Nieuwsbrief Amigos
maart 2015

Voorwoord
Beste Amigos,

Dorpsstraatje
San Juan de
Flores
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Helaas komt deze nieuwsbrief door
onvoorziene omstandigheden later uit
dan gepland (net voor de feestdagen).
Hoewel dus wat laat, wenst het bestuur van Amigos u alsnog een gezond
en voorspoedig 2016! Ook wil het
bestuur u weer danken voor de steun
die u in het afgelopen jaar heeft gegeven. U heeft verschil gemaakt in de
levens van een aantal jonge mensen
in een gemeenschap aan de andere
kant van de wereld. In deze tijden van
onrust is het een groot goed dat wij dit
doen. In 2015 bestond Amigos 15 jaar.
In deze periode is veel bereikt. Elders
in deze nieuwsbrief vindt u hiervan
een overzicht.
Dit is ook het moment, dat twee
oudgedienden afscheid gaan nemen.
Annette Vonk (penningmeester) en
Tjeerd Haima van der Wal (voorzitter)
zijn per 1 februari 2016 teruggetreden
uit het bestuur. Beiden werpen in deze
nieuwsbrief een terugblik. Voor 2016
wijzigt de bestuurssamenstelling.
Ruben Rafael Martínez zal tot het
bestuur toetreden als voorzitter,
Marlou van Hoof blijft secretaris en Bill
Ortiz Ramos wordt penningmeester.
Met z’n drieën zullen zij Amigos vanaf februari 2016 leiden. Annette en
Tjeerd blijven komend jaar als adviseur op de achtergrond beschikbaar.
Voor 2016 zullen er geen nieuwe beurzen worden toegekend. Het
nieuwe bestuur wil 2016 gebruiken
om de relatie met San Juan te herzien.
Een van de aandachtspunten is om te
bepalen hoe de oud-bursalen en de
gemeenschap zelf meer kunnen betekenen voor de ontwikkeling van het
dorp. Er zal meer nadruk komen op
dat er, nadat er iets is ontvangen (door

de bursalen, de gemeenschap), iets
teruggeven zou moeten worden (aan
de gemeenschap). Amigos wil geen
vanzelfsprekendheid zijn. Het vliegwiel moet zichzelf draaiende houden.
Uiteraard worden de lopende
beurzen gecontinueerd, indien de
bursaal aan de voorwaarden blijft voldoen: de economische noodzaak om
een beurs te ontvangen, het halen van
examens en communicatie van de resultaten aan Amigos.
De afgelopen twee jaar is het
relatief rustig geweest met activiteiten in San Juan. Het werk van Amigos
concentreerde zich rond het toekennen van de beurzen. Het feit dat er
al een tijd geen vrijwilliger ter plekke
is geweest, heeft er ook toe geleid,
dat er moeilijk nieuwe projecten kunnen worden gestart en ondersteund.
Het blijkt in de praktijk, dat zowel
initiatief als uitvoering slechts sporadisch volledig vanuit de gemeenschap
komen. Het project van het waterbassin is zo’n positieve uitzondering. Ook
mede daarom hebben we bijvoorbeeld
de frequentie van de nieuwsbrieven
teruggebracht.
Of er nog een groot nieuw project in San Juan gedaan gaat worden
(anders dan de bursalen), zal de toekomst moeten uitwijzen. Amigos is
(uiteraard) bereid iedere serieuze
mogelijkheid te onderzoeken, maar
zal - zoals altijd - kritisch blijven ten
aanzien van factoren als haalbaarheid, risico en ‘value for money’.
2016 zal een nieuwe fase inluiden voor Stichting Amigos de San
Juan de Flores. Ik heb er vertrouwen
in dat het nieuwe bestuur daar met
volle inzet invulling aan gaat geven.
Tjeerd Haima van der Wal

Even voorstellen...
Hola a todos!
Mijn naam is Marlou van Hoof en ik
ben sinds januari 2015 actief als secretaris voor Amigos.
Ik wilde al een lange tijd vrijwilligerswerk doen, maar vond het lastig een
geschikte stichting te vinden die bij mij
past. Via Bill kwam ik in contact met
Amigos en de kleinschaligheid sprak
mij erg aan. Hierdoor weet ik dat onze
hulp bij de juiste mensen terecht komt.
Ikzelf besef mij maar al te goed hoe
goed ik het hier in Nederland heb
en vind het belangrijk dat ook andere mensen zich kunnen ontwikkelen.
Ik ben werkzaam als docente in het
middelbaar onderwijs en woon samen
met mijn Mexicaanse vriend in het
zuiden van Nederland. In mijn vrije tijd
ga ik graag uit, lees ik, dans ik en reis
ik veel.

Hola, ik ben Rubén Rafael Martínez,
31 jaar en kom uit Mexico. Ik woon
inmiddels vier jaar in Nederland.
Gedurende deze vier jaar heb ik veel
mensen leren kennen uit Guatemala,
Peru, Colombia en andere landen in
Latijns-Amerika. Door deze mensen
heb ik ontdekt dat onze culturen erg
op elkaar lijken en dat de naam van
het land niet zoveel uitmaakt. Voor mij
is het belangrijk om te beseffen hoe
de realiteit in Latijns-Amerika is.
Het feit dat ik in Nederland ben, geeft
mij een grote kans om mensen te
ondersteunen die niet de kansen, de
hulp of het geluk hebben die wij hebben. Leuk weetje: Bill heb ik leren kennen op een vlucht van Nederland naar
Mexico en door hem heb ik geleerd
hoe de dingen in Guatemala zijn en
verlopen, vooral in San Juan. Ik heb
gehoord hoe Amigos de San Juan al
heel veel mensen heeft geholpen in
het verleden en de kleinschaligheid
spreekt mij aan. Omdat ik graag mijn
steentje bijdraag aan de maatschappij
heb ik besloten om mij vanaf 2016 bij
Amigos te voegen.

San Juan de Flores
van bovenaf gezien.
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Terugblik op 15 jaar Amigos
Stichting Amigos de San Juan de
Flores bestond in 2015 15 jaar. In
het afgelopen jaar hebben we ons
helemaal gericht op het verstrekken
van beurzen en zijn er geen andere
projecten uitgevoerd of geﬁnancierd,
maar dit is in het verleden wel anders
geweest.
Graag nemen we u in dit jubileumnummer in vogelvlucht mee langs een
aantal van de mooiste projecten van
Amigos.

Afstudeerplechtigheid van
een van de
studierichtingen.

Oprichting
Amigos is in eerste instantie door Barbara Nijhuis opgericht om de particuliere middelbare school
in San Juan ﬁnancieel
te ondersteunen. De
school was destijds pas
gesticht door een zeer
betrokken dorpsbewoner en kon zelf het hoofd
nog niet boven water
houden. Het was toen de
enige mogelijkheid om
in het dorp zelf middelbaar onderwijs te volgen. Een grote vooruitgang want veel kinderen,
vooral meisjes, gingen
niet naar de middelbare school in het
stadje Sanarate.
Amigos heeft jarenlang het Colegio
ondersteund met geld voor de salarissen van de leraren en diverse schoolmaterialen.
Madres Guías
Een van de eerste grotere projecten
van Amigos was Madres Guías. Het
programma had als doel ondervoeding bij kinderen tot en met 6 jaar te
voorkomen. Tijdens maandelijkse
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voorlichtingsbijeenkomsten voor de
moeders over onder andere hygiëne
en de bereiding van goedkoop maar
voedzaam eten werden de kinderen
gewogen om vast te stellen of zij
ondervoed zijn. Deze moeders dienden dan weer als voorbeeld ‘Madres
Guías’ voor andere moeders in het
dorp.
Beurzen
In 2002 is Amigos begonnen met het
verstrekken van beurzen aan jongeren
die het schoolgeld voor de middelbare
school niet konden betalen. Omdat
voor een jongere die een beroepsopleiding heeft afgerond de kansen
op de arbeidsmarkt enorm toenemen,
kwamen daar vanaf 2005 beurzen
voor beroepsopleidingen bij, drie jaar
later gevolgd door de eerste beurs
voor een universitaire studie.
In de loop der jaren hebben bijna 150
jongeren van Amigos een beurs ontvangen.
Sportveld
Van 2005 tot 2007 heeft Amigos met
de hulp van een aantal zeer betrokken
dorpsbewoners een sportveld gerealiseerd in het dorp. Dit sportveld wordt
nog steeds dagelijks intensief gebruikt
en is onlangs door de gemeente voorzien van verlichting, zodat er ook ‘s
avonds kan worden gesport. Een speciaal daarvoor ingesteld comité houdt
toezicht op het sportveld, int de gelden
die voor het gebruik moeten worden
betaald en zorgt ervoor dat één keer
in de zoveel tijd het veld weer van een
nieuwe laag verf wordt voorzien.

Vervolg - Terugblik op 15 jaar Amigos
Naaicursussen
Ook in 2005 zijn de naaicursussen
gestart. Eerst alleen in San Juan,
later volgden Agua Salobrega, Monte
Grande en Santa Lucia de los Ocotes.
Gedurende drie jaar leerde een ervaren naailerares ﬁnancieel kansarme
vrouwen om kleding te maken, voor
henzelf en hun gezin of eventueel ook
om te verkopen.
Dit project werd verder ondersteund
met microkredieten voor de vrouwen
die geen geld hadden om een naaimachine aan te schaffen, zodat zij met
hulp van Amigos wel een naaimachine
konden kopen.

Waterbassin
In 2012 ten slotte is er ﬂink geïnvesteerd in het verbeteren van de
watervoorziening in San Juan. Op
initiatief van de voorzitter van de
dorpsraad is er een groot waterbassin aangelegd, waardoor in de droge
periodes meer water voor handen is.
Amigos heeft een groot deel van de
kosten van de benodigde materialen
voor haar rekening genomen, het
dorp heeft de mankracht geleverd om
het bassin aan te leggen.
Kleine projecten
Naast deze grote projecten heeft
Amigos vele kleine projecten uitgevoerd in San Juan, zoals het aanschaffen van schoolspullen voor de
kleuterschool en de lagere school en
het incidenteel ondersteunen van de
allerarmsten om hun schrijnende
leefomstandigheden iets te verbeteren.
Als u alles over de projecten van de
afgelopen 15 jaar wilt teruglezen, dan
kan dat. In de jaarverslagen is steeds
uitgebreid verslag van alle projecten,
van groot tot klein, gedaan.

Speeltuin
In 2007 is bij de kleuterschool op
kosten van Amigos een speeltuin
aangelegd door de ouders van de
kleuters. De kleuterschool had een
deel van het terrein afgestaan voor de
aanleg van het sportveld en het deel
dat was overgebleven bood niet veel
mogelijkheden meer voor speelplezier
aan de kleuters. Door de komst van
de speeltoestellen ziet het er sindsdien weer heel aantrekkelijk uit.

We hopen minstens net zulke mooie
resultaten te behalen in de komende
15 jaar!

De aanleg van het
waterbassin.

Annette Vonk
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Dubbel afscheid
Sinds 2003 als vrijwilliger en vervolgens als bestuurslid ben ik de afgelopen jaren betrokken geweest bij
Amigos de San Juan. Het is een fantastische ervaring geweest.
Foto rechts:
Annette met
de geslaagden
(rechts staat Bill).
Foto onder:
Tjeerd op de
klassenfoto.

Ik heb mogen werken met bevlogen
en gepassioneerde mensen, ben op
heel persoonlijke wijze in contact gekomen met een cultuur aan de andere kant van de wereld, ben geconfronteerd geweest met interessante
en vreemde uitdagingen die om een
oplossing vroegen. Kortom, het was
een voorrecht en een genoegen.
Met pijn in het hart neem ik formeel
afscheid van Amigos. Aan de ene
kant is het tijd voor een nieuwe generatie om het roer over te nemen,
aan de andere kant is het tijd voor
mij om andere paden in mijn leven te bewandelen. Ik ben er echter
van overtuigd dat deze paden ook
nog die van Amigos zullen kruisen.
Amigos de San Juan is een soort
familie en “no matter what happens”,
het blijft familie. Zo voelt het nu ook.
Uiteraard blijf ik beschikbaar voor
advies aan Amigos. Ik wens het
nieuwe bestuur veel succes en plezier bij het vervullen van deze belangrijke taak – een beetje
positief verschil proberen te
maken in de levens van andere mensen!
Un abrazo fuerte,
Tjeerd Haima van der Wal
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Na dertien jaar als bestuurslid betrokken te zijn geweest bij Amigos
heb ik besloten om terug te treden uit
het bestuur.

Het is tijd om het roer over te geven
aan de jongere generatie met
nieuwe ideeën, meer wortels in de
regio waar we onze projecten uitvoeren en een tomeloze energie om
er een mooi vervolg aan te geven.
Natuurlijk blijf ik de komende tijd
nauw betrokken bij de activiteiten
van Amigos en zal ik het nieuwe
bestuur waar nodig met raad en daad
ter zijde blijven staan.
Ik kijk met trots terug op alle projecten die er de afgelopen jaren
zijn gerealiseerd. Met steun van de
donateurs, met steun van vrijwilligers
en ook met veel inzet van sommige
inwoners van San Juan. Met z’n allen
hebben we enorm veel kunnen betekenen in het leven van een aantal
mensen, vooral jongeren. Zij kunnen
hun toekomst nu met meer vertrouwen tegemoet zien.
Ik gun nog heel veel anderen na hen
ook dit steuntje in de rug.
Annette Vonk

Algemene verkiezingen 2015 - Guatemala
Op zondag 6 september 2015 zijn in
Guatemala algemene verkiezingen
gehouden. Tijdens deze verkiezingen
zijn voor de volgende posten kandidaten gekozen:
• de president;
• de vicepresident;
• 158 gedeputeerden voor het
congres van de republiek;
• 20 gedeputeerden voor het
parlement van Centraal Amerika
• burgemeesters voor alle 338
gemeentes.
In Guatemala is het geloof in de politiek klein. De meerderheid van de
mensen is wel actief in de politiek
maar helaas vooral met persoonlijke
belangen in het achterhoofd en niet
het gemeenschappelijke belang. Bijna
niemand gelooft dat het land vooruit
zal gaan met een nieuwe regering.
Dit is makkelijk om te begrijpen omdat
iedere regering (het maakt niet uit of
dat een linkse, rechtse of neutrale is)
de intentie heeft om er zelf beter van
te worden in plaats van de positie van
het volk te verbeteren. In de regeerperiode van vier jaar willen ze vooral
zoveel mogelijk gemeenschapsgeld
onttrekken ten behoeve van hun eigen
bankrekeningen en de grote bedrijven
helpen die hun campagnes geﬁnancierd hebben om aan de macht te kunnen komen. Dat laatste betekent dat
deze bedrijven uiteindelijk de prijzen
van hun producten of services voor
de consument verhogen, terwijl de
salarissen niet of nauwelijks verhoogd
worden in vergelijking met de stijging
van de kosten van de dagelijkse basisbehoeften.
Een voorbeeld hiervan is de presidentskandidaat Manuel Baldizon. Vier
jaar geleden ontving hij een boete

omdat hij de maximale hoeveelheid
die een presidentskandidaat aan
zijn campagne mag uitgeven (dat is
Q52.000.000, ongeveer €6.000.000)
had overschreden. Dit jaar had hij
zich opnieuw kandidaat gesteld voor
het presidentschap en heeft hij weer
een boete ontvangen omdat zijn campagne te vroeg begon. Inmiddels heeft
hij wederom het maximale bedrag
overschreden en hij blijft doorgaan
met geld uitgeven aan zijn campagne.
Dit maakt hem niks uit, omdat hij weet
dat - als hij president wordt - hij dit geld
vroeg of laat weer terug kan pakken.
Men vraagt zich ook af waar een presidentskandidaat zoveel geld vandaan
kan halen om campagne te voeren.
Dit is momenteel niet transparant.
Het bovenstaande gebeurt niet alleen
bij Manuel Baldizon en zijn politieke
partij. Helaas is dit het verhaal van
97% van de Guatemalteekse politici.
De gemeente Sanarate (waar San
Juan onder valt) vormt hierop geen
uitzondering. De huidige burgemeester in Sanarate is misschien wel
de meest corrupte in haar historie. Hij
is nu voor de vijfde keer verkozen tot
burgemeester en dit is alleen mogelijk geweest door het vervalsen van
documenten om zo stemmen te kunnen kopen. Hij heeft niks verbeterd in
de gemeente. Het gaat alleen maar
slechter. Zijn laatste campagneslogan
was ‘Dat het goede nog vier jaar mag
duren’. Het maakt me verdrietig dat
het hem weer is gelukt om gekozen te
worden, omdat hij zo corrupt is.
Ik vraag aan God dat er op een dag
een ware leider opstaat die voor de
arme mensen vecht en het slechte
systeem dat nu ons land bestuurt weet
te veranderen.
- Bill Ortiz Ramos
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Tentoonstelling over Maya’s
Vanaf 28 februari 2016 is in het
Drents Museum te Assen de expositie
Maya’s - Heersers van het Regenwoud te zien met nog niet eerder in
Europa tentoongestelde voorwerpen
uit Guatemala en Mexico.
Kijk voor meer informatie op de
website van het Drents Museum:
www.drentsmuseum.nl

Sluiting Postbus
Omdat er nog maar heel weinig per
post wordt verzonden - het meeste
komt tegenwoordig per e-mail binnen - en er binnenkort geen bestuursleden meer in (de omgeving van)
Amsterdam woonachtig zijn, heeft het
bestuur besloten de postbus op te
heffen. Contact opnemen met Amigos
kan via info@amigosdesanjuan.org.

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

