als antwoord op het veranderende klimaat en 
het regenwater tekort. Zware regenvlagen, met veel water op te korte 
tijd. Zie foto’s. 



 

 

 

 

Velden onder water na een 
tropisch onweer van minder 
dan 1 uur, al dit water gaat 
naar de rivier en verloren.

 



 

135 serres plastiek- en gaastunnels voor kweek van tomaten, paprika en 
pepers. Een project uitgevoerd in samenwerking met CARITAS San Marcos 
in Subchal, Sícabe, Las Escobas en Mulebac. Druppel-Bevloeiing met 
regenwater of rivierwater. 

 



Op 31 oktober werden nog eens 20 macrotunnels ingehuldigd. Een 

Macrotunnel is een soort serre, plastiek bovenaan en de zijkanten 
afgedekt met speciaal fijn gaas om insecten tegen te houden. De 20 
uitgekozen boeren zijn een beetje van overal in San Miguel. Dit om te 
voorkomen dat er in 1 gemeenschap bijvoorbeeld overproductie zou zijn 
van tomaten. Het totale project kostte 306.000 Quetzales (wat 
overeenkomt met een kleine 40.000 euro). Het is een project gerealiseerd 
samen met andere organisaties, zoals DIFAM, Caritas van het bisdom San 
Marcos, het lokaal gemeentebestuur, de San Carlos Universiteit van 
Guatemala en Adipo, ontwikkelingsorganisatie van Noorwegen... Zoals 

altijd is er een grote vertegenwoordiging van de verschillende notabelen 
en ingenieurs van alle organisaties. Na het vele praten en danken is er 
natuurlijk een typisch middagmaal. Je raadt het al: creoolse kip in een 
groentesoep. Zeker 20 kippen moesten eraan geloven, maar iedereen 
gelukkig. Zelfs een pintje bier was er ook bij, dat kan alleen maar als de 
grote meerderheid katholiek is want protestanten drinken geen alcohol. 
Zo zag je hier en daar toch een ingenieur naar een cola grijpen. Gustavo 
vertegenwoordigt hier DIFAM, maar hij vond dat ik het woord moest 

voeren. Na 32 jaar werken in Guatemala, zei de burgemeester, is Patrick al 
meer Guatemalteek dan Belg. Dat is misschien ook wel zo. Ik ben ook blij 
dat ik een deel van de familie mag zijn. 

  



FRUITSAP VERKOOP T.V.V. DIFAM DOOR ARTHUR 

Ik was enkele jaren terug, 1 jaar werkzaam bij DIFAM. 

Zoals elk jaar hebben we terug appelsap geperst dat we verkopen voor het 
goede doel. De helft van de inkomsten gaat naar een inloophuis voor 
kankerpatiënten in Eeklo. De andere helft gaat steevast naar DIFAM. Dit 
jaar hebben we meer dan dubbel zoveel appelsap. Het sap is 100% 
biologisch en lokaal bereid uit puur fruit. Je kunt kiezen tussen appelsap 
en appel-perensap.  

Prijs: Dozen van 3l aan €10 en dozen van 5l aan €15.  

Je kunt dozen bestellen bij mijn mama, Kathleen Wittouck, 
Tel.: 0499 38 70 10 of kathleen.wittouck@gmail.com 

Af te halen op adres: Brouwerijstraat 30 te 9920 Lovendegem of bij Patrick 
Van Speybroeck Tel.: 0474.20.46.24 te Lange Akkerstraat 5E 9800 Meigem 
– Deinze. 

                                    - Arthur 

mailto:kathleen.wittouck@gmail.com


 

 

De kerstmarkt gaat door in de nieuwe Melac, 
Dorpsstraat 31 in Zwijnaarde. 

Datum en openingsuren: 
 

Zondag 11 december van 11u tot 18u 
 

 

Wij danken van harte de organisatoren voor dit mooie initiatief 
waarvan de opbrengst gedeeld wordt door DIFAM en 
KOMPAGNON, Kompanjon vzw werkt aan gelijke 
onderwijskansen van kwetsbare kinderen en jongeren. 
Iedereen is uitgenodigd en van harte welkom, ook voor een 
hapje en een drankje. 
 

 



 

 

 

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 

http://www.difam.org/

