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Een beetje korter dan anders, maar daarom niet minder gemeend …

CASA MATERNA POJOM
Een gloednieuw Vivir en Amor team is er helemaal klaar voor !
Na bijna twee jaar keren wij (Wouter en Miet) eind juli naar België terug… met gemengde gevoelens,
terugblikkend op een boeiende, onvergetelijke Pojomse periode en tegelijk uitkijkend naar het
vertrouwde (?) Belgische leven!
Een gloednieuw team staat te popelen om het project verder te zetten… wij stellen ze graag even aan
u voor!

Welkom Marc, kersvers algemeen coördinator !
Ondertussen maakte ook de opvolger van Wouter en Miet, Marc reeds zijn blijde intrede in Pojom.
Vanaf zijn allereerste dag hier werd onder het motto “beter te vroeg dan te laat” met de overdracht
gestart: dit betekent dat alle informatie over het gezondheids- én het educatief project aan Marc
doorgegeven wordt.
En dat is een hele boterham… van de consultas tot de boekhouding, van het plannen van de
vrijwilligers tot het vergaderen met de promotoren en de burgemeester, van het rijden met een pickup in de scherpe bochten en hoge bergen, tot het wegwijs raken in Huehuetenango en het nationale
ziekenhuis, van het lesgeven in een guatemalteeks middelbaar tot het volgen van de vormingen voor

de vroedvrouwen, van het
ondersteunen van de directeur
van de básico tot het
organiseren van een fiesta van
de clínica…

Marc wordt in 1 intenste
maand tijd, op alle mogelijke
manieren klaargestoomd en
ingewijd in de Guatemalteekse
geheimen. De bedoeling is dat
er zo weinig mogelijk kennis
en ervaring verloren gaat.
Marc, Directeur Miguel van de middelbare school en Wouter die zich voor de foto
wat kleiner maakt op terugreis van Huehue.

De medische vrijwilligers: Caroline en Céline.

Celien aan het werk in de consultatieruimte!

Caroline geeft Promotora Ana haar wekelijkse opleiding.

Caroline is sinds november 2010 de medisch verantwoordelijke van Vivir en Amor. Zij heeft
ondertussen reeds heel wat ervaring in het project en voelt zich hier helemaal thuis. Samen met
Céline, een doktersstudente die halfweg juni het medisch team versterkte, zorgt zij voor de
dagelijkse consultaties, voor de opleiding van de vroedvrouwen en voor de vorming van de nieuwste
promotoren. De vijf promotoren, Celine, Caroline en Marc staan dagelijks paraat om zoveel mogelijk
patiënten er weer helemaal bovenop te helpen!
We willen ook nog even meedelen dat Sarah, onze Duitse vriendin én onze
tweede medisch verantwoordelijke, eind juni Pojom verliet. Sarah verzette
een jaar lang bergen werk hier, ze heeft dat echt schitterend gedaan!
Aangezien Sarah een mondje Q’anjob’al (en zelfs Nederlands) spreekt, zeggen
we graag: JUCH WAL TIOSS, Sarita! Een welgemeende dankjewel!

Sarah, die na een jaar werken Pojom
opnieuw inruilde voor Duitsland.

De onderwijsploeg: Liesbet, Stephanie en Sherley.
Begin augustus wordt de groep aangevuld met twee onderwijs
verantwoordelijken: Stephanie en Sherley. Stephanie werkte al eerder
6 maanden als schoolvrijwilliger bij Vivir en Amor, voor Sherley wordt
het haar vuurdoop in Pojom.
Samen met Liesbet, sinds juni onze computer leerkracht, zullen ze
instaan voor het hele onderwijsluik. De Engelse lessen in de
diversificado en in de básico, de computerlessen in de básico en in
Eurosolar, het opleiden van leerkrachten Engels, het opleiden van het
comité van Eurosolar, het uitwerken en geven van de workshops, het
verderzetten van het scholenpartnerschap met de Heilige familie… ook
La Maestra Lies (de -bet wordt
vaak achterwege gelaten in
Pojom!)

zij zullen hun handen vol hebben!

Sherley, Stephanie en Marc (vlnr). Hier nog in België, binnenkort opnieuw samen in Pojom!

Wouter en Miet wensen het hele team heel veel geluk toe!

Qué les vaya bien, grupo de Vivir en Amor - Pojom!

Lees hieronder verder

Een vraag uit Yoltziblak
Vivir en Amor bereikt met de gezondheidspost en het schoolproject niet alleen de inwoners van
Pojom, maar ook die van de omliggende dorpen.
Enkele maanden geleden kregen we van
Yoltziblak, 1 van deze verder afgelegen
dorpen, een heel andere vraag.
Op een zekere dag stond hier plots een
belangrijke delegatie van de gemeenschap
Yoltziblak voor de deur. Zij hadden 1,5u
met de pick-up gereisd en daarna nog eens
3u met de bus om naar Pojom te komen.
Zij vroegen zich af of Vivir en Amor hen
kon helpen zoeken naar een oplossing voor
hun waterprobleem: we besloten de
handen in elkaar te slaan.
Een Meisje uit Yoltziblak zeult het water naar boven.

Probleem
Yoltziblak heeft een kleine bron op een half uurtje
stappen van hun dorp. De bron ligt echter veel te laag
(verschil van 60m) om het via ‘tuberia’ of buizen tot in
het dorp te krijgen. Dit zorgt ervoor dat vrouwen een
groot stuk van de dag bezig zijn met het transporteren
van water. De bron is echter ook vaak te klein om alle
vrouwen van voldoende water te voorzien (drinken,
koken, wassen, … ).
Vivir en Amor besloot om niet zozeer met fondsen, een
waterput of een pomp het dorp te ondersteunen, maar
wel met informatie en een vooronderzoek om na te gaan
hoe het waterprobleem kon opgelost worden. Via onze
contacten kwamen we in Huehue terecht bij Geoloog
Napoleon die enkele dagen ter plekke kwam
onderzoeken hoe het probleem eventueel kon aangepakt
worden.

Na het onderzoek legt de geoloog met behulp van een
vertaler de situatie aan het dorp uit.

De enige bron in Yoltziblak. Het water wordt afgeleid via de uitgholde boomstam. Met het beetje water moet er gekookt,
gewassen, gedroken worden...

Het onderzoek
Het onderzoek van de Geoloog Napoleon maakte al snel duidelijk dat de geologische processen
(KARST, voor de kenners?!) in de regio ervoor zorgden dat er niet meteen andere mogelijkheden zijn.
De bron die de vrouwen nu gebruiken, is de enige goeie bron. Door de hoge ligging van het dorp,
bevinden andere bronnen zich nog veel lager… waardoor dit water niet naar het dorp
getransporteerd kan worden. En in de berg waarop de mensen van Yoltziblak wonen, is wel water
aanwezig, maar dat is opgeslaan in ondergrondse grotten. Als het niveau in deze grotten stijgt zoekt
het een uitweg naar de bron die de Yoltziblakkers nu gebruiken.
Het is te gevaarlijk om vanaf de bovenkant een opening te zoeken (sommige grotten gaan 30 m diep)
om het water uit
de grotten zelf te
gebruiken. Een
waterput boren
of graven, is dan
ook geen optie.
Met

het
uitgevoerde
onderzoek werd
dus duidelijk dat
de enige optie is
De delegatie van de gemeenschap die de geoloog vergezelde tijdens het veldonderzoek.

om een manier te zoeken om met een soort mechanische pomp het water uit de huidige bron meer
dan 60 m hoger te krijgen, om het daar in een tank op te vangen en te herverdelen over de huizen.
De pomp kan niet werken op elektriciteit omdat die niet aanwezig is in de regio, noch op
brandstoffen want die kunnen op langere termijn niet voorzien worden … ! Daar moet dus nu nog
verder over nagedacht worden.
Het verhaal van Yoltziblak is dus nog maar begonnen en verdere onderzoeken zijn nodig … !

Corre, corre, corre ... de
sponsorloop in Pojom!

De delegatie van Yoltziblak die de geoloog vergezelde op het veldonderzoek.

Klaar voor de start, altijd overweldigend in Pojom ...

Eén weekje na de
Belgische sponsorloop,
maakte ook Pojom zich
klaar voor zijn "carrera":
een "tochtje" van maar
liefst 7 km in de vlakten
van Pojom, die
helaas eerder vals
plat lijken te zijn. Reken
daarbij ook nog de
broeierige hitte en jullie
kunnen
zich
de
zwetende zwoegende
lijven misschien al wat
beter voorstellen.

Maar het werd wel een dag om niet te vergeten! Meer dan
100 enthousiaste deelnemers, jong, oud, leerlingen,
leerkrachten,
sportievelingen
en
wat
minder
sportievelingen... stonden ietwat zenuwachtig op het
startschot te wachten, met een wel zéér explosieve start als
gevolg! De meeste kinderen rennen zich meteen de longen
uit het lijf, om dan enkele minuten later heel wat gas terug
te moeten nemen.
Maar Pojomeros geven niet snel op en zijn zéér dapper... de
meeste kinderen hebben genoeg aan wat extra
aanmoedigingen om er weer helemaal tegenaan te gaan.
Héél jonge kinderen lopen die 7 km volledig uit, wat wij toch
wel een sterke prestatie vinden. De al wat ervaren
studenten uit het básico doen het heel wat rustiger aan bij

Wouter en de promotren Carlos en José staan klaar aan de finish!

de start, maar drijven hun tempo alsmaar op en zijn uiteindelijk niet te stoppen!
Eliceo, overduidelijk de snelste loper, komt aan de 27ste mintuut en maakt onmiddellijk
rechtsomkeer om de hele trot nogmaals te lopen. En hij is niet de enige, maar liefst 10 leerlingen en
2 leerkrachten doen mee aan de volle 14 km. Respect!
Ook Sarah, David en Miet lopen al puffend en met enkele kleintjes aan de hand de 7 km uit. Wouter
zit aan de eindmeet om de tijd te chronometreren, samen met promotoren Carlos en José.
Promotora Isabela staat paraat om elke deelnemer die aankomt een zakje fris water te geven. Oef,
iedereen komt moe maar héél tevreden aan... de ene Belg al wat roder of met meer spierpijn dan de
andere... Een geslaagde loop!

Promotora Isabela geeft alle uitgetelde lopers een zakje water!

Maestro Chico komt onder veel belangstelling aangelopen ... en
vertrekt meteen voor nog een tweede ronde!

ESCUELA POJOM
Inhuldiging “cancha”
De Pojomeros droomden er al lang van: een eigen betonnen “cancha” of voetbal- en
basketbalpleintje! Dit schooljaar raapten ze uiteindelijk de nodige fondsen bijeen en verenigden ze
alle krachten: de leerlingen uit de hoogste klassen van de lagere school, de leerlingen van de básico,
de leerkrachten, de mannen van de voetbalclubs van Pojom, … met man en macht heeft Pojom aan
de bouw meegewerkt. Alles gebeurde met de hand, geen betonmolen of bouwaannemer kwam er
aan te pas! Indrukwekkend, en vooral héél erg snel was alles in kannen en kruiken! Uit Jacaltenango

kwamen enkele mensen om de 2 in 1 goals van voetbal én basket te installeren! En zelfs de palen
voor volleybal werden voorzien! Als de Pojomeros erin vliegen, dan zijn ze niet te houden! Ze hebben
echt prachtig werk geleverd, dit kunnen jullie zien in de volgende beknopte fotoreportage:

Zand verzamelen met de leerlingen van het vierde en vijde leerjaar. Ook
Vivir en Amor schonk zijn ritten cadeau!

Groot en klein hielpen mee ...

Aan werkvolk was er alvast geen gebrek ... ! Na het werk op het veld nog vlug even naar de cancha ...

Begin juni was er dan de officiële inhuldiging: dit is een leuke Guatemalteekse , vooraleer nieuwe
gebouwen, scholen, cancha’s… ook écht in
gebruik genomen worden, vieren ze een
groot feest! De goals werden met kleurige
linten versierd en over het plein werd een
lang lint gespannen, dat tegelijkertijd door
alle leerkrachten van middelbaar en lager
doorgeknipt werd!
Dit was meteen ook het startsignaal voor de
sportactiviteiten, de hele dag lang werden
wedstrijdjes georganiseerd met een grote
finale als afsluit!
Klaar om te knippen... Het feest kan beginnen!

De stoere sporters in actie! Let ook op het mooi versierde doel en de hippe
basketbal goal!

Rondom de cancha zaten heel wat jonge supporters

Het vrouwenteam van Vivir en Amor, met
superkeeper Petrona, voetbalde als nooit tevoren
... maar verloor glansrijk!

Partnerschap met de Heilige Familie Ieper
In vorige nieuwsbrieven vertelden we jullie al dat Vivir en Amor elke maand een workshop
organiseert in de 3 graden van de básico. Tijdens de maand mei stond de workshop in het teken van
de guatemalteeks-belgische uitwisseling.
De leerlingen uit de middelbare school van Ieper hadden namelijk enkele prachtige
powerpointvoorstellingen gemaakt van hun dagelijkse Belgische leven, hun school, hun vrije tijd…
Heel wat verschillende thema’s kwamen aan bod en de Pojomse leerlingen bekeken de foto’s af en
toe vol verbazing of met een brede glimlach!
Aan de hand van een groot ganzenbordspel,
kwamen enkele Belgische weetjes, Belgische
activiteiten en zelfs Belgische gerechten aan bod!

Het eerste jaar kijkt geboeid naar de powerpoint van de
Belgische leerlingen!

De tweede Basico is er klaar voor.

Vier op een rij ... een bekend gezelschapspel voor de Belgen! Kan
het tweede jaar Wouter verslaan?

Een lekkere (?) pannenkoek...

Tegelijkertijd werden ook de Pojomeros aangespoord om zichzelf en hun school ludiek voor te
stellen. De leerlingen maakten enkele toffe filmpjes met een lesje Q’anjobal – Spaans, een initiatie
koffie kweken, een blik op de school, … die naar België doorgestuurd werden!
En wij hebben een héél sterk vermoeden, dat ook de Belgische leerlingen onder de indruk zullen zijn!
Voor wie nieuwsgierig is: de filmpjes van de Pojomse leerlingen vinden jullie terug op youtube. Zoek
op de gebruikersnaam woutergua en klik door op de filmpjes.
De klasfoto’s van 2011

EERSTE BÁSICO: (onderaan v.l.n.r) Patricia, Raimunda, Paulina, Petrona en Ana (midden v.l.n.r) Mateo, Andrés,
Nicolás, David, Mateo, Jeremias, Antonio, Josué, Pedro, Francisco, Israel en Nicolas (boven
v.l.n.r) Viliberto, Mateo, Alfredo, Eliseo, José en Juan.

TWEEDE BÁSICO: (onderaan v.l.n.r) Angélina, Juana, Maribel, Eulalia, Petrona, Eulalia, Isabela (midden v.l.n.r)
Fredy, Abner, José, Domingo, Francisco Miguel, Tiburcio en Angelina (bovenaan v.l.n.r) Felipe,
Macario, Francisco, Juan, Leobardo, Ramón, Rafael, Francisco, Ramiro, Rorberto

DERDE BÁSICO:

(onderaan v.l.n.r.) Heberilda, Maria, Magdalena Rosa, Magda, Magdalena, Catarina,
Juana (bovenaan v.l.n.r) Eulalia, Francisco, Abraham, Baltazar, José, Miguel, Macario,
Antonio, Gaspar, Baltazar, Felipe en Francisco

HET LEERKRACHTENTEAM: Macario, Felipe, directeur Miguel en Mateo

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje naar woutergua@gmail.com. Ook
opmerkingen, ideeën en suggesties zijn welkom!

