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Voorwoord
Beste Amigos,
U krijgt deze nieuwsbrief iets later
dan u gewend bent. Het bestuur heeft
besloten over te schakelen naar drie
nieuwsbrieven per jaar in tegenstelling
tot de vier zoals tot nu toe gebruikelijk.
Er zijn momenteel weinig ontwikkelingen in San Juan wat een lagere frequentie rechtvaardigt.
U mag de nieuwsbrieven verwachten
in het voorjaar, aan het einde van de
zomer en rond kerst.
Wat betreft de ontwikkelingen rond de
bouw van de leslokalen voor de Telesecundaria (zie vorige nieuwsbrief),
is er op dit moment nog geen duidelijkheid. In het dorp zijn verschillende
partijen nog bezig met de organisatie
en planning. Amigos zal pas toezeggingen doen, zodra de organisatie formeel en degelijk geregeld is.
Wel is Amigos de afgelopen maand
benaderd door de lagere school voor
een bijdrage aan het herstel van een
cruciale muur. Hierover leest u hierna
meer.

Een winkel met
tweedehands
kleding in San
Juan
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Graag wil Amigos u attent maken op
het jaarverslag van 2013. Dit is inmiddels op de website geplaatst en daar
beschikbaar om te downloaden. Het
bestuur heeft besloten geen papieren versie meer te maken en rond te
sturen. Dit spaart kosten en het milieu.
Een ieder die graag een papieren versie wil nodigen wij uit het jaarverslag
te downloaden en te printen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief een
interview met Rein Prins van de Corsa
Groep, die voor zijn werk regelmatig in
Guatemala is.
In de rubriek recepten ditmaal een recept voor Guatemalteekse empanadas.
Ten slotte kunt u in de wist-u-datjes
weer wetenswaardigheden over Guatemala vinden.
Wij wensen u een prettige voortzetting
van de zomer!
Tjeerd Haima van der Wal

Nieuw project: herstel muur basisschool
Amigos is door de leerkrachten van de
lagere school benaderd met het verzoek of zij financiële steun wil geven
voor de herbouw van een stenen muur
die het terrein van de lagere school
scheidt van de lager gelegen weg.
Het stuk grond waar de basisschool op
staat, ligt bijna een meter hoger dan
de straat. Om te voorkomen dat de
grond gaat verschuiven en de schoolgebouwen daardoor mogelijk schade
oplopen, loopt er aan de kant van de
weg langs het stuk grond een muur.
De huidige muur dreigt het te begeven
en dit levert potentieel een gevaar op
voor zowel de leerlingen als de gebruikers van de weg die verder het
dorp in loopt.
In de school wordt basisonderwijs
gegeven aan zowel ochtend- als middagklassen en ‘s middags vinden ook
de lessen van de Telesecundaria (het
gratis middelbaar onderwijs) daar
plaats.

Normaal gesproken zou de overheid
de reparatie van de muur moeten bekostigen, maar de gemeente heeft de
school laten weten dat er dit jaar geen
geld meer voor is en dat ze er ook volgend jaar niet op hoeven te rekenen
dat er geld beschikbaar zal worden
gesteld voor reparatie van de muur.
De school is daarom inmiddels druk
bezig om zelf de reparatie van de
muur ter hand te nemen. Zij hebben
het cement al gedoneerd gekregen en
een deel van het werk zal worden verricht door de dorpsbewoners zelf. Alleen voor het metselwerk zullen ervaren bouwvakkers worden ingehuurd.
Om de herbouw te realiseren zal daarnaast nog circa € 5.000 nodig zijn en
Amigos heeft toegezegd daarvan
€ 3.000 voor haar rekening te willen
nemen.
Annette Vonk

De muur bij de
basisschool.
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Interview met Rein Prins (Corsa Groep)
Wilt u zich even voorstellen?
Mijn naam is Rein Prins en ik woon
met mijn vrouw en 3 kinderen in De
Lier in het Westland.
Wanneer ik het Westland hoor, denk
ik meteen aan bloemen en planten.
Werkt u ook in deze branche?
Jazeker.
Wat doet u precies voor werk?
Ik importeer planten en decoratieve
kisten uit Guatemala.

De producten die
de Corsa Groep
verkoopt.

Wat is de link met
Guatemala?
Toen ik 18 jaar was,
heb ik daar stage
gelopen voor vier
maanden. Mijn vader deed in dit land
al zaken, het importeren van planten.
De planten halen
wij o.a uit Teculután, Cobán en Chiquimula.
Hoeveel Guatemalteken heeft u in
dienst?
Niet zozeer in dienst, maar er werken
voor het uitleveren van de planten zeker 25 mensen voor mij, om de productie klaar te maken.
Hoe vaak gaat u zelf naar Guatemala?
Ik reis, afhankelijk van wat noodzakelijk is, 2-4 keer per jaar daar naartoe.
Hoe ziet een werkdag van uw personeel in Guatemala eruit?
Vroeg beginnen vanwege de warmte
en lange dagen. De arbeidsvoorwaarden die wij hier hebben kennen ze
daar niet. Ze werken meestal zes dagen per week. Een normale arbeider
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verdient ongeveer 2400 quetzal per
maand (dat is circa € 240).
Zijn er culturele verschillen waar u
tegenaan loopt en wat heeft u persoonlijk verrast aan het land en/of de
mensen?
Ja, de mensen kunnen hier erg moeilijk ‘nee’ zeggen, wat later wel eens
problemen kan veroorzaken. En soms
komen ze helemaal hun afspraken
niet na. Dit heeft ook te maken met de
reisafstanden.
U teelt verschillende soorten van de
plant de Tillandsia. Wat is het voor een
plant en wat maakt hem zo bijzonder?
Het is een epifyt. Dit zijn organismen
die op planten groeien zonder hieraan voedsel te ontlenen. Ze groeien
op luchtvochtigheid. Het is een vrij
makkelijke plant en heeft weinig verzorging nodig. Hij kan zowel buiten als
binnen gehouden worden. Daarnaast
zijn er in deze contreien ook heel veel
soorten van. We maken momenteel
erg veel arrangementen op kurk, hout
en in glas. Deze worden dan met lijm
verhit en op de stronkjes geplakt. We
adviseren de mensen om dit 1 maal
per week te sproeien met water of
eventueel met Corsa Tillandsia spray.
Heeft u een winkel waar u deze planten verkoopt aan particulieren?
Nee. Onze producten worden afgezet
via de bloemenveiling FloraHolland.
Wel hebben we een webshop waar
een gedeelte van het assortiment te
koop wordt aangeboden voor bedrijven.
De website is www.corsawebshop.nl.
Arjan Bannink
Oud-bestuurslid

Recept voor empanadas
Er bestaan veel verschillende recepten voor het maken van empanadas. In sommige recepten wordt bladerdeeg gebruikt, in andere deeg van
meel of maïs. Ook worden er verschillende soorten vullingen gebruikt.
De Guatemalteekse versie wordt natuurlijk van maïsmeel gemaakt want,
ze zijn - zoals de Guatemalteken zeggen - ‘hombres de maiz’ (mensen
van maïs). Volgens de Popol Vuh,
het heilige boek van de Mayas,
schiep de Schepper en Vormgever
de eerste mensen uit maïs, vandaar.
Begin 2 uur van tevoren met de voorbereiding voor ongeveer 30 empanadas.
Ingrediënten
• 400 gr. witte kaas (bijv. fetakaas)
• 1 kilo maïsmeel (bijv. van het merk
Maseca)
• zout
• water
• 500 gram gehakt
• 500 gram aardappelen
• bouillonpoeder
• halve witte kool
• 2 citroenen
• 2 middelgrote uien
• 8 tomaten
• 1 paprika
• zonnebloem- of olijfolie
Bereiding
Meng het maïsmeel met water tot je
ballen kunt vormen. Voeg vervolgens
naar smaak een beetje bouillonpoeder toe. Laat het deeg even rusten en
kook de aardappelen in bouillon en
bak het gehakt met 1 gesneden ui.
Giet de aardappelen af als ze gaar zijn
en maak er een fijne puree van.

Mix de puree met het gehakt. Dit is de
vulling voor de empanadas.
Pak het deeg er weer bij en neem een
klein balletje in de hand en maak er
een ronde tortilla van met een diameter van ongeveer 10 centimer. Vul de
tortilla voor de helft met de vulling en
vouw de tortilla dicht. Bak daarna de
empanada in zonnebloem- of olijfolie
aan beide zijden goudbruin.

MetMet
manman
en macht
wordt
egwerkt
aan
en macht
wordt
egwerkt aan de
bouw van het
waterresrevoir.

Snij de witte kool in kleine reepjes en
marineer ze met citroensap en zout
naar smaak. Maak een tomatensaus
door de 8 tomaten te bakken met 1
gesneden paprika en ui. Pureer het
mengsel als het gaar is met een staafmixer of met een blender. Daarna heb
je een mooie gladde saus.
Serveer de empanadas door er
gesneden kool op te leggen, schenk
er een beetje tomatensaus overheen
en maak het af met wat stukjes witte
kaas.
Buen provecho!
Bill Ortiz Ramos

Empanadas
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Wist u dat ...
•... ex-president Alfonso Portillo
(2000-2004) in maart 2014 voor een
rechtbank in de Verenigde Staten
heeft toegegeven schuldig te zijn
aan het aannemen van steekpenningen? Door deze schuldverklaring
zal zijn straf tussen de 4 en 6 jaar
liggen. Zie ook onze berichtgeving in
juni 2013.
•... hij in mei 2014 is veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 70 maanden, dus de maximale straf van 6 jaar
met aftrek van 2 maanden (maart t/m
mei)?
•... een voormalige rebellenleider is
veroordeeld tot 90 jaar celstraf voor
de dood van een groep boeren in
1988? De 55-jarige Fermin Felipe
Solano gaf volgens de rechter het
bevel om 22 boeren te vermoorden
nabij Guatemala-Stad.
•... dit de eerste keer is dat een rebellenleider wordt gestraft voor misdaden tijdens de Guatemalteekse
burgeroorlog?

Adres & Colofon

DE SAN JUAN DE FLORES

Stichting Amigos de San Juan de Flores
Postbus 15922 			
1001 NK Amsterdam
Tel/Fax
E-mail
Website
IBAN
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•... op 23 mei 2014 twee vrijwilligers
van PBI (Peace Brigades International) die als waarnemer aanwezig
waren bij de gewelddadige ontruiming van het protest in La Puya
werden beschuldigd van deelname
aan het protest? Al meer dan twee
jaar bezetten de mensen in La Puya
vreedzaam hun grond om te eisen
dat de vergunning van een Amerikaans mijnbedrijf wordt ingetrokken.
•... op 1 juli 2014 de Guatemalteekse
overheid heeft besloten om de tijdelijke verblijfsvergunningen van de
twee PBI-vrijwilligers te annuleren en
hen heeft gesommeerd om het land
binnen 10 dagen te verlaten?
•... op 10 juli 2014 de Guatemalteekse overheid de rechtszaak
tegen de twee PBI-vrijwilligers bij gebrek aan bewijs heeft geseponeerd?

+31 (0)84 - 871 22 37
info@amigosdesanjuan.org
www.amigosdesanjuan.org
NL04 INGB 0004 5475 02
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Tjeerd Haima van der Wal
Bill Ortiz Ramos
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Vormgeving
Coco Hoeksema - (www.yunococo.nl)

