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Beste Amigos,

Het jaar is weer omgevlogen, zowel 
in Guatemala als in Nederland. In ons 
kikkerlandje hebben weer veel amigos 
hun gulheid getoond en een bijdrage 
gestort ten bate van San Juan – zowel 
individueel als in groepsverband. Wij 
zijn u namens San Juan zeer dank-
baar hiervoor!

In Guatemala blijft het normale leven 
doorspekt met ingrijpende gebeur-
tenissen. Zo is het land dit jaar getrof-
fen door extreme droogte, nog meer 
en erger dan in andere jaren. Met 
name de regio ten oosten van El Pro-
greso – de provicie waar San Juan in 
ligt – heeft het zwaar te verduren. Di-
recte gevolgen zijn stijgende voedsel-
prijzen en dalende inkomsten. Amigos 
heeft geen projecten die direct bij-
dragen aan hulp voor dit probleem. 
Wij blijven de focus houden op struc-
turele ontwikkeling door te investeren 
in opleiding van jongeren. Daarmee 
denken we een bijdrage te leveren 
aan het weerbaarder maken van de 
mensen in Guatemala, die dan op lan-

gere termijn zelf het verschil kunnen 
maken om moeilijke omstandigheden 
te trotseren.

Momenteel zijn we nog bezig met de 
inventarisatie van de de studieresul-
taten van de bursalen. Van een aan-
tal van de bursalen voor wie 2014 het 
laatste jaar van hun studie was, heb-
ben we inmiddels de bevestiging dat 
zij succesvol zijn afgestudeerd. Dat is 
een mooi resultaat en wij feliciteren 
hen van harte daarmee! 

In deze nieuwsbrief vindt u details 
over de belangrijkste activiteiten van 
2014: het lopende bursalenprogram-
ma en hulp bij herstel van de muur 
voor de lagere school.

Ook komend jaar weer hoopt Amigos 
met u te blijven werken aan struc-
turele investeringen in San Juan en 
haar inwoners. Voor nu wensen we 
u een voorspoedig 2015 en zien er 
naar uit om u op de hoogte te blijven 
houden van de activiteiten in en voor 
San Juan!

Tjeerd Haima van der Wal

Voorwoord

Mensen uit het 
dorp helpen mee 
aan het herstel 
van de muur.



In Guatemala is de afgelopen maan-
den hard gewerkt aan het herstellen 
van de deels ingestorte muur om het 
terrein waar de lagere school op staat. 

Helaas hebben de herstelwerkzaam-
heden ook met tegenslag te kampen 
gehad. Cementos Progreso, de loka-
le cementfabriek, had gratis cement 
toegezegd, maar uiteindelijk bleken ze 
niet voldoende budget te hebben om 
de hele toezegging gestand te doen. 
Er is dus minder cement gegeven dan 
waarop gerekend was en de school 
is nog naarstig op zoek naar aanvul-
lende financiering om het resterende 
cement bij te kopen.

Ondanks deze tegenslag zijn de 
vorderingen al duidelijk te zien. De 
mensen uit het dorp, met name de 
ouders van de leerlingen die les heb-
ben in de schoolgebouwen, helpen 
vrijwillig en zonder daarvoor een ver-
goeding te krijgen hard mee om zo 
snel mogelijk weer een veilige muur 
tussen de weg en het hoger liggende 
terrein te hebben.

De leraressen van de lagere school 
sturen ons regelmatig een rapportage 
om ons op de hoogte te houden van 
alle vorderingen en hebben daarbij 
heel veel foto’s meegestuurd, die we 
graag in deze nieuwsbrief met u de-
len.

Annette Vonk
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Herstel muur basisschool

Foto links: 
Voor het zwaar-
dere werk wordt 
een graafmachine 
ingezet.

Foto rechts: 
De oude muur 
wordt gesloopt met 
behulp van hamer 
en zaag.
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Dit jaar zijn we heel vroeg met de 
selectie van de nieuwe bursalen. In 
de komende periode is er geen ver-
tegenwoordiger van Amigos in San 
Juan. Dus we zullen alles van hieruit 
moeten coördineren en beoordelen. 

Half oktober is op verschillende plek-
ken in San Juan een poster opgehan-
gen, dat er weer aanvragen voor een 
beurs konden worden ingediend. Dat 
hebben 26 jongeren dan ook gedaan. 
Onder hen drie van de huidige bur-
salen die in 2014 hun beroepsoplei-
ding hebben afgerond en graag ver-
der zouden willen studeren aan de 
universiteit. 

De overige aanvra-
gen betreffen al-
lemaal aanvragen 
voor een beroeps-
opleiding van jon-
geren die voor 
Amigos nieuw zijn 
als bursaal. In to-
taal zijn veertien 
aanvragen geho-

noreerd, over vier aanvragen is nog 
geen besluit genomen, omdat nog 
informatie ontbreekt. Vijf jongeren 
krijgen een halve beurs, negen een 
hele, allemaal voor een beroeps-
opleiding. Twee aanvragen voor een 
beurs voor de universiteit en twee 
aanvragen voor een beurs voor een 
beroepsopleiding zijn nog in behande-
ling. Het is dus mogelijk dat er nog twee 
hele en twee halve beurzen bijkomen.

We hebben helaas nog lang niet van 
iedereen die dit jaar met een beurs 
een opleiding heeft mogen volgen een 
cijferlijst ontvangen. Degenen die in 
gebreke zijn gebleven hebben inmid-

dels een e-mail ontvangen om alsnog 
hun cijferlijst op te sturen. Op het 
moment van het schrijven van deze 
nieuwsbrief gaat het om 25 bursalen. 
Zeven van hen hebben dit jaar hun 
opleiding afgerond en één had maar 
voor een jaar een beurs gekregen. 
Toch zouden we ook van hen graag 
nog een cijferlijst ontvangen. Ook heb-
ben we vernomen dat twee bursalen 
in 2014 zouden zijn gestopt. Helaas 
hebben zij dat niet zelf aan Amigos 
gemeld.

De voorlopige balans over 2014
Aan 46 jongeren is een beurs toege-
kend:
● 2 jongeren zijn niet begonnen aan 
het studiejaar;
● 3 jongeren zijn in de loop van het 
jaar gestopt met hun studie, slechts 
een van hen heeft dat laten weten;
● 18 jongeren hebben hun cijfer-
lijst toegestuurd en het studiejaar met 
positieve resultaten afgesloten;
● 10 jongeren hebben dit jaar hun 
beroepsopleiding afgerond, drie van 
hen hebben hun cijferlijst toegezon-
den;
● van 15 jongeren is het nog on-
duidelijk of zij volgend jaar met een 
beurs van Amigos hun studie verder 
willen vervolgen.

Voor 2015 zijn er op dit moment 27 
beurzen toegekend. Als alle bursalen 
nog hun cijferlijst aanleveren, zou-
den er nog negentien beurzen bij kun-
nen komen en in 2015 in totaal 45 
jongeren met een beurs van Amigos 
verder gaan leren. In de nieuwsbrief 
van maart zullen we u informeren over 
het uiteindelijke aantal beurzen dat in 
2015 is toegekend.

Annette Vonk

 

Selectie bursalen

De zakken 
cement worden 
van de vrachtwa-
gen geladen en 
naar de school 
gebracht.



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

Met man en macht 
wordt egwerkt aan 

We kunnen wel stellen dat 2014 geen 
goed jaar was voor Guatemala. Elke 
dag is er meer geweld en de autoritei-
ten doen niks om dit te stoppen. Het 
klimaat was een van de factoren die 
het leven in Guatemala in 2014 erg 
beïnvloed heeft, vooral in El Progreso, 
de provincie waarin San Juan ligt. 

De winter begon - zoals dat normaal 
gesproken het geval is - met regen. 
Dan beginnen de boeren met het 
zaaien van maïs en zwarte bonen. 
Dat wordt namelijk het meest ver-
bouwd in deze regio. Toen de plantjes 
ontkiemden, bleef de regen helaas 
weg waardoor een groot deel van de 
oogst wegviel. De planten die het wel 
overleefden, leverden weinig maïs of 
bonen op, dus de meeste boeren heb-
ben veel verloren dit jaar. Omdat 
maïs en zwarte bonen de belang-
rijkste levensmiddelen zijn in Guate-
mala, heeft de slechte oogst gezorgd 
voor schaarste en dure producten.

Gelukkig heeft de regering daarna een 
hulpplan opgezet dat ´Corredor seco´ 
heet. Dit betekent dat onder meer in 
San Juan elke familie 40 pond zwarte 
bonen en 100 pond maïs per maand 
krijgt gedurende een aantal maan-
den. Dit lijkt heel veel, maar voor de 
meeste families is deze hoeveelheid 
met een paar dagen op. Maar goed, 
in ieder geval is er wel wat hulp ge-
komen en ik ben blij dat ze die kunnen 
ontvangen.

Het meest spijtige is dat er een ziek-
te, die Chikungunya heet, naar San 
Juan is gekomen. Deze ziekte komt 
oorspronkelijk uit Afrika en kwam 
ook al langer voor in Azië en is via 
het Caraïbische gebied overgesto-

ken naar Midden-Amerika. De ziek-
te wordt overgedragen door mug-
genbeten en zorgt voor hoge koorts, 
hevige pijn in de gewrichten en huid-
uitslag. In principe overlijdt men er niet 
aan, maar de klachten kunnen weken 
tot jaren aanhouden. Er is nog geen 
medicijn of vaccin voor. Alleen de 
hoge koorts en pijn worden bestreden. 
Momenteel zijn er veel mensen met 
deze ziekte in San Juan en omgeving.
Ik hoop dat 2015 een beter jaar zal 
worden voor veel mensen in San 
Juan en voor alle Guatemalteken.

Iets bijzonder positiefs wat ik graag 
met jullie wil delen, is dat dit jaar 25 
jongeren geslaagd zijn voor hun mid-
delbare schooldiploma aan de ´Te-
lesecundaria`. Van deze 25 zijn maar 
liefst 13 een meisje! Dat is iets his-
torisch, omdat dat nog nooit eerder is 
voorgekomen in San Juan. In de afge-
lopen paar jaren maakten ongeveer 
15 jongeren per jaar hun middelbare 
school af waarvan het merendeel jon-
gens waren. Ik heb geen gegevens 
over het aantal jongeren dat dit jaar 
geslaagd is aan de prive-school in 
San Juan, het Colegio. 
Het maakt me erg blij dat de mensen 
in San Juan elke dag meer waarde 
hechten aan onderwijs volgen en stu-
deren en dat dat dan geldt voor zowel 
meisjes als jongens. Dat ze bereid zijn 
om te investeren in onderwijs, is een 
heel goede ontwikkeling en ik hoop 
dat dit een signaal van verandering is.

Uit naam van mijn dorp wil ik jullie 
oneindig bedanken voor jullie steun, 
omdat jullie het mogelijk maken dat 
veel jongeren in mijn dorp een betere 
toekomst hebben.

Bill Ortiz Ramos
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Hoe verliep 2014 in Guatemala?



Wist u dat ...

• ... de milleniumdoelstelling van het 
halveren van extreme armoede vijf 
jaar eerder is bereikt dan verwacht?
• ... als het in dit tempo doorgaat het 
in 2030 mogelijk moet zijn extreme 
armoede uit te bannen?

• ... daarvoor wel economische groei, 
verbeteringen in inkomensverdeling 
en speciale programma’s voor de 
armste groepen van vitaal belang 
zijn?
• ... regeringen in ontwikkelingslan-
den daarom zullen moeten inves-
teren in sociale voorzieningen, goed 
bestuur en sociale samenhang?

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 

Teksten
Tjeerd Haima van der Wal
Bill Ortiz Ramos
Annette Vonk
 
Vormgeving 
Coco Hoeksema - (www.yunococo.nl)

Adres & Colofon
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Onderaan de 
wand wordt een 
sleuf gegraven 
die later met 
keien zal worden 
gevuld ter ver-
steviging van de 
fundering van de 
muur.


