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Voorwoord
¡Hola Amigos!
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van
de maand september.
In Guatemala is het schooljaar inmiddels alweer over de helft. Afgelopen
periode hebben onze bursalen hun
cijferlijst naar ons gestuurd.
Positief nieuws is dat er dit jaar erg
veel regen is gevallen in San Juan
en de verwachting is dan ook dat er

Beste donateurs,
In deze nieuwsbrief vertellen we iets
meer over een minder leuk onderwerp in Guatemala: de criminaliteit.
Als Guatemalteek ben ik heel verdrietig en bezorgd over het geweld in
mijn land en vooral in Sanarate. Het
meisje dat recent overleed door een
verloren kogel, Fatima García van
nog maar 2 jaar, kwam uit Los LLanos
(een dorp naast San Juan). Dat geeft
aan dat het heel goed mogelijk is te
overlijden door het geweld zonder dat
je je bezighoudt met criminele activiteiten.
Iets heel moois om jullie te kunnen
vertellen is dat we sinds kort een donateur uit San Juan hebben en zijn
naam is Eric Palencia.

2

meer geoogst gaat worden. Denk
hierbij aan maïs en bonen. In Guatemala is dit de basis om eten te maken
en je kunt het vergelijken met brood
en kaas hier in Nederland.
Deze nieuwsbrief staat weer vol met
verhalen vanuit San Juan verzorgd
door onze bursalen. Ik wens u veel
leesplezier!
Saludos,
Rubén Rafael Martínez

In deze nieuwsbrief deelt hij zijn persoonlijke verhaal met jullie zodat jullie
hem beter kunnen leren kennen. Voor
mij is dit een heel positief signaal en
het betekent dat ons werk zijn vruchten afwerpt en dat mensen zoals Eric
Palencia dat waarderen en deel willen
uitmaken van ons werk.
Wederom wil ik jullie enorm bedanken
voor jullie steun, beste donateurs en
mensen die op andere wijze ons werk
ondersteunen.
Bill Ortíz Ramos

Criminaliteit in Guatemala
In de jaren ’60 groeit de ontevredenheid onder de bevolking en hiermee
de sociale onrust. De plattelandsbevolking (voornamelijk Indiaans) begint zich te verzetten tegen het leger
en de overheid die zich samen enkel
inzetten voor de belangen van een
kleine, elitaire groep. De guerillabeweging wordt hardhandig aangepakt door
het leger. Dorpen worden uitgemoord
en platgebrand om het verzet tegen te
gaan.
Vredesakkoord
Het geweld bereikt een dieptepunt
begin jaren tachtig. Het duurt tot eind
1996 voordat een vredesakkoord
wordt bereikt. Op papier is het vrede.
Op papier worden de Maya’s nu geaccepteerd als volwaardige burgers
met recht op vruchtbaar land, scholing
en gezondheidszorg. Op papier kunnen zij hun tradities en gewoonten in
vrijheid beoefenen. De werkelijkheid
laat echter zien dat vrede niet bereikt
wordt door enkele handtekeningen,
maar dat vrede een langdurig proces
is.
Gewelddadige bendes actief
Sinds het tekenen van de vrede in
1996 wordt Guatemala voor een groot
deel beheerst door drugsgerelateerd
bendegeweld. Sinds 1996 zijn er
daardoor meer slachtoffers gevallen
dan tijdens de 36-jarige burgeroorlog.
Het gevecht tegen het geweld van de
huidige president Jimmy Morales markeerde de maand maart van dit jaar
als de maand met de minste moorden
in de afgelopen 14 jaar in Guatemala.
In deze maand zijn er 336 moorden
geregistreerd; 68 minder dan in maart
2016 volgens de Nationale Politie.

Minder geweld in Guatemala Stad
In het meest gewelddadige departement van het land, Guatemala Stad,
zijn er in maart drie dagen geweest
waarop geen enkele moord is gepleegd. De Nationale Politie geeft
aan dat dat komt door nieuwe geïmplementeerde strategieën. In de gemeente Guatemala Stad waren er
zelfs vijf dagen waarop er geen moorden zijn gepleegd. Tevens waren er
meer dagen waarop er beduidend
minder geweld was te zien. De overheid is toegewijd om alle beschikbare
middelen in te zetten om het geweld
te stoppen en alle Guatemalteken veiligheid te kunnen bieden.
Geweldsopleving
Na maart is er helaas een geweldsopleving geweest. Dat roept de vraag
op wat voor samenleving er is overgebleven na de burgeroorlog en wat
het toekomstperspectief is. De structurele oorzaken uit de jaren 60 die
voor de burgeroorlog gezorgd hebben, zijn niet verdwenen en de erfenis
van een bloedig conﬂict die ook een
‘vuile oorlog’ wordt genoemd en de
cultuur van straffeloosheid vergroten
de problemen.

Guatemala Stad

3

Geweld in Sanarate
Sanarate is een dorp met circa 15.000
inwoners en ligt op 6 kilometer afstand
van San Juan. Het is de grootste
dichtstbijzijnde plaats met banken,
winkels, een markt en scholen met
een beroepsopleiding. Alle bursalen
gaan naar scholen in Sanarate.

Park in Sanarate
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Petitie tegen geweld
Bewoners geven aan dat door de constante stroom geweld het plan ‘Mijn
gemeente veilig’ gelanceerd is, maar
dat dat nog geen resultaat heeft opgeleverd, want dagelijks zijn er geweldsdelicten. Tijdens de
begrafenis van een
jonge man van 26
jaar die om het leven was gekomen
door de kogels van
twee motorrijders,
werd er gedemonstreerd tegen het
geweld en werd er
een petitie getekend. Daarin werd
gevraagd om het
geweld te stoppen en geen bloed
meer te laten vergieten. Ze wilden de
mensen eraan herinneren dat Sanarate een paar jaar geleden nog een
rustige plek was waar nauwelijks deze
vorm van criminaliteit voorkwam. Het
afgelopen jaar is de criminaliteit echter toegenomen en de mensen leven
in angst door de geweldsgolf waarin
zij leven.

Meer terreur
De laatste gebeurtenissen veroorzaken meer terreur onder de bevolking. De straffeloosheid is zo groot
dat het de daders niet eens uitmaakt
of ze gezien worden. “Wanneer ze
willen moorden, doen ze dat op ieder
willekeurig moment. Ook als er veel
mensen op straat zijn”, vertelt een inwoner van Sanarate.
Zelf surveilleren
Een andere inwoner vertelt dat ze wel
zien dat de politie bezig is met het uitvoeren van het veiligheidsplan, maar
ze nog geen resultaat zien. In diezelfde tijd werd een jongere aangevallen
met kogels en stierf achter de Katholieke kerk die in het centrum staat.
Daarna kwamen de omwonenden bij
elkaar met het idee om zelf in groepen
de straten te gaan surveilleren omdat
de politie niet in staat lijkt te zijn om
het geweld te beteugelen. In de afgelopen paar maanden was Sanarate
het toneel van verschillende soorten
geweldsdelicten waaronder een man
die zijn huis in brand stak met het doel
zijn gezin om te brengen.
Het drugsgerelateerde bendegeweld
zorgt ook voor rondvliegende kogels
die onbedoelde slachtoffers maakt,
zoals het 2-jarige meisje die op straat
liep met haar moeder en overleed aan
een kogel in haar borst. Haar moeder
raakte gewond.
Santos Judith Ramos

De invloed van geweld in Sanarate op San Juan
Door de gewelddadige aanvallen in
Sanarate groeit het gevoel van onveiligheid bij de jonge studenten die
vijf dagen per week naar Sanarate
reizen om een beroepsopleiding te
volgen.

mijn ouders. Ik besloot naar de stad te
gaan, zodat ik meer kans had op een
betere baan. Ik heb heel wat maanden
slapend op de grond doorgebracht en
at koud eten. Gelukkig vond ik werk
en kon ik mijn familie ondersteunen.

Het verhaal van een Amigo ter
plaatse
Mijn naam is Eric Leonel Palencia
Abadillo en ik ben geboren in het
dorp San Juan Sanarate op 22 juni
1972. Ik kom uit een eenvoudige
familie en ben de 12e zoon van de
familie Palencia Abadillo. Op het
moment zijn we maar met z’n negenen, omdat drie broers en zussen
zijn gestorven door de armoede in
mijn familie.

Na een aantal maanden in de stad te
wonen en te werken, ging ik naar mijn
ouders. De bus waarin ik zat werd
door een aantal mensen staande
gehouden. In het begin was ik bang,
maar daarna kwam ik erachter dat het
militairen waren die ons meenamen
naar een militaire basis. In Guatemala is er dienstplicht voor jongeren die
18 jaar oud zijn. Dit heeft veel veranderd in mijn leven. Ik heb daar een
aantal maanden een training gehad
en moest mee op
missie. Dit was
een
moeilijke
periode, omdat
ik letterlijk tussen
de militairen en
de
gewapende
groepen stond.Eric

Ik heb een hele ﬁjne, maar ook
moeilijke jeugd gehad. Ik kan me
nog herinneren dat ik 4 jaar oud was
en mijn moeder mij vroeg om mijn
voeten te wassen. Dit vroeg ze, omdat er geen geld was om schoenen
te kopen en ik naar school moest.
Ze wilde niet dat ik naar school
ging met voeten die vol zaten met
het bloed van het spelen met een
voetbal. Ondanks dat mijn vader
van zes uur ‘s ochtends tot vijf uur ‘s
middags werkte, was het altijd moeilijk om rond te komen. Ik sliep van
mijn 5e tot mijn 12e levensjaar op
een matrasje op de grond, omdat er
simpelweg geen geld was om een
bed te kopen.
Toen ik 16 jaar oud was, had ik
mijn eerste baan in de kalkfabriek.
Ik verdiende daar 150 Quetzales
(€17,65) per maand en 110 Quetzales (€12,94) daarvan waren voor

tij-

Tijdens mijn tijd in
het leger besloot
ik om een cursus militair politie te volgen en werd
tweede sergeant. Ik kreeg de mogelijkheid om de Minister van Defensie
te beschermen en zelfs de toenmalige
president van Guatemala Jorge Serrano Elias.

Eric tijdens zijn tijd
in het leger

In 1993 eindigde mijn fase bij het leger
en besloot ik om terug te keren naar
het burgelijke leven. Na een tijdje een
relatie gehad te hebben, besloot ik
te trouwen en kregen we kinderen.
De jaren die daarop volgden heb ik
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Vervolg - De invloed van geweld...

Eric z’n familie
(moeder, zus en
broers)

ontzettend hard gewerkt. Ik heb een
training gekregen in professionele
bescherming van personen en heb het zelfs
zover geschopt dat ik in
2000 leiding gaf aan 65
mannen. Op zoek naar
nog meer kansen ben ik
naar de Verenigde Staten
gegaan om daar te gaan
werken. Na een tijdje
kreeg ik een mooi aanbod in Guatemala met
een beter salaris en een
hogere functie en besloot
ik terug te keren.

zodat onze gemeenschap in San Juan
verbeterd kan worden. Dit is het moment waarop mijn relatie met Amigos
de San Juan de Flores sterker werd.
Jullie hebben ons enorm geholpen
met de projecten om ons dorp te verbeteren.

De jaren daarna bleef
ik me inzetten voor mijn
werk en mijn familie tot het jaar 2010.
Mijn vrouw werd ontvoerd en ze vroegen mij 100.000 Quetzales (€11.767)
losgeld. Ik deed alles wat ik kon om
het losgeld te betalen in de hoop om
de vrouw van mijn kinderen terug te
zien. Ondanks al mijn inspanning
heb ik vanaf 10 december 2010 nooit
meer iets gehoord.

Na 25 jaar ben ik weer terug waar alles begon. Ik wil als eerste God bedanken en daarna mijn baas die mij
de kans gaf om te groeien door mijn
inzet. Ik ben 45 jaar oud, ik heb niet
kunnen studeren, maar ik heb elke
kans aangegrepen die zich voordeed
in mijn leven. Doorzetten en geduld
hebben is de sleutel tot succes. Ik kan
met trots zeggen dat ik het goed voor
elkaar gekregen heb.

De 11 maanden die volgden besloot ik
haar te gaan zoeken. Na een hoop inspanning en een hele lange tijd vond
ik de resten van mijn vrouw. Dit was
een ontzettende moeilijke periode.
Ik heb haar op het kerkhof laten begraven, zodat onze kinderen een plek
hebben waar hun moeder rust en ze
er bloemen naartoe kunnen brengen.

Eric Leonel Palencia Abadillo

Na deze moeilijke periode leerde ik
door te gaan met mijn leven en nam
ik de plek van voorzitter van het bestuurscomité in San Juan over. Deze
plek gaf mijn de kans om te werken
met een groep mannen en vrouwen,
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Na een tijdje besloot ik te stoppen
met het werk en leerde ik ook mijn
nieuwe vrouw kennen. Inmiddels zijn
we getrouwd. Het gaat goed met me,
mijn vrouw heeft een goede relatie
met mijn kinderen en ik probeer een
steentje bij te dragen aan mijn gemeenschap.

De inzet van Eric
Eric heeft met zijn eigen geld één
beurs verleend aan een meisje,
zodat zij kan studeren. Daarnaast
ontvangen nog twee jongeren
maandelijkse ondersteuning van
hem. Ook geeft hij geld zodat de
muur van de school verbeterd kan
worden en stelt Eric zijn voertuigen
beschikbaar voor mensen die geen
geld hebben, zodat ze toch hun
zieken naar het ziekenhuis kunnen
brengen.

Zelfs de organisatie van evenementen kan op Eric rekenen bij
bijvoorbeeld het Kerstfeest.
Hij vindt het belangrijk dat er een
goede sfeer in de gemeenschap is
en iedereen plezier heeft.
Onze dank is groot!

Kijktip
Op 27 augustus is Geraldine
Kemper voor het programma 3 op
reis (www.uitzendinggemist.nl)
begonnen aan een rondreis door
het prachtige Guatemala. Zeker de
moeite waard om terug te kijken!

Contact & Colofon
Stichting Amigos de San Juan de Flores
Tel/Fax
E-mail
Website
IBAN

+31 (0)84 - 871 22 37
info@amigosdesanjuan.org
www.amigosdesanjuan.org
NL04 INGB 0004 5475 02

Teksten

Bill Ortíz Ramos
Eric Leonel Palencia Abadillo
Rubén Rafael Martínez
Santos Judith Ramos
Vormgeving
Coco Hoeksema - (www.yunococo.nl)
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