
Gracias a todos voor de voorbije 20 jaar ! ! ! 

Het begin 

Meer dan 20 jaar geleden hadden Eva en Hanne, heel veel zin om samen naar Guatemala te trekken  
om er mee te helpen in de gezondheidszorg.  Ze hadden elkaar leren kennen in de cursus Tropische 
Geneeskunde in Antwerpen en hadden beiden reeds wat ervaring in het buitenland.  Eva had al 
enkele maanden in India gewerkt en Hanne in El Salvador en Guatemala.  Ze kregen de gelegenheid 
om samen in India mee te helpen in een plaatselijke gezondheidspost en waren onder de indruk van 
de omstandigheden. Zo ontstond het idee van “Leven in Liefde” wat later uitgroeide tot “Vivir en 
Amor” in Guatemala. 

Eens terug op het thuisfront werden er een jaar lang heel wat voorbereidingen getroffen: het project 
concreet maken, op zoek gaan naar de nodige financies, inzamelen van medisch materiaal … 
Ondertussen deden ze zelf nog wat ervaring op in het werkveld.  

Lopen voor Guatemala 

Eva en Hanne kregen heel wat hulp van vrienden en familie, alsook van collega’s uit het vroegere H. 
Hartziekenhuis. Katleen Vandevoorde wou ook graag steunen en haar sportieve geest bedacht het 
concept van de sponsorloop: Lopen voor Guatemala. Zij heeft vele jaren het voortouw genomen en 
heel wat anderen gemotiveerd om samen te lopen voor het goede doel.  Zelfs tot in Guatemala werd 
er gelopen. 

    

2001: eerste sponsorloop  Frans en Katleen Solidair lopen in Guatemala. 

 Op weg naar Guatemala 

In juli 2001 was het eindelijk zo ver. Twee grote containers propvol nuttig gerief en heel veel medisch 
materiaal werden met de deskundige hulp van Broeder Willy en de steun van Rotary Mercurius, 
Roeselare opgestuurd naar Guatemala.  Eva en Hanne waren ondertussen al vertrokken om het 
werkveld in de gezondheidszorg van Guatemala verder te verkennen via een bestaand project in 
Chacula, Guatemala. 

Yalanhuitz 

Maar de nood aan medisch hulp was groot, er waren nog gebieden aan de grens met Mexico, nóg 
verder afgelegen, waar de medische hulp uit Guatemala helemaal niet reikte. Mensen uit de streek 
hadden al gehoord van het engagement van de twee Belgische meisjes en algauw volgde een 
uitnodiging op een grote vergadering in de regio.  Lokale leiders hadden een voorstel en vroegen 
onze medewerking om het project op te zetten in Yalanhuitz, het meest centrale dorp van veertien 
andere dorpen, een gebied van om en bij de 20.000 inwoners. Hun hart wist het meteen, hier 
kunnen we met “Leven in Liefde” inderdaad wel iets betekenen voor de mensen.  Ze werden heel erg 



warm onthaald, en konden het eerste jaar in het plaatselijke schoolgebouw hun intrek nemen. Een 
klaslokaal en enkele kleinere ruimtes werden omgebouwd tot consultatieruimtes en apotheek. 

In Guatemala hadden ze ondertussen ook kennis kunnen maken met de Rotary van Huehuetenango, 
met als eerste contactpersoon tandarts Ricardo Jaramillo. Ook door de andere Rotariërs werden ze 
heel warm onthaald en min of meer als familie opgenomen in hun midden. De mensen van de Rotary 
konden degelijk heel wat deuren openen om het project, dat ondertussen Vivir en Amor was 
geworden verder uit te bouwen. Letterlijk dan ook, want zo ontstond de “clinica” in Guatemala. 

   

Opbouw clinica Yalanhuitz 2002.  Hanne en Eva samen met het lokale team 2022. 

Helpende handen 

Wat volgde was een weg met blijvend heel, heel veel helpende handen. Vrijwilligers uit alle streken 
van België, maar ook uit de Verenigde staten, Australië tot Rusland.  Er was ook een jarenlange 
samenwerking met Duitse dokter-studenten. Niet alleen hulp binnen het medische luik in de 
“clinica’s”, maar ook heel wat logistieke hulp werd aangeboden door ontelbaar veel lieve 
bezoekers!!! 

Kurt vervoegde in 2006 het vaste team, en zo ontstond de idee om ook in Pojom een tweede 
gezondheidspost op te starten. Voor de vele mensen van dat grote dorp was het immers heel 
moeilijk om Yalanhuitz te bereiken. Een hoge berg tussen de twee dorpen maakte het lastig om de 
oversteek te maken. In 2007 was de “Casa Materna” een feit. 

    

Kurt en promotor Carlos.    Casa Materna Pojom anno 2022. 

 



Doel van Vivir en Amor 

Vanuit beide clinica’s trachten we met Vivir en Amor kwalitatieve gezondheidszorg te voorzien, 
aangeboden door de lokale gezondheidswerkers.  Ook opleiding blijft een belangrijke factor, wat zich 
nu verder vertaald deels online voor de eigen werkkrachten, maar omgekeerd geven ook de 
gezondheidswerkers workshops aan de traditionele vroedvrouwen die instaan voor de 
thuisbevallingen.  Transport met de jeep-ambulance naar het nationale ziekenhuis met 
spoedgevallen en gecompliceerde bevallingen komt regelmatig voor.  

       

 

Verdere opvolging 

Sinds 2014 werd sneller dan verwacht de ganse werking volledig in handen gegeven van de 
gezondheidswerkers ter plaatse wegens te hoge politieke spanningen in de regio.  Toen werd de 
samenwerking met vrijwilligers abrupt gestopt.  De lokale medewerkers hebben echter het hoofd 
niet laten hangen en hebben onmiddellijk – weliswaar met onze financiële steun in de achtergrond – 
het heft in handen genomen.  En dat doen ze nog steeds en nog dagelijks bewijzen ze dat van 
aanpakken weten.  

We hebben in België een Raad van Bestuur met sympathisanten en ex-vrijwilligers. Hiermee willen 
we de werking ter plaatse vanop een afstand toch van dichtbij ondersteunen en bewaken we de visie 
van “Vivir en Amor”.  Ons doel is ook om regelmatig ter plaatse een werkbezoek te organiseren om 
de promotoren een hart onder de riem te steken, maar ook om de werking van dichtbij te kunnen 
voelen en inschatten. Vanwege de corona pandemie, is dit even achterwege gebleven, maar de 
voorbije paasvakantie was het eindelijk terug zover. 

Reis naar Guatemala 

Eva en Hanne konden na 20 jaar nog eens samen terug op bezoek in het project en dit deed hen 
enorm veel deugd om in een notendop alles nog eens opnieuw te kunnen beleven. Ze hebben heel 
wat mensen ontmoet, maar ook consultaties mee gevolgd, verschillende spoedgevallen en twee 
bevallingen mogen meemaken. Het was voor hen een warm thuiskomen in de dorpen Yalanhuitz en 
Pojom, maar het deed hen vooral deugd te zien dat de werking ter plaatse nog steeds echt goed 
draait!!  We mogen zeker trots zijn op het werk van onze "promotoren"!!  Ze zijn er steeds voor de 
mensen van de regio die medische hulp of opvolging nodig hebben. Het is een heus karwei om met 
een kleine groep altijd 7/7 present te zijn voor beide clinica's!  Er is wel ook meer en meer 
samenwerking met verpleegkundigen van de overheid van Guatemala, maar hun werkuren 
zijn beperkt en vooral gevuld met hun vaccinatieprogramma’s, bovenop nu ook de Covidvaccins.  



         

Clinica  Yalanhuitz    Clinica Pojom 

Ze zagen dat het goed gaat binnen het project, maar waren opnieuw onder de indruk door het feit 
dat de mensen in Guatemala het moeten redden met zoveel minder. Vele jonge mensen zijn 
daardoor uitgeweken om voor vele jaren in de Verenigde Staten te gaan werken, en zo aan 
familieleden geld op te sturen. Er is reeds heel wat veranderd, maar toch blijven de mensen trouw 
aan hun manier van leven in hun houten huizen, hoewel er hier en daar al heel wat grote stenen 
huizen gebouwd zijn.  Vanuit de overheid zijn er zaken die helemaal niet vooruitgaan, voorzieningen 
binnen de gezondheidszorg, de slechte staat van de wegen of de afwezigheid van 
elektriciteitsvoorzieningen in de regio.  De traditionele cultuur, de immens mooie natuur en de 
veerkracht van de mensen bleef voor Hanne en Eva echt wel indrukwekkend. 

Samen maken we het verschil. 

We ondervinden keer op keer dat Vivir en Amor wel degelijk een verschil kan maken voor de mensen 
ter plaatse. Daarom blijven we ons graag inzetten om dit nog vele jaren mogelijk te houden.  
Hiervoor hebben we als basis ook financiële middelen nodig om de werking draaiende te kunnen 
houden! En dit is niet evident!  De crisis sijpelt overal door, ook in Guatemala. De kosten worden 
ronduit groter, maar het vinden van fondsen is niet gemakkelijk.   

  

Help ons helpen 

De zoektocht naar middelen zetten we ten volle verder, en hierbij zijn we op zoek naar 
sympathisanten die ons graag een financieel duwtje in de rug geven, door maandelijks een bijdrage 
te storten en zo mee te bouwen aan degelijke medische hulpverlening in een van de armste landen 
ter wereld. 

Jouw (maandelijkse) gift is van harte welkom op rekeningnummer BE874748 1880 2194. 

 



Enorme dank aan allen 

 

Van hieruit willen we graag van harte iedereen bedanken die hebben meegebouwd aan de weg die 
Vivir en Amor heeft afgelegd!  Dank aan de heel vele helpende handen ter plaatse en van hieruit, de 
vrijwilligers, de gulle giften, de mooie acties door vrienden en verenigingen opgezet, de serviceclubs, 
scholen en de noodzakelijke sponsors,… kortom enorme dank aan iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen aan dit project in Guatemala! 

 

Ook speciale dank aan de mensen van “De Zilten” voor de jarenlange mooie samenwerking! 
Dankjewel aan alle medewerkers voor Lopen voor Guatemala, de lopers, sponsors, taartenbakkers en 
eters, de supporters… 

Dankjewel, 

Vanwege het ganse Vivir en Amor team. 

 

     

 

 


