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Beste Amigos,

De periode van korte en donkere da-
gen is weer aangebroken en de bin-
nenhuiselijke gezelligheid wordt daar-
mee ook weer extra belangrijk. 

In Guatemala werkt dit iets anders. 
Daar kent men niet echt een ‘winter’. 
Het land ondergaat een nat en een 
droog seizoen. Momenteel breekt 
het ‘droge’ seizoen aan (november - 
april). Belangrijke feestdagen in deze 
periode zijn Allerheiligen & Allerzielen 
(1 en 2 november) en uiteraard het 
kerstfeest. Dat wordt uitgebreid 
gevierd, hetgeen zich vertaalt in onder 
andere kerstmissen in de kerk en 
kerstbomen thuis met natuurlijk pak-
jes eronder. 

Het schoolseizoen is tot een einde ge-
komen en de resultaten van de bur-
salen druppelen binnen. Meer details 
treft u aan in het stukje over de terug-
blik op 2013. 

Daarnaast hebben wij voor u het re-
cept van een typisch Guatemalteeks 
gerecht van het seizoen: tamales. Eet 
smakelijk!

Traditioneel zenden wij met de pa-
pieren december nieuwsbrief een 
kerstgroet uit San Juan mee. Deze is 
gemaakt door kinderen van de lage-
re school. Zo heeft u iets tastbaars uit 
het dorp in eigen huis! Op de website 
staat een virtuele kopie.

Stichting Amigos de San Juan wenst u 
– mede namens de inwoners van San 
Juan – prettige kerstdagen en een 
zeer voorspoedig 2014!

Tot volgend jaar!
Tjeerd Haima van der Wal

Voorwoord

Kerstkaarten 
maken



Het einde van het jaar is alweer in 
zicht en de nieuwsbrief van december 
is traditioneel een mooi moment voor 
een eerste terugblik op het jaar.

Die is dit jaar heel kort en krachtig: 
Amigos heeft dit jaar alleen beurzen 
verstrekt. Daarvoor is een aantal oor-
zaken aan te voeren. Ook in 2013 is er 
geen Nederlandse vrijwilliger in Gua-
temala aanwezig geweest. Daarnaast 
heeft de voorzitter van de Cocode, 
na nog geen anderhalf jaar in functie 
te zijn geweest, het voorzitterschap 
weer neergelegd. Hij was de initiatief-
nemer voor een aantal projecten op 
het gebied van de watervoorziening 
en de contactpersoon van Amigos. 
Inmiddels zijn er geen leerlingen met 
een beurs meer aan het Colegio in 
San Juan en zijn de contacten met het 
Colegio minder nauw dan ze in het 
verleden waren. Dit alles maakt dat 
er zich geen gelegenheden hebben 
voorgedaan om nieuwe projecten te 
starten.

Amigos heeft zich daarom in 2013 
beperkt tot het toekennen van 
beurzen. Uiteindelijk hebben 39 jon-
geren in 2013 met hulp uit Nederland 
een opleiding of studie kunnen vol-
gen. Eén meisje dat haar studie aan 
de universiteit zou gaan vervolgen, 
heeft daarvan helaas moeten afzien.
Zoals gezegd, waren er dit keer 
geen beurzen meer voor middelbare 
scholieren. Het aantal beurzen voor 
beroepsopleidingen is de laatste ja-
ren daarentegen sterk uitgebreid. In 
2013 waren dat er maar liefst 30 (ter 
vergelijking in bijvoorbeeld 2008 wa-
ren dat er pas 11 en in 2010 was dat 
nog maar licht gestegen naar 15). Ook 
is er weer een aantal beurzen voor de 
universiteit verstrekt: 9 in totaal.

Op het moment van het schrijven 
van deze nieuwsbrief zijn nog maar 
van een enkele bursaal de resultaten 
bekend. In de loop van de komende 
maand hopen we meer resultaten te 
ontvangen.

Helaas zijn de aanvragen voor een 
microkrediet nog steeds niet volledig 
afgehandeld. Het blijkt toch te gecom-
pliceerd om dit helemaal vanuit Ne-
derland te regelen.

Wij zijn daarom erg blij dat 
Bill Ortiz bereid is om vanaf 
half december tot eind janu-
ari naar San Juan te gaan en 
daar een aantal zaken op te 
pakken. In de eerste plaats zal 
hij een grote rol gaan spelen 
bij de selectie van de nieuwe 
bursalen en vervolgens de in-
schrijving aan de opleidingen 
en het doen van de betalin-
gen. 

Verder zal hij onder andere een bij-
eenkomst van de nieuw samengestel-
de Cocode gaan bijwonen, een 
bezoek brengen aan de verschil-
lende scholen in San Juan om te 
kijken hoe het er daar voor staat en 
natuurlijk de afhandeling van inge-
diende aanvragen voor een mi-
crokrediet verder afronden. Daarnaast 
zullen zich gedurende zijn verblijf daar 
ongetwijfeld onvoorziene mogelijk-
heden voordoen, waar we vervol-
gens ad hoc op zullen ingaan of niet.

We wensen Bill veel succes de 
komende weken in San Juan en om-
geving en vooral een fijne tijd bij zijn 
familie!

Annette Vonk-Jurrius
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Terugblik op 2013

Een slager in 
San Juan.
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Tamales colorados con pollo 
(in bananenblad gekookte of 
gestoomde maïsmeelpuree met kip 
en tomatensalsa)

Ingrediënten voor salsa
- 300-400 gram sesamzaadjes
- 300-400 gram zonnebloempitten
- 3 kruidnagels
- 300-400 gram anijszaad
- annotto zaad (achiote) (dit zaad   

  is te koop in Surinaamse en 
  sommige Aziatische toko’s)
- 400-500 gram tomaten (kort 
  koken en ontvellen. Het kook-
  vocht bewaren voor de salsa.)
- olie
- gedroogde zwarte peper
- zout naar smaak

- geroosterd witbrood in stukjes 
  (om te binden)
- kaneelstokje (eventueel kaneel-
  poeder)

Bereiding
Doe alle ingrediënten en de olie in een 
pan en laat ze kort aanbakken. Maak 
dit mengsel fijn met een staafmixer. 
Breng de salsa kort aan de kook.

Kip 
Rooster de kip een dag van tevoren in 
de oven. Het vocht bewaren voor de 
massa.

Ingrediënten voor massa (deeg)
- 300 gram maïskorrels, gewassen en 
  gekookt
- 200 gram rijst (gewassen en 1 nacht 
  in water laten staan)
- 2 kippenbouillonblokjes
- 250 gram boter
- half kopje olie
- zout
Vervang de maïs en rijst eventueel 
door 500 gram maïsmeel.

Bereiding
Mix de maïskorrels en de rijst met een 
staafmixer en voeg wat koud water 
toe. Breng de kippenbouillonblokjes 
met 2 liter water aan de kook. Voeg 
wat zout, de olie en de boter in klontjes 
toe. Doe de mix van maïs en rijst er-
bij. Blijven roeren tot alles goed is ge-
mengd.
Tot kamertemperatuur af laten koelen 
en af en toe doorspatelen.

Bananenbladeren
Bananenbladeren zijn te koop in Su-
rinaamse en Aziatische toko’s. Als u 
diepvriesbladeren gebruikt, moet u ze 
eerst ontdooien.
Maak de bladeren goed schoon door 
ze kort onder te dompelen in kokend
water. Laat de bladeren drogen. 
Gebruik de harde nerf om de tamales 
straks dicht te knopen.

De tamales maken
Leg steeds twee bananenbladeren 
zodanig op elkaar dat er een pakketje 
van gemaakt kan worden.
Schep hier een flinke lepel massa 
op, daarop een lepel tomatensalsa 
en bovenop een stukje kip. Vouw het 
pakketje op en knoop het dicht met de 
harde nerf.
Bedek de bodem van een grote pan 
met bananenbladeren en stapel daar 
de tamales op.
Voeg water toe, dek de tamales af met 
een bananenblad en kook de tamales 
20 tot 30 minuten op een laag vuur.

U kunt de tamales ook maken met 
zwarte bonen, garnalen, vis of rund-
vlees. Er zijn op internet ook recepten 
voor zoete tamales te vinden.

Buen aprovecho!

 

Recept uit Guatemala

Tamales 



Met man 
en macht wordt 
egwerkt aan de 
bouw van het 
waterresrevoir.

Met man en macht 
wordt egwerkt aan 

•... Justin Bieber de organisatie Pen-
cils of Promise heeft geholpen bij het 
bouwen van een school in een arm 
dorpje in Guatemala? De kinderen in 
het dorp hebben helemaal niets en 
wonen met zijn tienen in een soort 
schuur. (nu.nl 28 oktober 2013)

•… Coca-Cola naar aanleiding van het 
rapport Sugar Rush van Oxfam Novib 
onder andere in Guatemala gaat 
onderzoeken of daar sprake is van 
landroof? (nu.nl 8 november 2013)

•… de Guatemalteekse Q’eqchi’s (be-
volking uit het stroomgebied van Xa-
lalá) zich verzetten tegen de plannen 
van de regering om in de Chixoy-
rivier in het noorden van Guatemala 
een stuwdam te bouwen? De bewo-
ners zien wat de impact in San Cris-
tobal is van een stuwdam en vrezen 
voor hun bestaan. De regering heeft, 
tot nu toe, zelfs geen blijk gegeven dat 
zij maatregelen zullen treffen om de 
mensen te compenseren. (www.mo.be 
19 november 2013)

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 - (www.yunococo.nl)
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Wist u dat...

Adres & Colofon
DE SAN JUAN DE FLORES

Met autootjes 
buiten spelen


