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Beste Amigos,

Er is wat rust weergekeerd in de acti-
viteiten in San Juan. De bursalen zijn 
allemaal naar school en zullen rond 
deze tijd hun eerste examens aan 
het doen zijn (periode mei/juni). Wij 
wensen hen veel succes daarbij! 

Momenteel is er geen (Nederlandse) 
vrijwilliger ter plaatse. Nieuwe uitge-
breide projecten worden daarom op 
dit moment niet opgestart. Wel kijken 
we naar de mogelijkheid van microkre-
dieten. Dit is niet altijd makkelijk ...

In deze nieuwsbrief een artikeltje over 
wat er zoal komt kijken bij het ver-
werken van aanvragen voor een mi-
crokrediet. Verder een recept van Gua-
temalteekse bodem: Carne adovada. 
Simpel en smaakvol – wat willen we 
nog meer in ons drukke bestaan in Ne-
derland? Wij hebben het al geprobeerd 
en zijn benieuwd wat u ervan vindt!

In Nederland heeft er een bestuurs-
wijziging plaatsgevonden. Arjan heeft 
besloten het bestuur te verlaten. Hij 
heeft te kennen gegeven aan andere 
zaken in zijn leven prioriteit te moeten 
geven. Uiteraard zal hij Amigos 
blijven volgen en helpen indien mo-
gelijk. Hiermee bestaat het bestuur 
momenteel uit Annette, Paula, Bill en 
Tjeerd.

Wat betreft Guatemala is er wel 
weer een en ander te melden. Zo 
heeft voormalig dictator Rios Montt 
in het proces tegen hem een fikse 
celstraf tegen zich horen eisen. 
Wat hij daarvan gaat uitzitten is nog 
maar de vraag. Hij is nu 86 jaar ... 
Uiteraard ontbreken in deze nieuws-
brief de wist-u-datjes en de kennisquiz 
niet.

Wij wensen u veel leesplezier!
Tot de volgende nieuwsbrief in de 
herfst,

Tjeerd Haima van der Wal

Voorwoord

Dorpsstraatje

1. Juanita en Mariela
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Zoals gebruikelijk treft u hier weer de 
kennisquiz aan. Ik heb weer wat vra-
gen bedacht en wens u veel plezier 
en succes bij het beantwoorden daar-
van!

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

Vragen

1. 
Wie waren de eerste bursalen die 
in 2006 een beroepsopleiding met 

vlag en wimpel hebben afgerond?

2.	
In welk jaar werd het dak boven de 
tribune bij het sportveld geplaatst?

3.	
Welke twee vrijwilligers hebben zich 
bezig gehouden met vooronderzoek 
in verband met een mogelijk water-
project?

4.	
Hoe zorgt Amigos ervoor dat de 
onkosten zo laag mogelijk blijven?

5.	
Wat is een van de manieren waarop 
in San Juan de was wordt gedroogd?

Zondag 21:26 uur, voor het raam, de 
bladeren in beweging en de weerspie-
geling van het licht in de verrekijker 
van Utrecht, de Dom in een bijrol ge-
plaatst door de bankiers. 

Zojuist het weer uit Sanarate beke-
ken: 27 graden met onweersbuien, 
waarschijnlijk wat broeierig. De wolken 
verkleuren van grijs naar geelgroen. 
In gedachten zie ik de mensen de 
emmers buitenzetten. Iedereen naar 
binnen en alleen het geluid van de 
natuur. Het blijven bijzondere herinne-
ringen, met name wanneer je mensen 
spreekt die er zijn geweest of er van-
daan komen. De herkenning van 

bepaalde situaties of details, dat geeft 
zo’n mooi gevoel dat je weer even 
terug bent. 

De laatste keer dat we strategiever-
gadering hadden, was ook weer zo’n 
moment. We hebben o.a. gesproken 
over microkredieten. Hoe gaan we 
hier als Amigos mee om? Wat kan het 
de mensen brengen, hoe kun je het 
goed opstarten, beheersbaar houden 
en risico’s inperken? Het zijn vragen 
die we elkaar constant stellen. Soms 
met een Nederlandse pet op, soms 
met een Guatemalteekse pet op. Een 
aantal zaken waar we in de praktijk 
mee te maken hebben: 
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De kennisquiz

Microdilemma’s

Dak boven 
tribune sportveld

3. Anita Lureman en Jelger Moggree
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1. het juiste bedrag is op de rekening  
 binnengekomen (zeldzaam);
2. er is geen bedrag op de rekening   
 binnengekomen (soms);
3. er is later een bedrag op de reke-
 ning binnengekomen (vaak);
4.  er is een bedrag op de rekening   
 binnengekomen, maar het is on-  
 duidelijk van wie (vaak);
5.  je belt en er wordt niet opgenomen 
 (regelmatig);
6.  je belt en je hebt een slechte   
 verbinding (af en toe);
7.  je belt en de andere kant verstaat   
 je niet (soms);
8.  je belt en je verstaat de andere   
    kant niet (regelmatig);
9.  je belt en je hoort twee andere   
 gesprekken (zelden).

En dit zijn dan de zaken 
die we hebben ingecal-
culeerd! Nee, zonder 
gekheid: bij het hele pro-
ces van het microkre-
diet komt meer kijken 
dan alleen een bedrag 
overmaken. Zowel in het 
voortraject als in de uit-

voering zijn we toch enigszins beperkt 
doordat we op afstand zitten. 
Gelukkig hebben we zowel hier als 
daar zeer capabele mensen die ons 
daarbij ondersteunen, zodat we uit-
eindelijk een goede afweging kunnen 
maken. Er wordt gekeken naar de 
motivatie van de aanvrager: Heeft de 
persoon er goed over nagedacht? Is 
het plan realistisch? We proberen er 
zorgvuldig mee om te gaan. 

Ook bij ogenschijnlijk kleine bedragen 
(vanuit Nederlands perspectief) pro-
beren we dit bijvoorbeeld wel in een 
Guatemalteeks perspectief te plaat-
sen of in het perspectief van onze 
amigo’s door het bijvoorbeeld te ver-
talen naar een beurs die we daardoor 
niet kunnen geven. 

Wij willen u laten weten dat we er niet 
lichtzinnig mee omgaan, maar ook dat 
risico’s nooit uit te sluiten zijn. Voorts 
bedanken we u voor het vertrouwen 
dat u ons geeft om met uw steun een 
ander een kans te geven.

Arjan Bannink

Park in Sanarate

4. door het inzetten van vrijwilligers, zowel in Guatemala als in het bestuur

Recept
En hier is dan met dank aan Bill het 
overheerlijke vleesrecept uit Guate-
mala waar Tjeerd in zijn voorwoord 
over schreef.

Carne	adovada
Gemarineerd	vlees

Ingrediënten:	
2 rode paprika’s, 1 teentje knoflook, 
1 ui, 3 tomaten, 1 blaadje laurier, 1 
bouillontablet, 1 tl zout, 500 ml azijn, 
thijm, 4 lapjes varkensvlees



•... in verband met zijn (vermeende) 
verantwoordelijkheid voor de dood 
van 1771 lxil indianen in de jaren 80 
een gevangenisstraf van 75 jaar tegen 
voormalig president Efraín Rios Montt 
is geëist? 

•… hij vervolgens tot 80 jaar is ver-
oordeeld en daarmee het eerste 
staatshoofd ter wereld is dat in zijn 
eigen land is veroordeeld?

•… uiteindelijk het Constitutionele Hof 
in Guatemala op 20 mei 2013 hier 
weer een streep door heeft gezet en 

dat zijn zaak opnieuw moet plaatsvin-
den?

•... ex-president Alfonso Portillo (2000-
2004) aan de VS is uitgeleverd in ver-
band met het witwassen/verduisteren 
van 70 miljoen dollar via Amerikaanse 
banken? Daar hadden toch heel wat 
jongeren van kunnen studeren?

•... een gehandicaptenorganisatie 
heeft geregeld dat op 20 mei  jl. slecht-
ziende en blinde Guatemalteekse kin-
deren konden ervaren hoe het is om te 
vliegen?

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
Arjan Bannink
Bill Ortiz
Paula Platjee-van de Velde
 
Vormgeving	
YUNOCOCO   (www.yunococo.nl)
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Berereiding:
Mix alle ingrediënten, behalve het 
varkensvlees en het laurierblad, in 
een blender. 
Doe daarna de saus in een plastic zak 
samen met de varkenslapjes en het 
blaadje laurier en laat het een nacht 

Wist u dat...

Adres & Colofon
DE SAN JUAN DE FLORES

5. door de w
as op de struiken rondom

 het huis te hangen

trekken in de koelkast. 
De volgende dag kan het 
vlees gebakken worden. 
Heerlijk met rijst en 
een frisse salade!

Bill Ortiz

Carne adovada


