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Beste Amigos,

Terwijl wij hier in Nederland al weer 
helemaal het gevoel krijgen in het 
voorjaar te zijn beland, hebben de 
bursalen in Guatemala er inmiddels 
weer bijna twee maanden studie 
opzitten. 

Vanaf half december tot en met be-
gin februari is Bill Ortiz Ramos in San 
Juan geweest en heeft daar veel tijd 
gestoken in de selectie van nieuwe 
bursalen. Al die moeite en energie 
heeft wel geloond: zoals u verderop 
in de nieuwsbrief kunt lezen, kunnen 
dit jaar weer aardig wat jongeren met 
een beurs van Amigos hun opleiding 
verder afronden of aan een opleiding 
beginnen.

Ook heeft Bill uitgebreid contact ge-
had met de Telesecundaria (het voort-
gezet onderwijs dat door de overheid 
gratis beschikbaar wordt gesteld). Zij 
maken nu gebruik van leslokalen van 

de lagere school, maar deze situatie 
is niet optimaal. Van de drie klassen 
moeten er twee buiten onderwijs vol-
gen, omdat er niet voldoende klaslo-
kalen beschikbaar zijn. Daarom zijn er 
plannen om een eigen schoolgebouw 
neer te zetten. Waar het gebouw zou 
moeten komen is al bekend en de 
grond is ook al gelijk gemaakt. Nu 
moet het financieel nog rond komen. 

Amigos is daarbij om steun gevraagd 
en wij gaan de komende maanden 
onderzoeken wat wij in dit project 
kunnen betekenen. Vast staat in ie-
der geval al wel dat de dorpsbewo- 
ners de benodigde mankracht zullen 
moeten leveren, net als bij de aan-
leg van het waterbassin. We hopen 
u hierover in de volgende nieuws-
brief meer te kunnen vertellen. Wij 
wachten in ieder geval met spanning 
de vervolgcontacten hierover met de 
betrokken partijen in Guatemala af.

Annette Vonk

Voorwoord

Klaslokaal 
basisschool en 
het terrein voor 
nieuwbouw 
Telesecundaria



Na twee jaar niet in mijn land ge-
weest te zijn, kreeg ik de moge-
lijkheid om terug te keren om 
voor Amigos te werken en natuur-
lijk om mijn familie weer te zien.

Op landelijk niveau moet ik helaas 
melden dat de situatie in Guatema-
la verslechterd is met betrekking tot 
onderwijs, voeding en vooral de vei-
ligheid. Het niveau van het geweld  is 
echt alarmerend en overal hoort men 
daar veel slechte verhalen over.

Maar gelukkig is natuurlijk niet alles 
negatief. Zo is het in San Juan nog 
nooit zo goed gegaan met het onder-
wijs als nu. Dan gaat het om de 
beurzen waarmee Amigos de jon-
geren kan ondersteunen en de Te-

lesecundaria, voortgezet onderwijs 
betaald door de overheid. Een grote 
verandering is daardoor zichtbaar 
geworden. Veel jongeren die jaren 
geleden gestopt zijn met studeren, 
zien dat ze weer opnieuw kunnen 
gaan studeren en realiseren zich dat 
dat de enige manier is om een betere 
toekomst voor zichzelf te creëren. 

Daarom wil ik deze mogelijkheid be-
nutten om jullie, donateurs, allemaal 
te bedanken. Jullie maken het moge-
lijk dat veel jongeren, uit het dorp en 
de omgeving waar ik vandaan kom, 
een betere toekomst kunnen hebben.

Bill Ortiz Ramos
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Bill Ortiz Ramos over verblijf in San Juan

Tijdens zijn bezoek aan San Juan 
heeft Bill ook de naailerares op-
gezocht. Zij was erg blij om hem als 
vertegenwoordiger van Amigos te ont-
vangen. Later heeft zij nog een brief 
geschreven en met een aantal foto’s 
aan Bill gegeven. Hieronder plaatsen 
wij graag de belangrijkste passages 
uit deze brief en in de nieuwsbrief 
treft u een aantal van haar foto’s aan.

Sanarate, 17 januari 2014

Hier treft u foto’s van Santa Lucía 
en van Monte Grande aan. Tevens 
wil ik u informeren dat wat betreft de 
cursus in Monte Grande, ik de laat-

ste drie maanden de lessen bij mij 
thuis heb moeten geven. De eigena-
res van het huis in Monte Grande 
heeft ons medegedeeld dat de les-
sen niet langer bij 
haar thuis plaats 
konden vinden. 
Aangezien in 
Monte Grande 
geen ander huis 
beschikbaar was, 
heb ik de lessen 
bij mij thuis ge-
geven. 
De sluitingsce-
remonie vond ook bij mij thuis 
plaats en alles verliep naar wens. 

Bericht van de naailerares Doña Carmen

Naaicursus in 
Santa Lucia de 
los Ocotes
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Ook wil ik u vertellen dat in San-
ta Lucía en in Monte Grande, en 
ook in Agua Salobrega, naaigroe-
pen zijn gevormd. De vrouwen zijn 
erg blij dat ze hun eigen geld kun-
nen verdienen. Sommige vrouwen 
naaien slechts voor familieleden en 
verdienen op die manier genoeg. Ze 
vragen altijd mijn advies wanneer ze 
iets niet kunnen doen. Ik ben er voor 
ze en dat geeft me een goed gevoel. 
Ook wil ik onder uw aandacht bren-
gen dat het dorpje El Sinaca, van on-
geveer 36 inwoners, geduldig afwacht 

in de hoop dat u misschien in de toe-
komst een cursus voor hen kunt or-
ganiseren.
Een ander dorp, genaamd Upayon, 
hoopt dat met Gods zegen de Stich-
ting een naaicursus voor de vrouwen 
daar zou kunnen organiseren. Dit dorp 
heeft met activiteiten zoals braderieën 
en loterijen geld verdiend en heeft al 
de naaimachines en tafels gekocht.

Veel liefs,
Carmen Carias

Zoals u in het voorgaande al heeft 
kunnen lezen, hadden we begin dit 
jaar het geluk dat Bill Ortiz een aan-
tal weken in San Juan is geweest en 

zich gedurende die peri-
ode heeft willen inzetten 
voor de projecten van 
Amigos. Zijn verblijf in 
San Juan viel samen met 
de voor Amigos belang-
rijkste periode in het jaar, 
namelijk het begin van 
het nieuwe schooljaar.

Bill is begonnen met in 
het dorp op een aan-
tal strategische plekken 
posters op te hangen 
om er de aandacht op 

te vestigen dat er weer beurzen bij 
Amigos konden worden aangevraagd. 
Dit heeft geresulteerd in een re-

cordaantal aanvragen: namelijk 33! 
Bill heeft met de meeste aanvra-
gers gesproken en de financiële 
situatie van het gezin beoordeeld. 
Alleen degenen die hun aanvraag 
veel te laat hadden ingediend, heeft 
hij niet meer kunnen bezoeken.

Dit heeft er toe geleid dat we uitein-
delijk aan 23 jongeren een beurs 
hebben toegekend. Drie van hen zijn 
oudgedienden. Zij hebben eerder een 
beroepsopleiding gevolgd en gaan 
nu aan de universiteit studeren, maar 
voor het merendeel gaat het om jon-
geren die voor het eerst met een beurs 
van Amigos de kans krijgen om verder 
te leren, waaronder twee jongens uit 
Santa Lucia los Ocotes en één jongen 
uit Los Llanos. Zij zouden alle drie 
een beroepsopleiding gaan volgen.
Zouden, want helaas heeft vrijwel on-

 

 

Toegekende beurzen

Een van de 
bursalen



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

Met man en macht 
wordt egwerkt aan 

middellijk een van hen besloten om 
te gaan werken en toch maar niet 
verder te gaan leren. Dubbel jam-
mer voor Amigos dat dit net een jon-
gere uit Santa Lucia de los Ocotes 
is. Daardoor hebben we dit jaar 
twee beurzen kunnen toekennen 
aan jongeren uit naburige dorpen.

Leuk om te vermelden is ook nog dat 
Amigos dit jaar voor het eerst twee 
aanvragen heeft ontvangen voor 
een opleiding tot verpleegkundige. 
Een daarvan is afgewezen omdat de 
aanvraag ruim na de sluitingsdatum 
was ontvangen, de jongen niet in de 
buurt van San Juan woont en zijn fi-
nanciële situatie niet kon worden 
gecheckt. De andere aanvraag, van 
een meisje uit San Juan, is geho-
noreerd. Die opleiding duurt één jaar.

Samen met de 22 jongeren die de 
nieuwe beurs wel hebben geaccep-
teerd en aan hun studie zijn begon-
nen, brengt dit het totale aantal toege-
kende beurzen in 2014 op 46. Een 
groot aantal waar we heel trots op zijn.

Voor de geïnteresseerden nog wat 
feiten op een rij:
• 19 jongeren die nog niet eerder    
    een beurs hebben ontvangen van   
    Amigos kunnen dit jaar verder   
    gaan leren, 3 oud-bursalen   
    beginnen na hun beroepsoplei-
    ding aan een universitaire studie,  
    van 24 jongeren is de beurs dit  
    jaar gecontinueerd;
•  37 bursalen volgen een beroeps-
    opleiding, 9 een universitaire stu- 
    die;
•  26 jongens ontvangen een beurs 
    en 20 meisjes;
•  we hebben 24 hele en 22 halve 
    beurzen toegekend;
•  verdeeld per soort opleiding 
    krijgen 20 jongeren een hele beurs 
    en 17 een halve voor een beroeps- 
    opleiding en 4 jongeren een hele 
    beurs en 5 een halve voor een 
    universitaire studie;
•  verdeeld per geslacht hebben 16  
    jongens een hele beurs en 10 een 
    halve en hebben 8 meisjes een 
    hele beurs en 12 een halve.

We wensen alle bursalen dit jaar 
weer veel succes maar ook plezier bij 
hun studie!

Annette Vonk
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Wist u dat ...

•... meisjes met een opleiding later 
trouwen, meer verdienen en minder 
kinderen krijgen dan meisjes zonder 
opleiding?
•... meisjes met een opleiding het 
grootste deel van hun inkomen in-
vesteren in een betere toekomst 
voor hun kinderen?

•... één jaar extra onderwijs voor een 
meisje later tot 20% extra inkomen 
leidt?
•... van dat inkomen 70% wordt 
besteed aan het gezin?
•... meisjes met één jaar extra onder-
wijs gezondere kinderen krijgen die 
vaker en langer naar school gaan?

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
IBAN NL04 INGB 0004 5475 02 
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Uitreiking diploma’s 
aan cursisten uit
Monte Grande
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