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Dag allemaal!
Terwijl het in België volop zomer en vakantie was, werd in Guatemala hard verder gewerkt. Juli bracht heel
veel spoedgevallen, maar gelukkig liepen de meeste goed af. In Pojom werd zo goed als het hele
vrijwilligersteam vervangen en ook in Yalanhuitz werd afscheid genomen. Daarnaast werd er de voorbije
maanden ook veel gefeest met de día de los maestros, de 5de verjaardag van de Casa Materna in Pojom, de
día internacional de los pueblos indígenos en de día de la independencia. En last but not least: begin juli
mochten zowel Yalanhuitz als Pojom Eva, Hanne en Kurt nog eens verwelkomen!

CLINICA YALANHUITZ
Vrijwilligers komen en gaan
Gesa
Begin juli keerde Gesa, de trouwe pediater uit Duitsland, terug naar huis. Afscheid
werd genomen middenin een zwaar spoedgeval. We willen haar dan ook van harte
bedanken voor al haar inzet en enthousiasme gedurende 6 maanden in Yalanhuitz.
Gesa, wir gehen dir vermissen und wünschen dir alles gute! Bis bald 

Mieke
Mieke heeft gedurende 5 maanden onderzoek gedaan voor
haar thesis over familieplanning in Yalanhuitz, Pojom en
omstreken. Ze werd ook ingezet in beide clínica’s wanneer
de nood het hoogst was. Mieke, hartelijk bedankt voor je
mobiele inzet, je lessen familieplanning in de omliggende
dorpen en aan de traditionele vroedvrouwen. We gaan je
heel hard missen en duimen voor je thesis!

Barbara
Begin september versterkte Barbara, 29 en pediater
uit Duitsland, het team in Yalanhuitz. Zij zal
gedurende 6 maanden de taken overnemen van
Gesa. We wensen haar een heel fijne tijd in
Yalanhuitz en willen haar al heel hartelijk bedanken
voor de gulle donaties die ze meebracht uit
Duitsland!

Eind goed, al goed
Onlangs kwamen ze op een zaterdagmiddag kloppen aan de deur van de clínica in Yalanhuitz. Een vrouw
bleek al 2 dagen in arbeid te zijn, maar de baby wilde maar niet komen. Het was al haar 7de zwangerschap,
maar ze had nog niet veel geluk gehad. Haar eerste 2 zwangerschappen waren afgelopen met een miskraam
op respectievelijk 6 en 7 maanden. De volgende 3 kinderen stierven bij de geboorte en het jongste kind
overleefde de geboorte wel, maar is ondervoed. Het zal je maar overkomen.
Na alles geprobeerd te hebben binnen de mogelijkheden die we hier hebben, besloten we de familie aan te
raden naar het ziekenhuis in Huehuetenango te gaan. Jammer genoeg gingen de ‘padres de familia’ niet
akkoord. Meer dan de patiënte opvolgen, konden we op dat moment niet doen. Gelukkig besliste de familie
zondagochtend om dan toch maar naar het ziekenhuis te gaan. Een kleine 5u later werd in het Hospital
Nacional in Huehuetenango onmiddellijk een keizersnede gedaan en al snel werd duidelijk waarom de vrouw
altijd zo moeilijke zwangerschappen en geboortes had gehad: ze bleek een groot hematoom te hebben in
haar baarmoeder. Na overleg met de familie werd ze gesteriliseerd om verdere risico’s bij toekomstige
zwangerschappen te voorkomen. Na enkele dagen herstel in het ziekenhuis mochten moeder en kind naar
huis waar ze het intussen prima stellen.

Prachtige natuurlijke bevallingen
De natuur haar werk laten doen en misschien een handje
helpen: de beste manier om te bevallen  Zo gingen we samen
met een mama die bijna volledige ontsluiting had nog even in de
’chuj’ (zweethut) om dan over te gaan tot het echte werk. De
laatste loodjes wogen zwaar maar hadden een prachtig
resultaat: een mooie en kerngezonde baby 

Bevalling in Platanar
Op een woensdagavond werd Ilse opgebeld voor een
bevalling in Platanar. De arbeid was net begonnen en
de mama had heel veel pijn. Platanar ligt op een half
uur rijden van Yalanhuitz en de weg ernaartoe is geen
lachertje. Gedurende de hele nacht hielpen Ilse en de
traditionele vroedvrouw de patiënte door haar weeën
heen en na een arbeid van 14u werd een gezonde
kleine spruit op de wereld gezet.

Kleine Abraham wordt groot
In mei werd Abraham binnengebracht in de clínica (zie vorige nieuwsbrief). De 1 maand oude baby woog
toen amper 1.950 gram. Na 2 keer een verblijf van een dag of 10 in de clínica in Yalanhuitz om mama Leidi
te leren hoe ze voor haar baby moest zorgen, keerden ze samen terug naar Poblado op hoop van zegen. 4
dagen later kwamen ze terug: de melk voor Abraham was op én hij was 160 gram bijgekomen! Een heel
mooi afscheidsgeschenk voor Gesa. Sinds begin juli komen Leidi en Abraham wekelijks op controle en melk
halen en gedurende de voorbije maanden hebben we een heel positieve evolutie gezien. Deze week woog
de intussen 5 maanden oude Abraham al 6kg.

Abraham 5 maanden geleden en nu: een wereld van verschil!

Aandacht van de overheid voor ondervoede kinderen
In de vorige nieuwsbrief kwam het al aan bod: door de vele ondervoede kinderen die in Yalanhuitz over de
vloer komen, werden Ilse en de andere vrijwilligers uitgenodigd voor een vergadering in San Mateo Ixtatán.
Tijdens die vergadering werden nieuwe contacten gelegd met enkele Guatemalteekse overheidsorganisaties.
Alles verliep in een sneltempo, amper te geloven in Guatemala, en een week later al kreeg Vivir en Amor
bezoek van SESAN (Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional) en SOSEP (Secretaria de Obras
Sociales de la Esposa del Presidente). Gedurende 3 dagen bezochten ze de clínica in Yalanhuitz en de casa
materna in Pojom, de omliggende dorpen en bevroegen ze de verschillende gemeenschappen over de
belangrijkste noden. Het project Vivir en Amor werd voorgesteld en op veel enthousiasme onthaald. We
hebben ook onze noden duidelijk aan bod laten komen zodat ook zij weten hoe belangrijk hulp van de
overheid voor ons is. Sophie wordt nu elke maand uitgenodigd op hun vergadering in San Mateo Ixtatán.

SESAN en SOSEP tijdens hun bevragingen in de
dorpen.

Isabela wordt binnengebracht.

Toen de mensen van SESAN en SOSEP op bezoek waren in Yalanhuitz werd de kleine Abraham ingeruild
voor de ‘nog kleinere’ Isabela. Isabela was 2 maanden oud en woog amper 1.950 gram. Moeder en kind
werden onmiddellijk opgenomen in de clínica om aan te sterken. Na enkele dagen was Isabela al wat
bijgekomen en zag ze er al wat beter uit. Maar na 4 dagen konden we ’s morgens onze ogen niet geloven:
midden in de nacht waren moeder en kind stiekem vertrokken. We hebben alle gegevens doorgegeven aan
de autoriteiten maar Isabela of haar mama jammer genoeg nooit meer teruggezien…

Eva en Catherine op bezoek in Yalanhuitz
Begin juli kreeg Yalanhuitz een, jammer genoeg, vrij kort bezoek uit België. Eva kwam na 2 jaar België even
terug ‘thuis’ in Yalanhuitz. Voor Catherine was het de eerste keer in Yalanhuitz. Gedurende 2 weken deden
ze consultaties en spoedgevallen, waarvoor onze oprechte dank.
Terwijl Eva in Yalanhuitz was, waren Hanne en Kurt in Pojom en werd er van de gelegenheid gebruik
gemaakt om eens met iedereen samen te zitten en bepaalde knopen door te hakken zodat de werkingen van
de beide clínica’s gestroomlijnder kunnen worden.

Niet enkel voor Eva was het fijn om hier terug te werken en oude vrienden en bekenden terug te zien, maar
ook Yalanhuitz en omstreken waren blij om Eva opnieuw te kunnen verwelkomen. Heel veel mensen zijn
haar nog lang niet vergeten en vonden het heel spijtig dat ze niet langer kon blijven.

Een nieuwe garage voor de pick-up
De clínica in Yalanhuitz was al een hele tijd dringend toe aan een
nieuwe garage voor de pick-up. Het dak en de poort van de oude
garage begonnen het zo stilletjesaan te begeven. Na overleg met België
en de gemeenschap werden de handen uit de mouwen gestoken. De
oude garage werd met de grond gelijk gemaakt en in een mum van tijd
stond er een volledig nieuwe garage. Vivir en Amor kocht het materiaal
aan en de gemeenschap van Yalanhuitz schonk hun handenarbeid aan
de clínica. Van een mooie samenwerking gesproken!

Op bezoek in de omliggende dorpen
Omdat het merendeel van de patiënten in Yalanhuitz uit de omliggende dorpen komen en er enkele zaken
veranderd waren binnen de werking van de clínica (vooral inzake prijzen), werd er besloten om in de maand
augustus de verschillende dorpen te bezoeken en er het project nog eens opnieuw uit te leggen. Mieke

maakte van de gelegenheid gebruik om in deze dorpen ook meer uitleg te geven over de verschillende
methodes voor familieplanning. Mieke, Ilse en Sophie werden overal met open armen ontvangen en heel erg
bedankt voor hun inzet. De dorpen waren heel blij opnieuw een gezicht te kunnen plakken op Vivir en Amor,
zeker een activiteit die we jaarlijks mogen herhalen!

Día de la independencia
Op 15 september vieren ze in Guatemala hun onafhankelijkheid. De school in Yalanhuitz vierde dat dit jaar
samen met de hele gemeenschap 2 dagen vroeger. De hele dag waren er optredens door de kinderen en
werd er gevoetbald.

Dankjewel Barbara, voor de donaties!
Door familie, vrienden en collega’s van Barbara werden gulle financiële donaties geschonken. Hiermee kon
een pulsoxymeter aangekocht worden. Bedankt daarvoor!

Herr Housemann, Von Draeger en de firma Masimo willen we bedanken voor de prijsverlaging voor de
aankoop van een nieuwe pulsoxymeter inclusief sensoren voor prematuren, pasgeborenen, kinderen en
volwassenen.
Via Barbara’s hoofdarts Dr. Wild van het San Elisabeth ziekenhuis in Neuburg (Duitsland) hebben we ook
nog een tweedehands pulsoxymeter gekregen.

CASA MATERNA POJOM
No decimos adios, pero hasta pronto
Tijdens de voorbije maanden zijn heel wat vrijwilligers vertrokken in Pojom en is er ook een nieuwe lichting
gearriveerd. We zetten het even allemaal op een rijtje.
Anna
Pojom, de casa materna, de promotoren en de andere vrijwilligers
hebben afscheid genomen van Anna. Anna, vroedvrouw uit Gent,
was een jaar lang de rots in de branding voor de Casa Materna in
Pojom, de andere vrijwilligers en vooral de promotoren. Anna stond
het hele jaar klaar om te gaan helpen bij bevallingen, Carlos te
vergezellen naar Huehuetenango of Barillas met spoedgevallen en
samen met de andere promotoren de consulta draaiende te
houden. Ze heeft prachtig werk geleverd het voorbije jaar en we
zullen haar heel hard missen. Bedankt Anna voor al je inzet en het
ga je goed in België!

Anna geeft melk aan een
pasgeborene.

JP
JP, de Australische verpleger, verliet Pojom eind juli na 3 maanden. Gedurende zijn tijd hier is hij heel vaak

’s nachts uit bed gesprongen om patiënten te helpen en heeft hij Carlos meerdere malen vergezeld naar het
Hospital Nacional in Barillas. Hij vertrok hier met pijn in het hart om zijn wereldreis verder te zetten. Thanks
JP, for your enthusiasm, the many jokes and great food!
Stephanie en Sherley

Stephanie en Sherley worden in de watten gelegd tijdens hun afscheidsfestiviteiten.

Stephanie en Sherley, de steun en toeverlaat van heel wat Pojomse studenten, lieten na een jaar Pojom
achter zich en keerden terug naar België. Sherley nam de lessen informatica en een deel van de lessen
Engels op zich. Stephanie gaf ook Engels en nam de functie van algemeen coördinator voor haar rekening.
Samen bereidden ze iedere maand vol enthousiasme een interactieve taller voor en verdiepten ze zich in de
studie- en beursmogelijkheden in Guatemala. Daarnaast probeerden ze ook de lokale leerkrachten warm te
maken voor hun lessen methodologie en Engels. Jullie zien het wel, een hele boterham. Na een jaar inzet
kregen ze allebei verdiend een heuse afscheidsweek van de leerlingen van de Básico en Diversificado met
een sporttoernooi, een piñata, nachtelijke serenades aan de clínica en veel bezoekjes van hun leerlingen die
afscheid kwamen nemen. Eén ding is zeker: ze zullen gemist worden (en niet alleen door de leerlingen)!
Dank je wel voor jullie inzet en enthousiasme en petje af voor alles wat jullie hier bereikt hebben!

Stephanie en de strijd met de piñata.

De leerlingen van de Diversificado doen een traditionele
afscheidsdans.

Gelukkig betekenen vrijwilligers die vertrekken ook nieuwe vrijwilligers die aankomen, vol enthousiasme en
nieuwe ideeën.

Mieke
Mieke, 31, komt uit Zelzate, studeerde eerst Lichamelijke Opvoeding en
nadien Vroedkunde, heeft 2 jaar ervaring als zelfstandige vroedvrouw
en zal een jaar lang de rol van medisch verantwoordelijke in Pojom op
zich nemen. Er staat haar een jaar te wachten vol nieuwe ervaringen
samen met de andere vrijwilligers en de promotoren. Ze mocht er in
haar eerste week al onmiddellijk invliegen met enkele huisbezoeken
samen met promotora Ana én een emergencia naar Huehuetenango
met Carlos. We wensen Mieke alle succes toe met haar nieuwe
uitdaging!

Mieke geniet van een lekker stukje ananas.

Christian
Christian, 35, komt uit Duitsland en is dokter. Hij kwam eind juli toe in Pojom om JP op te volgen en zal hier
blijven tot begin november. In het begin moest hij zich wat aanpassen aan onze manier van werken (de
promotoren zelf zoveel mogelijk laten doen tijdens de consultaties), maar na een maand is hij helemaal
gerodeerd in de werking van de clínica en heeft hij al een pak bijgeleerd over vrouwengeneeskunde.
Joke
Joke, 32, komt uit Kortrijk, is lerares godsdienst en heeft het
Belgische onderwijs een jaartje vaarwel gezegd om hier in
Pojom het onderwijsproject op zich te nemen. Omdat het
schooljaar in Guatemala van januari tot oktober loopt, moest
ze er na haar aankomst onmiddellijk invliegen met het
overnemen van de lessen Engels in de Básico en
Diversificado, talleres, lessen Methodologie en Engels aan de
leerkrachten van Stephanie en Sherley. De voorbije maand
heeft ze zich ook al volledig verdiept in de Guatemalteekse
Engels aan de
leerkrachten
beursmogelijkheden
zodat
studentenvan
uit Pojom verder kunnen
studeren. Het ga je goed het komende jaar!

Joke op weg naar de markt in Ixquisis.

Kurt en Hanne terug in Pojom!
30 juni 2012, eindelijk was het moment daar waar vele Pojomeros al een hele tijd naar uitkeken: Hanne en
Kurt die op bezoek kwamen in Pojom.
De weken voordien kregen de vrijwilligers regelmatig de vraag wanneer Hanne en Kurt naar Pojom zouden
komen. Hun intrede met de auto van William was dan ook een ware triomftocht, kinderen en volwassenen
wuifden en juichten hen toe. Ze zouden gedurende 10 dagen opnieuw hun intrek nemen in hun oude kamer,
maar deze keer was kleine Salva er ook bij.
De deur van de clínica werd platgelopen door Pojomeros die hen even wilden zien en een babbeltje slaan.
De maand juli begon en de emergencias bleven niet uit, waardoor Hanne al snel bevallingen stond te
begeleiden in Pojom en families wist te overtuigen toch maar beter naar het ziekenhuis te gaan. Ook nam ze

enkele keren de consulta over omdat de medische vrijwilligers met spoedgevallen mee waren naar
Huehuetenango of Barillas. Ook Kurt werd uitgenodigd voor verschillende vergaderingen met de Pojomse
gemeenschap. Voor ze het wisten, was de week voorbij en moesten ze hun reis verderzetten richting
Huehuetenango.
We hopen dat ze ervan genoten hebben en dat ze snel nog eens terugkomen!

Ook families uit Pojom geven de strijd niet zomaar op: Petronila
Petronila is 1,5 jaar oud en sukkelt al sinds haar geboorte met haar gezondheid. Ze heeft heel vaak last van
longontstekingen en darminfecties. Toen haar papa na enkele maanden terugkwam uit Playa del Carmen
(Mexico) waar hij werkte, besliste hij de moed niet op te geven en Petronila alle mogelijke zorgen te geven.
Al 4 maal werd ze in het ziekenhuis in Huehuetenango opgenomen en behandeld. Maar iedere keer werd ze
na enkele dagen thuis in Pojom opnieuw ziek en altijd met dezelfde klachten: de longen en de darmen. In
de casa materna in Pojom weten we niet hoe we haar nog verder kunnen behandelen, maar gelukkig blijft
de familie strijden voor haar zodat ze in het ziekenhuis in Huehuetenango verzorgd kan worden.
We blijven allemaal hopen dat ze erdoor zal komen en zal kunnen genieten van een gelukkige en gezonde
kindertijd!

28 juli 2012: Fiesta de la clínica
Op 28 juli 2012 was het zover: de vijfde verjaardag van de Casa Materna in Pojom! Dat konden we niet
ongezien laten passeren, dus werden de weken voordien alle voorbereidingen getroffen om er een leuk feest
van te maken.
Op zaterdag 28 juli stonden alle vrijwilligers vroeg op om de clínica te versieren, ook de promotoren waren
van de partij om te helpen. Om 8u begon het programma: estafettes voor de kinderen van de lagere school.
Het ene team was al competitiever dat het andere, maar allemaal hadden ze heel veel plezier. Het zoeken
van een snoepje in een kom bloem was een echte voltreffer. Toen alle groepen alle estafettes gedaan
hadden, kwam de finale tussen de twee sterkste teams. De winnaars werden verwend met lekkere koekjes.
Nadien werden de klassiekers zoals Dikke Berta (Berta Gordita), Schipper mag ik overvaren, Zakdoekje
leggen, 2 is te weinig 3 is teveel gespeeld. Het hele gebeuren werd opgeluisterd door de Marimba groep die
live muziek speelde voor de clínica.

De Casa Materna voor de gelegenheid mooi uitgedost.

Na de lunch was het tijd voor het sporttoernooi. Alle teams met leerlingen uit de Básico, Diversificado,
volwassenen en vrijwilligers waren er helemaal klaar voor. Net toen we wilden starten, werd de mama van
Sebastián (een van de promotoren) binnengebracht in de clínica. En wat begonnen was als een heel mooie
dag, kreeg plots een trieste wending. De mama van Sebastián had vergif gedronken en jammer genoeg
kwam alle hulp voor haar te laat. Enkele minuten nadat ze was binnengebracht, stierf ze hier in de clínica.
Waarom ze vergif genomen had en hoeveel, daar kunnen we alleen maar naar raden. Depressie en
zelfmoord zijn hier jammer genoeg nog taboe. Het hele team was heel erg aangeslagen door wat er gebeurd
was. Maar uit respect voor de familie en respect voor Pojom hebben we de festiviteiten toch nog verder
gezet. Het clínica team heeft niet meer mee gesport, maar wel gesupporterd en de prijzen uitgedeeld aan de
winnende teams.

’s Avonds heeft de marimba groep nog een tijdje verder gespeeld in het Salon, waarna alle vrijwilligers en
promotoren elkaar en de werking van de clínica presenteerden aan het Pojomse publiek. De filmvoorstelling
die voorzien was na de presentatie werd afgelast zodat de vrijwilligers en promotoren naar de ‘velorio’
(rouwviering) voor de mama van Sebastián konden gaan. De film wordt zeker nog eens aan het grote
publiek getoond!

Día internacional de los pueblos indígenos
Op 9 augustus was het de internationale dag voor de inheemse volkeren en dat moest natuurlijk gevierd
worden. Zowel de Primaria als de Básico hadden een heus programma voorzien van traditionele dansen,
klederdracht en liederen. Het was een mooie kleurrijke dag, jammer dat het weer in de namiddag een beetje
tegenviel zodat het programma lichtelijk aangepast moest worden.

Joke, onze schoolverantwoordelijke, had zich voor de gelegenheid
uitgedost als een echt Q’anjobal maya, met ‘corte’ (rok) en ‘huipil’
(blouse). De festiviteiten werden afgesloten met een ‘baile’ (dansfeest)
waarop alle ‘chicas’ van de clínica uitgenodigd waren om marimba te
komen dansen.

Día de los maestros
Op maandag 25 juni werden de leerkrachten in de bloemetjes gezegd voor de Dag van de leerkrachten. Ook
de vrijwilligers van Vivir en Amor werden uitgenodigd om ’s middags een hapje te komen eten op school.
Enkele ‘madres de familia’ hadden lekkere kip met ‘pepillán’ klaargemaakt voor de leerkrachten. Ook de
leerlingen waren van de partij.

Genieten van een lekkere lunch.

Profe Baltazar en profe Chico zijn ook van de partij.

Bezoek aan Ixmucané en Casa Miller
Begin augustus brachten Joke en Sophie een bezoek aan Huehuetenango om er langs te gaan bij Fundación
Ixmucané en Casa Miller. Fundación Ixmucané is een meisjesinternaat opgericht door twee Spaanse dames.
De meisjes krijgen er onderdak, eten, studiebegeleiding en een beurs om te kunnen verder studeren in een

van de scholen in Huehuetenango. Casa Miller (La Casa Indígena Hermano Santiago Miller), ook in
Huehuetenango, biedt hetzelfde maar dan aan jongens die verder willen studeren in het Colegio de La Salle.
Het voorbije schooljaar zat er zowel in Ixmucané als in Casa Miller een student uit Pojom en dat zouden we
ook graag willen voor het volgende schooljaar. Leerlingen die hun derde middelbaar in Pojom met succes
beëindigd hebben, kunnen dankzij een beurs en beide internaten genieten van goed onderwijs in
Huehuetenango. Ze kunnen kiezen voor leerkracht, boekhouden, hulpverpleegkundige of nog andere
opleidingen.
Joke zat al eens samen met alle leerlingen uit het derde middelbaar en tot nu toe zijn er 3 meisjes die
interesse hebben om naar de Fundación Ixmucané te gaan. Voor Casa Miller zijn er nog geen
geïnteresseerden, maar de leerlingen hebben nog tijd tot eind september om hun keuzes door te geven,
zodat we hen zoveel mogelijk kunnen ondersteunen in hun zoektocht.

Día de la Independencia
Ook in Pojom werd de voorbije week de Día de la Independencia gevierd. Zowel in de Primaria als de Básico
was een ‘noche cultural’ en een sportevenement voorzien. Tijdens beide ‘noches culturales’ werd een Miss
Independencia verkozen. Profe Juan Cruz, Joke en Sophie zetelden in de jury voor de missverkiezing van de
Básico. Tijdens beide ‘noches culturales’ werden de vrijwilligers van Vivir en Amor getrakteerd op traditionele
dansen, theaterstukjes en moderne dansen, daarnaast was er ook altijd een officieel gedeelte waar de
nationale hymne gezongen werd aan de vlag. Het waren twee heel mooie en entertainende avonden!

Joke, Sophie en Juan Cruz aan de jurytafel.

Intrede van de vlag voor de hymne.

De 2 kandidates voor Niña de la Independencia.

Ook Carlos en Eulalia zijn van de partij.

Niña (en trotse papa) en Señorita de la Independencia 2012-2013.

Yoltziblac
Yoltziblac is een verafgelegen dorpje op de weg van San Mateo Ixtatán naar Pojom. In 2011 klopten ze al
eens bij Vivir en Amor aan om samen naar een oplossing te zoeken voor hun waterprobleem. Het dorp heeft
een kleine bron op een half uurtje stappen. De bron ligt echter 60m lager dan het dorp zelf, waardoor het
water via buizen naar boven pompen onmogelijk blijkt. Dat betekent dat de vrouwen uit het dorp een groot
deel van de dag bezig zijn met het transporteren van water. De bron heeft ook niet genoeg water om het
hele dorp te voorzien van voldoende water voor de dagdagelijkse taken: drinken, koken, wassen, etc.
In 2011 nam Vivir en Amor contact op met een geoloog uit Huehuetenango. Hij ging ter plaatse en deed een
geologisch onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat er niet echt een andere oplossing mogelijk is voor
Yoltziblac. Andere bronnen in de omgeving liggen nog dieper en het ondergrondse water zoekt haar uitweg
naar de bron die ze nu al gebruiken. In 2011 werd er dan toch gedacht aan het installeren van een
mechanische pomp om het water naar het dorp te pompen, waar het dan via een tank en distributienet bij
de dorpelingen zou komen.
Begin juli 2012 kwam de delegatie uit Yoltziblac nog eens op bezoek. Naast de optie voor een mechanische
pomp en tank, hadden ze in de tussentijd ook een tweede oplossing gevonden. In Canan, een dorp op een
uur wandelen van Yoltziblac, is er voldoende water. Nu gaan de vrouwen uit Yoltziblac ook vaak daar water
halen wanneer de bron uitgedroogd is. De gemeenschap uit Canan wil gerust het water delen met de
bewoners van Yoltizblac. Hiervoor vragen ze een eenmalige bijdrage van Yoltziblac. De mensen uit Yoltziblac
moeten wel zelf voor een buizensysteem zorgen dat het water vanuit Canan naar Yoltziblac kan leiden en
een distributienetwerk in Yoltziblac zelf.
De inwoners van Yoltziblac hebben de voorkeur gegeven aan deze tweede oplossing. Vanuit Vivir en Amor
staan wij ook achter deze oplossing omdat de onderhoudskosten eenmaal het netwerk er ligt veel lager
zullen zijn dan wanneer er met mechanische pompen gewerkt zou worden, wat het ook een veel
duurzamere oplossing maakt. Het prijskaartje voor het hele buizen- en distributienetwerk bedraagt wel bijna
35.000 euro. De gemeenschap van Yoltziblac draagt zelf al bij met 90.000 euro ter waarde van
handenarbeid. Vivir en Amor gaat nu op zoek naar fondsen, zodat de mensen uit Yoltziblac eindelijk en
hopelijk voor eens en voor altijd hun waterprobleem kunnen oplossen en de vrouwen en kinderen geen uren
meer moeten sleuren met emmers water.

Wist je dat…
 Anna op 1 juli 2012 in Cobán niet alleen een halve marathon (21 km) liep, maar die ook nog
gewonnen heeft! Ze werd er zelfs geïnterviewd door de lokale media. Alweer reclame voor Vivir en
Amor!
 Joke en Sophie ontdekt hebben dat ze niet in de wieg gelegd zijn voor het dokters/verpleegstersvak: toen ze Christian moesten assisteren bij het hechten van een hoofdwonde,
kregen ze het heel benauwd en vielen ze net niet flauw.
 De meeste Pojomeros vanaf augustus krap bij kas zitten omdat de opbrengst van de verkoop van
hun oogst bijna op is. Daarom zijn er nu veel Pojomeros te vinden over de grens in Mexico, waar ze
wat geld proberen bijverdienen.
 Ilse en Anna een echte uitdaging zijn aangegaan op 12 augustus 2012: de ascenso de los
cuchumatanes! Niet alleen een loopwedstrijd van maar liefst 20 km, maar ook nog eens een run die
de hele tijd bergop gaat! Beide meisjes brachten het tot een heel goed einde en toen Sophie eind
augustus in Huehuetenango was, werd ze door meerdere mensen aangesproken over die 2 ‘gringas’
die meegelopen hadden.
 Joke al verschillende keren Engels en methodologie lessen gegeven heeft aan een enthousiaste
groep leerkrachten.
 Profe Balthazar, die vanaf volgend schooljaar de lessen Engels zal geven in de eerste Básico, sinds
half augustus iedere week op Engelse bijles komt bij Joke.
 Joke samen met Juan, oud-student uit Pojom, naar verschillende universiteiten ging op zoek naar
een beurs voor hem én erin slaagde een beurs los te krijgen in de Universidad Landívar in
Huehuetenango en via de Fundación Ixtatán. Alle documenten zijn ingediend, nu is het wachten op
het ingangsexamen. We wensen Juan alle succes toe!
 Zowel in Yalanhuitz en Pojom de lokale promotoren iedere dag verder groeien en uitstekend werk
leveren!
 Chochi in Yalanhuitz alweer zwanger is. Binnenkort kunnen we weer enkele families gelukkig maken
met een kitten.
 Fidel dé steun en toeverlaat blijft van de clínica in Yalanhuitz. We kunnen ons geen trouwere hond
inbeelden dan hem.

Heel veel groeten uit Pojom en Yalanhuitz!
Mieke, Ilse, Christian, Barbara, Joke en Sophie
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje naar sophiegillaerts@gmail.com.
Ook opmerkingen, ideeën en suggesties zijn welkom!

