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Middelbare school
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Beste Amigos,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 
2013. Wij hopen dat u een goede jaar-
wisseling heeft gehad en dat 2013 
voor u voorspoedig is begonnen. Voor 
Amigos is de periode rond de jaar-
wisseling altijd een drukke periode. 
Dan vindt namelijk de selectie van de 
bursalen voor het nieuwe schooljaar 
plaats (in Guatemala loopt het school-
jaar van januari tot en met oktober).

Dit jaar hebben we dat volledig ‘op 
afstand’ gedaan. Hadden we voor-
gaande jaren een (Nederlandse) vrij-
williger ter plekke, dit jaar moest alles 
over ‘het lijntje’. Natuurlijk hebben we 
lokaal hulp, in de personen van oud 
bursalen die betalingen kunnen doen, 
berichten kunnen doorgeven, dor-
pelingen naar de website verwijzen, 
etc. Echter alle coördinatie ligt nu 
bij het bestuur, zoals alle aanvragen 

verwerken en betalingen voorberei-
den. Ondanks de afstand is – naar 
onze mening – alles toch heel aardig 
gegaan en kunnen we trots melden 
dat we in 2013 40 kinderen in San 

Juan en regio ondersteunen met een 
beurs (waarvan 17 nieuw verstrekte). 
Voorwaar weer iets waar we in Ne-
derland – niet in de laatste plaats u als 
amigos – trots op mogen zijn!

Verder zijn we bezig aanvragen voor 
microkredieten te verwerken. Dat kost 
iets meer tijd, want ook daar wil het 
bestuur zorgvuldig mee omgaan.

Wat betreft Guatemala is er helaas 
ook minder goed nieuws te melden – 
dit heeft de Nederlandse pers gehaald 
in februari. Door een schimmelinfec-
tie zijn grote delen van de koffieoogst 
verloren gegaan. Dit heeft niet direct 
invloed op wat er in San Juan gebeurt 
(dat ligt niet in een koffiegebied), maar 
heeft natuurlijk wel invloed op de al-
gehele economische situatie. Reden 
temeer om ons werk daar voort te 
zetten!

Tot slot kunt u in deze nieuwsbrief 
meer lezen over het tijdelijk stopzetten 
van het naaiproject.

Tot de volgende nieuwsbrief in de 
zomer,

Tjeerd Haima van der Wal

Voorwoord
1. op school



Zoals u ondertussen gewend bent, 
vindt u hier weer de kennisquiz. Ik 
wens u wederom veel plezier bij het 
beantwoorden van de vragen. Veel 
succes!

De antwoorden kunt u weer vinden in 
de nieuwsbrieven en jaarverslagen 
van dit jaar en de voorgaande jaren. 
Deze staan op de website van Amigos 
(www.amigosdesanjuan.org) en zoals 
gebruikelijk klein gedrukt en op zijn kop 
of zijwaarts ergens in deze nieuwsbrief.

Vragen

1. 
Waar eten de kinderen van de lagere 
school in San Juan hun lunch?

2.	
Wie maken de wenskaarten die elk 
jaar worden meegezonden met de 
nieuwsbrief in december?

3.	
In welk jaar opende de Telesecundaria 
haar deuren in San Juan?

4.	
Welke organisatie heeft het terrein 
voor het sportveld in langdurige bruik-
leen gegeven?

5.	
Wat is de naam van de film van de Gua-
temalteekse regisseur Sergio Ramirez 
die op het LAFF (Latin American Film 
Festival) in Utrecht is vertoond?

In Guatemala is in januari het nieuwe 
schooljaar weer begonnen. Amigos 
heeft daarom in november 2012 de 
procedure voor het toekennen van 
nieuwe beurzen in gang gezet. 

Omdat er dit keer geen vrijwilliger 
in San Juan aanwezig was, hebben 
we een van de jongeren uit het dorp 
gevraagd om posters in het dorp op 
te hangen met informatie over hoe er 
een beurs kon worden aangevraagd 
en de criteria waaraan de jongere 
moet voldoen om voor een beurs in 
aanmerking te komen. De jongeren 
konden dan vervolgens hun aanvraag 
per e-mail indienen.

Omdat het sinds de komst van de 
Telesecundaria drie jaar geleden mo-
gelijk is om gratis middelbaar onder-
wijs te volgen in San Juan, is het vanaf 
2013 niet meer mogelijk om een beurs 
aan te vragen voor het Colegio in San 
Juan. Jongeren kunnen een beurs 
aanvragen voor een beroepsopleiding 
of een universitaire opleiding.

In totaal hebben 27 jongeren een 
nieuwe beurs aangevraagd. Helaas 
is het financieel niet mogelijk om alle 
aanvragen te honoreren. Het bestuur 
heeft daarom bij het beoordelen van 
de aanvragen streng gekeken naar 
de economische thuissituatie van de 
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De kennisquiz

Selectie nieuwe bursalen 2013
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Een vrouw tijdens 
de naaicursus

   
jongeren. Jongeren die in een - relatief 
gezien - redelijke of goede financiële 
situatie verkeren hebben geen beurs 
ontvangen.
In totaal is aan 17 jongeren een beurs 
toegekend, waarvan uiteindelijk 15 de 
beurs ook hebben geaccepteerd en 
aan hun opleiding zijn begonnen.
Van de bursalen uit 2012 ontvangen 
er 23 ook in 2013 nog een beurs om 
hun opleiding af te maken. In totaal 
verstrekt Amigos in 2013 dan ook aan 
40 jongeren een beurs.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn 
in statistieken nog wat aanvullende cij-
fers over de verstrekte beurzen:
• er zijn 23 hele en 17 halve beurzen 
verstrekt;

• 30 jongeren volgen een beroeps-
opleiding en 10 studeren aan de uni-
versiteit;
• 23 jongens hebben een beurs ont-
vangen en 17 meisjes;
• 15 jongens en 8 meisjes ontvangen 
een hele beurs;
• 8 jongens en 9 meisjes krijgen een 
halve beurs.

Alle bursalen is gevraagd om twee 
keer per jaar hun cijfers per e-mail 
aan Amigos op te sturen en ons te 
informeren als zich het komende jaar 
omstandigheden voordoen die van in-
vloed zijn op hun studie.

Annette Vonk-Jurrius

   

Naaicursussen in 2013?
In 2012 werd de driejarige 
naaicursus afgesloten in 
Santa Lucia de los Ocotes 
en Monte Grande. Het 
bestuur van Amigos heeft 
besloten om voorlopig geen 
nieuwe naaicursussen te 
starten. Aan belangstel-
ling voor de naaicursussen 
ligt het niet. Uit drie dorpen 
hebben vrouwen een ver-
zoek ingediend of er ook 
daar een naaicursus zou 
kunnen plaatsvinden.

Deelname aan de naaicur-
sus kost de vrouwen slechts 5Q per 
keer. Zij krijgen daarvoor drie uur les 
en de benodigde materialen. Amigos 

betaalt de rest van de kosten. Het be-
langrijkste criterium om deel te mo-
gen nemen is daarom dat de vrouwen 
zelf een dergelijke cursus niet kunnen 
betalen en dat zij deze vaardigheden 
goed zouden kunnen gebruiken om 
voor zichzelf en hun gezin kleding te 
maken of zelfs te verkopen.

Voor Amigos is het dan ook heel be-
langrijk dat de deelneemsters worden 
geselecteerd op basis van deze crite-
ria. Zonder eigen vrijwilliger in de re-
gio is het vrijwel onmogelijk om de ga-
rantie te krijgen dat de geselecteerde 
deelneemsters aan deze criteria vol-
doen, omdat vriendjespolitiek en het 
laten voorgaan van het eigen belang 
helaas veel voorkomen in Guatemala.

4. de INCAP, een organisatie die zich richt op gezondheidszorg en sportieve activiteiten aanmoedigt



Met man 
en macht wordt 

Met man en macht 
wordt egwerkt aan 

•... dankzij het door Amigos onder-
steunde waterproject de watertoevoer 
in San Juan is gestegen van eens per 
30/40 dagen naar eens per 10 da-
gen.?

•... er op het Colegio een directiewis-
seling heeft plaatsgevonden en dat 
Carlos Vivas als directeur is opge-
volgd door Enma Teresa Marroquin…?

•... de Quatamalteekse singer/song-
writer Alejandro Arriaza op dit moment 
in Nederland is...? 
www.alejandroarriaza.com

•... er tot en met 3 april a.s. in de Dom-
kerk te Utrecht de fototentoonstelling 
‘Guatemala terug in beeld’ is te zien?

Stichting	Amigos	de	San	Juan	de	Flores
Postbus 15922      
1001 NK Amsterdam

Tel/Fax +31 (0)84 - 871 22 37   
E-mail info@amigosdesanjuan.org 
Website www.amigosdesanjuan.org
Rek.	nr. ING 454.75.02 

Teksten
Tjeerd Haima van der Wal
Annette Vonk-Jurrius
Paula Platjee-van de Velde
 
Vormgeving	
Coco Hoeksema - YUNOCOCO
(www.yunococo.nl)
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Dat is natuurlijk niet vreemd in een 
land, waar het zo moeilijk is om het 
hoofd boven water te houden en de 
kosten voor eerste levensbehoeften 
blijven stijgen. Amigos richt zich ech-
ter op de kansarmen in deze samenle-
ving en wil vooral hen helpen om hun 
levensomstandigheden te verbeteren. 
Zolang het risico te groot is, dat niet 
de juiste doelgroep van de cursus zal 

gaan profiteren, zal er daarom geen 
nieuw project worden opgezet.

Wij blijven hopen op een nieuwe vrij-
williger of een betrouwbare partner in 
de regio die ons zal kunnen 
bijstaan bij de selectie van de 
deelneemsters.

Annette Vonk-Jurrius

Wist u dat...

Adres & Colofon
DE SAN JUAN DE FLORES

5.Distancia 


