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Voorwoord
Beste Amigos,
Het jaar is alweer bijna ten einde, de
korte dagen en de tijd van genieten
samen met familie en vrienden is
aangebroken. Tijd om terug te blikken
op het afgelopen jaar.
Voor de Stichting Amigos de San Juan
de Flores was afgelopen jaar een jaar
van wisseling. We hebben afscheid
genomen van Tjeerd Haima van der
Wal (voorzitter) en Annette Vonk (penningmeester). Wij danken hen nogmaals voor hun fantastische inzet van
de afgelopen jaren voor de stichting.

Na het vertrek van beiden zijn wij blij
met het toetreden van Rubén Rafael
Martínez als voorzitter en heeft Bill
Ortiz Ramos zich verplaatst naar de
positie van penningmeester.
In deze nieuwsbrief vindt u nieuws
uit San Juan verzameld door bursaal
Felicita Isabel Hernandez Abadio.
Wij danken u hartelijk voor uw steun
het afgelopen jaar en wij wensen u,
uw familie, vrienden en kennissen
ontzettende ﬁjne feestdagen toe.
Opdat 2017 een mooi, gezond en liefdevol jaar voor u mag worden.
Rubén Rafael Martínez
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Nieuws uit San Juan
Onze bursaal Felicita Isabel Hernandez Abadio heeft enkele nieuwsfeiten
uit San Juan voor ons verzameld.

Día de los muertos op de heuvel
La Cruz

Gloria Lisseth Hernández Sol
studeert af
Op 29 oktober 2016 ging de droom van
Gloria Lisseth Hernández Sol, 18 jaar,
om een afgestudeerde professional te
zijn in vervulling. Toen studeerde zij,
dankzij een beurs van de stichting, af
als boekhouder met een oriëntatie in
computerkunde aan het College Ciencias Comerciales in Sanarate. Zij is
de stichting heel dankbaar voor deze
hulp. Tevens bedankt zij God en haar
ouders voor hun steun.

Op 1 november
kwamen jongeren
en kinderen bij
elkaar op de
heuvel ‘La Cruz
(het kruis)’ in San
Juan om volgens
de traditie van ‘dia de los muertos’
(dag van de overledenen) samen
vliegers op te laten. De heuvel heeft
deze naam omdat er een groot kruis
op staat. Allerheiligen is een christelijke feestdag waarop alle heiligen
(ruim 100.000) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. In Guatemala doen
ze dit anders en worden op die dag
de overleden kinderen herdacht. Dit
doen de jongeren en kinderen in San
Juan door zelfgemaakte vliegers op te
laten. Deze traditie is van generatie
op generatie doorgegeven en is daardoor diep verankerd in de harten van
de jeugd van vandaag. Op die dag is
de lucht in San Juan vol met vrolijke
kleuren van de vliegers.

Angela Hernández studeert af
Op dezelfde dag bereikte ook Angela
Hernández, 18 jaar, haar doel door af
te studeren als tweetalig secretaresse
aan het College Ciencias Comerciales
in Sanarate. Zij komt uit een familie
met heel weinig ﬁnanciële middelen
maar dankzij de beurs van de stichting is ze er toch in geslaagd af te studeren. Ze is God, de stichting en haar
ouders heel dankbaar voor alle steun.

Kinderen laten
vliegers op op de
heuvel La Cruz.

Schoonmaakactie begraafplaats
Op 1 en 2 november kwamen alle inwoners van San Juan in actie om de
begraafplaats schoon te maken. Dit
doen zij om op 2 november ‘dia de los
santos’ (Allerzielen). Met Allerzielen
worden de volwassen overledenen
herdacht en wordt een requiemmis
opgedragen.
De nabestaanden plaatsen (kunst)
bloemen en kranzen op het graf om
de ziel van de overledenen te verblijden.
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Vervolg - Nieuws uit San Juan
Al in 2000 keurde de burgemeester
van Sanarate (waar San Juan onder
valt) een project goed dat inhield dat
(bijna) alle straten in San Juan bestraat zouden gaan worden. Dat is
jaren geleden al gebeurd voor de
hoofdstraten en nu zijn ze in 2016
begonnen met het 9e deel van dit
project. De materialen werden ter beschikking gesteld door de gemeente
en de inwoners hebben de mankracht
geleverd om de onverharde straten te
bestraten met klinkers.

Jongeren op het
sportveld.

Sportveld veel
gebruikt
Elke zaterdag
en zondag maakt
de jeugd dankbaar gebruik van
het
sportveld
dat de stichting
dankzij uw gulle
giften heeft kunnen
bouwen.
In het weekend
worden er vooral voetbalkampioenschappen georganiseerd waardoor de
jeugd positief bezig is, hun sportieve
talenten ontwikkelen, leren om samen
te werken en succes ervaren.
Verharding hoofdweg
Het dorp is maar met één weg vanaf
de hoofdweg bereikbaar met de auto.
Deze toegangsweg was tot voor ongeveer anderhalf jaar geleden onverhard. Dat leverde in het regenseizoen
regelmatig problemen op omdat delen
van de weg verzakten of omdat door
de vele regen een deel van de bergen naar beneden kwam. Dankzij de
grootste cementproducent van Guatemala, Cementos Progresos, werd
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het mogelijk om ongeveer 1,5 jaar
geleden te beginnen met het verharden van deze enige toegangsweg
voor auto’s en vrachtwagens. Inmiddels is het project voor ongeveer de
helft afgerond omdat het door de gemeente toegezegde deel niet ingelost
wordt.
Hippisch deﬁle in Sanarate
In november vindt jaarlijks het hippisch deﬁle plaats in Sanarate tijdens
het feest van hun beschermheilige.
San Juan valt onder de gemeente
Sanarate waar ook alle scholen zijn
waar de jongeren naartoe gaan die
een beurs van de stichting ontvangen. De plaats ligt op circa 6 kilometer afstand van San Juan. Tijdens het
hippisch deﬁle kunnen veel verschillende rassen bewonderd worden die
getraind zijn om verschillende shows
te laten zien. De straten lopen dan vol
met mensen die dit willen zien. Sanarate is een gemeente met veel tradities en gebruiken.

Het verhaal van Yulvin Yoel Pérez Rodas
Ik ben Yulvin Yoel Pérez Rodas en
ik heb 9 broers en 3 zussen. Ik ben
de jongste van mijn familie. Mijn
moeder kreeg mij toen ze 43 jaar
oud was en we zijn grootgebracht
met moedermelk. Dit kwam omdat
mijn vader in de landbouw werkte en er soms maar 1 geslaagde
oogst was. Wannneer zelfs dat niet
het geval was, dan bleven we met
honger achter.
Ik heb altijd willen studeren om mezelf en mijn familie een betere toekomst te geven.
Mijn lagere school heb ik met veel
inspanning doorstaan in de escuela oﬁcial rural mixta San Juan. Door
de honger die ik had, vond ik dit erg
lastig, omdat ik het moeilijk vond om
op te letten wat de docente ons uitlegde.
Doordat er thuis niet zoveel geld
was, kon ik helaas maar 1 jaar mecanograﬁa (opleiding tot typist) stu-

deren. Door hulp van de Telesecundaria kon ik deze studie afmaken.
Ik heb hierbij altijd aan mijn moeder
gedacht die zoveel geleden heeft. Ik
wilde een jongen zijn met succes en
haar blij maken, omdat ze dat zo verdiende. Nadat ik klaar was met deze
studie was mijn droom om electriciën
te worden. Met dank aan Stichting
Amigos de San Juan de Flores is
deze droom nu werkelijkheid aan het
worden. Het voelt voor mij echt als
een zegen dat ik deze mogelijkheid
gekregen heb. Ik ben heel blij dat
ik weet dat mijn leven over een tijd
gaat veranderen. Mijn moeder ondersteunt mij nog steeds met het geld
dat zij verdient door het verkopen van
tortillas: zij is mijn trots. Ik heb nog een
jaar nodig om de opleiding af te maken, zodat ik op zoek kan gaan naar
werk en mijn leven en die van mijn
ouders voorgoed kan veranderen.
Bedankt Stichting Amigos de San
Juan!

Schoonmaakactie
op de begraafplaats ihkv Día de
los Santos.
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Triest bericht vanuit San Juan
Met veel verdriet moeten wij helaas meedelen dat op 17 november 2016 oud-bursaal
Johana Peréz Palencia overleden is. Zij is
19 jaar oud geworden.
Ongeveer een half jaar
na haar afstuderen
raakte Johana ongepland zwanger. Helaas
kon ze niet rekenen op
de steun van de vader

van het kind. Na een zwangerschap
van 7 maanden is zij door complicaties
via een keizersnede bevallen van een
zoon, Angel Santiago. Vier dagen
later is zij helaas door die complicaties
overleden. Haar zoon ligt nog in het
ziekenhuis omdat hij een infectie in de
maag heeft. De ouders van Johana
zullen zich over hem ontfermen. Wij
wensen de familie van Johana enorm
veel sterkte met het tragische verlies
van deze mooie jonge vrouw.

Wist u dat...
... als uw periodieke gift voldoet aan
een aantal voorwaarden, u deze kunt
aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting? Er moet dan wel eerst een
schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel.
Voor meer informatie zie:
http://www.belastingdienst.nl

Contact & Colofon
Stichting Amigos de San Juan de Flores
Tel/Fax
E-mail
Website
IBAN
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+31 (0)84 - 871 22 37
info@amigosdesanjuan.org
www.amigosdesanjuan.org
NL04 INGB 0004 5475 02

Teksten

Rubén Rafael Martínez
Felicita Isabel Hernandez Abadio
Yulvin Yoel Pérez Rodas
Vormgeving
Coco Hoeksema - (www.yunococo.nl)

