VIVIR EN AMOR
Nieuwsbrief juli 2020
Beste sympathisanten van Vivir en Amor,

Dank je wel voor jouw steun en interesse in ons project. Veel leesplezier met deze kersverse
nieuwsbrief!

Lopen rond je kot op 27 mei 2020
In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat de feesteditie van Lopen voor Guatemala een jaartje
uitgesteld werd door de coronacrisis. We bleven niet bij de pakken zitten en lanceerden Lopen rond
je kot voor Guatemala. Heel wat sportievelingen liepen, wandelden of fietsten op woensdag 27 mei
rond hun kot. Ze deelden massaal hun foto’s op onze Facebookpagina. Om middernacht tikten we af
op niet minder dan 81 lopers uit 7 verschillende landen. Dat overtrof onze stoutste verwachtingen.
Veel lopers steunden het project ook financieel, waardoor we verder kunnen investeren in de
aankoop van beschermingsmateriaal voor onze lokale medewerkers.

Op woensdag 26 mei 2021 verwelkomen we jullie graag voor de ‘echte’ twintigste editie van Lopen
voor Guatemala. We koppelen er dan ook weer een internationaal luik aan.

Goed nieuws voor de fiscale attesten
Misschien hoorde je het al: in 2020 wordt geven aan erkende goede doelen nog voordeliger. Elke gift
vanaf 40 euro is dit jaar 60% aftrekbaar in plaats van 45%. Concreet kost een gift van 40 euro aan
Vivir en Amor vzw je slechts 16 euro. De extra belastingvermindering geldt ook voor wie eerder dit
jaar al steunde.
Wil je Vivir en Amor graag een financieel duwtje in de rug geven? Dat kan op het rekeningnummer
BE87 4748 1880 2194 (BIC KREDBEBB). Hartelijk dank!

Een nieuwe spruit in de Vivir en Amor – familie
Nog meer goed nieuws! Op woensdag 17 juni werd het dochtertje Suzan van Mieke Cattrysse en
Maarten Bonnarens geboren.

Mieke en Maarten waren eerder als vrijwilligers aan de slag voor Vivir en Amor in Guatemala en net
als bij zo vele andere vrijwilligers bleef ook bij hen het project nazinderen. In die mate zelfs dat ze
voor de geboorte van hun derde kindje de traditionele cadeautjes vervangen door financiële steun
aan het gezondheidsproject.

Proficiat Mieke & Maarten, Juul & Gust en dank je wel voor jullie sympathieke steun aan Vivir en
Amor!
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Corona in Guatemala
De cijfers voor Guatemala blijven voorlopig in stijgende lijn. Er werden ondertussen ruim 25.000
besmettingen vastgesteld en meer dan 1.000 dodelijke slachtoffers. Als bij wonder zijn de
departementen Barillas en San Mateo, waar Vivir en Amor actief is, relatief gespaard van de
pandemie, hoewel de schrik er goed in zit. Op nationaal niveau gelden er nog altijd strenge
maatregelen en de avondklok blijft van kracht. Maar ook in Guatemala is er sprake van een zekere
coronamoeheid en is het moeilijk gemotiveerd te blijven. We zien ook in de clinicas een aantal
neveneffecten optreden. Het aantal spoedgevallen door uitgestelde zorg ligt de laatste weken erg
hoog. Gelukkig verloopt de samenwerking met de medewerkers van de overheid vlot.
Zowel in Pojom als Yalanhuitz wordt de situatie op de voet gevolgd en vindt er regelmatig overleg
plaats. Ook vanuit België ondersteunen we onze lokale medewerkers zo goed mogelijk.
Door de coronapandemie valt het jaarlijkse werkbezoek aan Yalanhuitz en Pojom in het water. Hanne
en Kurt waren van plan om in juli en augustus het project te bezoeken, maar daar steekt het virus
dus een stokje voor. Ook de mondmaskers die we in België inzamelden, raken voorlopig niet ter
plaatse.

Een dag uit het leven van Francisco, coördinator van de clinica in Yalanhuitz
In 2012 startte Francisco als medewerker in de clinica in Yalanhuitz. Sinds januari is hij er
coördinator. Hij neemt je mee op sleeptouw tijdens een typische werkdag.

Maandag 6 juli 2020.
Ik stond om 6 uur op om me klaar te maken voor het werk. Ik at tortillas als ontbijt en wandelde
daarna naar de kliniek. Om 11 uur werd ik opgeroepen voor noodgeval: een baby in stuitligging,
meconium in het vruchtwater, 1 cm opening en heel sterke weeën. Zoals hier vaak gebeurt, wou de
familie niet naar het ziekenhuis vertrekken.
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Gelukkig kon ik hen overhalen: zowel voor de mama als voor de baby was het risico te groot. De
tocht met onze ambulance naar het ziekenhuis in Huehuetenango was hels: 6 uur lang reden we
door de bergen, over een hobbelige wegen en door diepe plassen. Door de hevige regen van de
voorbije dagen waren er aardverschuivingen geweest. Grote brokstukken en stenen versperden de
weg maar we bereikten veilig en wel het ziekenhuis. Met een keizersnede werd een gezond jongetje
op de wereld gebracht. Eind goed, al goed!
In Huehue sprong ik na de bevalling nog snel binnen bij de apotheker, om medicatie te kopen voor
het project, en bij de garage, voor het herstel van de jeep-ambulance. Daarna reed ik huiswaarts,
maar in mijn hoofd bleef covid'19 en de snelle opmars in Guatemala malen.
Dinsdag werd ik vroeg wakker. Geen clinica vandaag, maar een dagje op het veld met de machete,
zoals vele mannen hier doen.

In naam van de volledige ploeg in Guatemala en België danken we jullie van harte voor jullie
interesse en enthousiasme voor Vivir en Amor vzw!

Muchas gracias!

PS. Volg je ons al op Facebook? Je vindt er de laatste nieuwtjes over Pojom en Yalanhuitz.
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