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Beste vrienden, familieleden en sympathisanten,  

Hier in Guatemala zijn de droge, zonnige zomermaanden aangebroken, wat steeds weer hernieuwde energie 

geeft aan alle vrijwilligers en promotoren. En die energie konden we goed gebruiken de afgelopen maanden! 

Beide clínicas kregen namelijk te maken met een groot aantal emergencias, zowel gecompliceerde 

bevallingen als algemene spoedgevallen. In Yalanhuitz vierden ze daarbovenop de 12de verjaardag van de 

clínica met een groot driedaags feest, werd het volledige dak van de clínica vernieuwd en werd er ook 

gestart met de bouw van een afvalverbrandingsoven. Willen jullie meer weten over deze en andere 

gebeurtenissen in Guatemala? Stop dan vooral niet met lezen, want er staat jullie weer een aardige 

nieuwsbrief te wachten!       

Veel leesplezier gewenst! 

VIVIR EN AMOR GUATEMALA 

Week van afscheid in Pojom 

De afgelopen maanden werd er weer duchtig afscheid genomen in 

Guatemala. In de clínica van Yalanhuitz bleef het team ongewijzigd, 

maar Pojom moest met spijt in het hart twee prachtige vrijwilligsters 

uitzwaaien die zich met hart en ziel hebben ingezet voor Vivir en 

Amor.  

Eind januari vertrok vroedvrouw Karen op reis met haar vriend, om 

vervolgens in maart definitief terug te keren naar België. Na 6 

maanden hard werken in de clínica, laat zij een hele resem kleine 

Carinas achter, heeft ze de plaatselijke jeugd wat kennis bijgebracht 

over de gevechtssport capoeira en heeft zij een stevige band gesmeed 

met de lokale vroedvrouwen. Met huidige vroedvrouw Lien is er een waardige opvolgster op post, maar dat 

wil natuurlijk niet zeggen dat we haar vrolijke persoonlijkheid de afgelopen maanden nog niet gemist 

hebben!   

Karen en Joke steken de kaarsen aan op 

hun afscheidsfeestje 

http://www.vivirenamor.be/


Begin februari vertrok vervolgens ook Joke, onze laatste coördinatrice voor het schoolproject, terug 

huiswaarts. Anderhalf jaar lang heeft zij zich ingezet en gevochten voor de studenten en de leerkrachten van 

Pojom, waarbij zij ontzettend veel bereikt heeft. Met haar gekende gedrevenheid gaf zij Engelse les aan de 

jeugd van het tweede en derde middelbaar, methodologie en Engels aan de (aspirant)-leerkrachten, hielp zij 

de plaatselijke leerkrachten waar ze kon met administratie en lobbywerk voor de school, zocht zij voor 

verschillende studenten naar studiemogelijkheden en beurzen in Guatemala, en gaf zij leerkracht Baltazar 

privéles Engels om hem klaar te stomen om les te geven in de drie 

klassen van de middelbare school. Een pluim voor haar werk hier in 

Guatemala, en wetende dat zij Guatemala heel erg mist, kunnen 

wij zeggen dat ook Pojom niet hetzelfde is zonder haar 

enthousiaste en optimistische persoontje!  

We wensen zowel Joke als Karen het beste toe in de toekomst en 

we hopen dat ze allebei hun dromen kunnen waarmaken op 

professioneel en persoonlijk vlak!   

Met Joke is voorlopig de laatste schoolcoördinator voor Vivir en Amor naar huis vertrokken. Aangezien de 

school ondertussen sterk genoeg in de schoenen staat om het alleen te redden (bedankt schoolvrijwilligers!), 

werd er door Vivir en Amor beslist het schoolproject stilaan wat af te bouwen. Er zal daarom geen vrijwilliger 

meer naar Guatemala komen om Engelse les te geven en in de school tewerk gesteld te worden. Wel wordt 

er vanuit Vivir en Amor dit schooljaar nog steeds één leerkracht betaald om les te geven in de middelbare 

school, namelijk Felipe Rigoberto. Er werd besloten zijn contract nog één jaar verder te zetten, omdat er 

vanuit de overheid onvoldoende leerkrachten werden toegekend om les te geven in de middelbare school in 

Pojom.  

Enkele andere belangrijke taken van de schoolvrijwilliger zullen voortgezet worden door de algemeen 

coördinator, in samenwerking met leerkracht Felipe Rigoberto. Zo zal er een blijvende ondersteuning zijn 

van de studenten die willen verder studeren, voornamelijk bij hun zoektocht naar studierichtingen en 

beursmogelijkheden. Ook de opvolging van de beurzen die door Vivir en Amor worden gegeven, op basis 

van het peter- en meterschap vanuit België, zal gebeuren door de algemeen coördinator.   

Tweemaal een Jornada de Helps!  

Op 9 februari was het weer zover, de eerste Jornada de Helps van het jaar 2014! De meesten onder jullie 

weten ondertussen waarschijnlijk al wat dit wil zeggen, maar voor onze nieuwste volgers leg ik het toch nog 

maar even uit. Tijdens de Jornada de Helps komt er een team van Amerikaanse specialisten gratis operaties 

uitvoeren in de militaire zone van Huehuetenango. Ook voor ons is dit de uitgelezen kans om een aantal 

patiënten aan hun broodnodige operatie te helpen. Aangezien wij een goede relatie onderhouden met de 

coördinator van dit evenement én aangezien we van vrij ver komen, krijgen wij ook steeds voorrang om met 

onze patiënten het domein binnen te gaan. Zo kunnen we normaal gezien halfweg de week alweer 

terugkeren naar Pojom en Yalanhuitz.  

Eerst was er gezegd dat er ontzettend veel verschillende specialisaties aanwezig 

zouden zijn, maar spijtig genoeg zegden enkele specialisten de week voor het 

gebeuren nog af. Hierdoor bleven er voor beide clínicas slechts 5 patiënten over, 

maar ook voor hen loonde het de moeite om te gaan natuurlijk! Op zondag 9 

februari vertrokken we daarom met volgende patiënten: een man met 

darmproblemen, een meisje met een groot litteken in haar hals, twee mannen met 

een hernia en Baltazar Damian, de ondertussen gekende baby met een zwelling 

boven zijn linkeroog. In vorige nieuwsbrieven vertelden we al dat hij na 

verschillende onderzoeken in het nationaal ziekenhuis en een operatie nog steeds 

niet verlost is van deze zwelling. De komst van de Amerikaanse plastisch chirurg was 

daarom een ideale gelegenheid om hem nog eens te laten onderzoeken en een second opinion te vragen! 

Een topteam! 



Na enkele uren gewacht te hebben in de blakende zon aan de ingang van het militair domein, konden we 

omstreeks 4 uur in de namiddag eindelijk onze patiënten laten onderzoeken. Het uiteindelijke verdict: drie 

van onze patiënten zouden geopereerd worden (Ana met het litteken in haar hals en de twee mannen met 

een hernia). Onze patiënt met darmproblemen werd voor verdere onderzoeken doorgestuurd naar het 

nationaal ziekenhuis. Samen met Carlos ging hij daar de volgende dag op consultatie, waar hij medicatie 

kreeg voorgeschreven voor prikkelbare darmen. Ondertussen is hij die medicatie al enkele maanden aan het 

nemen en zijn zijn klachten bijna verdwenen! Baby Baltazar Damian werd onderzocht door de plastische 

chirurg van Helps. Hij zou een hemangioom hebben, een aangeboren zwelling van het bloedvat die in 70% 

van de gevallen vanzelf verdwijnt tegen de leeftijd van 5 jaar. Een nieuwe operatie zou volgens de plastisch 

chirurg enkel schade kunnen toebrengen. De ouders van Baltazar Damian waren duidelijk blij met deze 

diagnose, aangezien ze nu eindelijk verlost zijn van de talloze onderzoeken. Ondertussen is de zwelling 

boven Baltazar’s oog inderdaad al wat afgenomen, dus het gaat de goede kant op!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien er voor de jornada in februari veel specialisaties op het laatste moment hadden afgehaakt, werd 

er al eind maart een nieuwe operatieweek georganiseerd. Deze keer kwamen er wel een gyneacoloog en 

een oogarts, twee specialisaties waar we telkens veel patiënten voor op de wachtlijst hebben staan. Daarom 

trokken Lien, Carlos en María opnieuw richting Huehuetenango met een groep van wel 15 patiënten! 

Ondertussen hield Hannah de clínica in Pojom overeind, want Lotte en Joris vertrokken ook net dat weekend 

op vakantie. Slechte timing, maar aangezien de vliegtickets al gekocht waren, was er niet veel meer aan te 

veranderen!  

Een groot deel van de 15 patiënten had oogproblemen, maar spijtig genoeg 

konden sommigen van hen niet geholpen worden omdat hun probleem te 

specifiek was. Uiteindelijk kregen twee patiënten een bril aangemeten en 

konden er 6 patiënten geopereerd worden. Vier van hen werden geopereerd 

aan cataract, bij één vrouw werd een cyste op de vinger weggesneden, een 

kindje had een verstopping van zijn traankanalen en een andere vrouw had een 

myoom (vleesboom) in haar baarmoeder. Deze laatste vrouw is een patiënte uit 

het dorp Yalambolop, waarvoor we hard hebben moeten strijden om haar mee 

naar de jornada te krijgen. De dokters van Helps zouden haar van haar 

probleem kunnen af helpen, maar nog tijdens het eerste onderzoek begon de 

patiënte te panikeren. Uiteindelijk weigerde zij om zich nog verder te laten 

onderzoeken en vluchtte ze de onderzoekskamer uit. Ook op haar inpraten hielp 

niet meer, zij wilde niet meer verder gaan met de onderzoeken. Heel jammer, want aangezien zij al lang met 

haar pijnlijke probleem sukkelde, was dit voor haar de uitgelezen kans om geholpen te worden!  

 

De patiënten worden gemeten en gewogen, 

voordat ze de operatiezaal binnengaan.  

Wachten op een consult! 



Een tandartsenteam op bezoek! 

Aangezien mondhygiëne in onze streek nog steeds een groot probleem is en er dichtbij geen tandarts 

voorhanden is, hebben we veel patiënten met tandproblemen. Daarom besloten we om een tandarts te 

zoeken die voor een dagje naar Pojom of Yalanhuitz zou willen komen om consultaties te doen en rotte 

tanden te trekken. Vorige zomer had Lotte al eens toevallig contact gehad met een tandarts die regelmatig 

jornadas organiseert in de armere regio´s van het departement Huehuetenango. Zeker het proberen waard 

om hem eens een bezoekje te brengen dus! Dr. Rafael Galicia Rodas, een tandarts met een mooie praktijk in 

Huehuetenango, bleek uiteindelijk heel enthousiast te zijn over het idee.  

 

Op 25 januari kwam hij met een heel tandartsenteam, een collega en drie studenten, een dagje naar 

Yalanhuitz om voornamelijk tanden te trekken. Op voorhand hadden we in alle omliggende dorpen 

omgeroepen dat er tandartsen zouden komen en lijsten gemaakt van patiënten die naar de jornada zouden 

komen. De dag zelf verliep heel positief! De patiënten kwamen per zes binnen, waarna ze mochten 

plaatsnemen in de ruimte waar hun gebit gecheckt werd en de verdoving werd ingespoten. Vervolgens 

gingen ze door naar de consultatieruimte waar hun tanden uiteindelijk getrokken werden. Na afloop kregen 

ze de nodige pijnstillers en een tandenborstel, kwestie van tandhygiëne aan te moedigen, mee naar huis.  

Uiteindelijk lieten 79 patiënten uit Yalanhuitz, Pojom, en omliggende dorpen 1 of meerdere tanden trekken 

en hadden we de hele dag meer dan onze handen vol. De tandartsen waren dan ook nog eens zo vriendelijk 

om onze promotoren en medische vrijwilligers te laten helpen en dingen aan te leren... Een succes, en zeker 

iets om jaarlijks opnieuw te organiseren. Ook de tandartsen zagen dit zeker zitten!  

 

CLINICA YALANHUITZ 

Fiesta de la clinica 

Omdat het feest van de kliniek vorig jaar volledig uitgeregend werd 

(en niemand door de mist nog de andere kant van het voetbalveld 

kon zien), vond het gebeuren dit jaar in het droogseizoen plaats, op 

initiatief van de gemeenschap en de vrijwilligers. Omdat we dus 

allemaal iets langer moesten wachten, besloten we er meteen een 

driedaags feest van te maken. Op vrijdag waren er naar goede 

gewoonte een hele reeks veldspelen en een piñata voor de kinderen. 

Vooraan de kliniek hadden de mannen van het dorp een podium 

gebouwd waarop iedereen ’s avonds vrij zijn ding kon doen. De 

opvallendste act dit jaar was een groepje jongens die zich ‘los borrachos’ (de dronkaards) noemden en op 

subtiele en minder subtiele wijze sociale commentaar leverden op overdreven alcoholgebruik.  

Ook de kledingrifa was een groot succes! 



Op zaterdag kwam de marimbaband van Yalambojoch spelen in het salon, wat zoals steeds veel volk en 

vreugde opleverde. De marimbistas hadden ook een hele voetbalploeg mee, om deel te nemen aan het 

tweedaagse tornooi. Yalanhuitz en Pojom moesten spijtig genoeg hun meerdere erkennen in andere teams 

uit de wijde omtrek. Uiteindelijk legde het lokale Rincón het in de zondagse finale af tegen Platanar, waarna 

Hannah en Stan werden uitgenodigd om te speechen en waarbij het dorp uitgebreid de kliniek bedankte en 

Vivir en Amor nog een lang leven wenste. Het was een geslaagde editie! 

 

 

 

 

 

 

Anusatresie in Rio Seco 

Op een ochtend krijgt de clinica van Yalanhuitz telefoon van een vader uit Rio Seco die zegt dat er een 

probleem is met zijn pasgeboren baby. We contacteren de familie en de vroedvrouw zegt dat ze na de 

geboorte vergeten is een lichamelijk onderzoek uit te voeren.  Enkele uren later blijkt de anus van de baby 

gesloten te zijn waardoor de ontlasting van de baby geen uitgang vindt. Anusatresie, waarbij er geen 

opening is tussen rectum en anus, is een vrij frequent voorkomend geboortedefect dat een operatie in het 

nationale ziekenhuis vereist. De familie vraagt of er geen mogelijkheid is dat zij proberen deze opening te 

vergroten door middel van een naald. Nadat we dit ten stelligste hebben afgeraden, roept de familie onze 

hulp in om hen naar het nationale ziekenhuis te brengen.  Carlos en Maria vertrekken naar Huehuetenango 

waar de  dokters een eerste operatie uitvoeren waarbij een stoma wordt geplaatst. Hierbij wordt de dikke 

darm naar een opening in de buikholte getrokken en wordt de ontlasting opgevangen in een zakje. Dit was 

voor velen in het dorp ongezien, maar de ouders zijn heel gelukkig dat hun eerste zoontje het goed stelt!  

Binnen enkele maanden, wanneer zijn lichaam sterk genoeg is, krijgt de baby zijn definitieve operatie 

waarbij de inwendige verbinding hersteld wordt en hij als een normale baby op het potje kan gaan! 

Bouw incinerator en vernieuwing dak! 

In februari kwamen Brecht (Hannah’s tweelingbroer) en Beth (diens vriendin) 

aan. Beth kwam stage volgen in het kader van haar opleiding tot vroedvrouw 

en Brecht – ingenieur van opleiding – had een groot inzamelproject 

gehouden om de bouw van een medische incinerator te bekostigen en zelf te 

bouwen. Een incinerator is eigenlijk een kleine verbrandingsoven, die middels 

vuurvaste bakstenen en vuurcement tot een temperatuur van 1000 graden 

Celsius kan worden opgedreven, wat voldoende is voor de verbranding van 

metalige materialen zoals gebruikte naalden en dergelijke. Het gaat hier over 

een volledige verbranding, met minder schadelijke rook tot gevolg, waarna 

enkel de assen ingebetonneerd hoeven te worden. Op die manier willen we 

een lokale oplossing voor ons medisch-afvalprobleem bekomen, aangezien 

we tot nu toe steeds in de nationale hospitalen van Barillas of 

Huehuetenango moesten gaan vragen of ze ons afval mee wilden verwerken.  

May we present you: Arsenal de Yalanhuitz 

Brecht en de incinerator in 

opbouw! 



De hoop is ook om de gemeenschap in Yalanhuitz een aanzet te geven tot een meer georganiseerde 

omgang met huishoudelijk afval. Hiervoor gaan we de dialoog aan met het dorp, maar we leggen de 

verantwoordelijkheid luid en duidelijk bij de mensen zelf, omdat dat volgens de visie van Vivir en Amor de 

enige weg is naar structurele oplossingen. Desalniettemin zijn we hoopvol en zijn we trots te kunnen zeggen 

dat de incinerator zo goed als af is. Hij zou al klaar geweest zijn, mochten we geen logistieke problemen 

gekend hebben: de streek is deze dagen zo goed als geïsoleerd door de aanleg van de nieuwe weg tussen 

Ixquisis en Chaquenal, waardoor we lang moesten wachten op de levering van bepaalde materialen. Maar 

we hebben ons natuurlijk niet laten kennen, en hebben van de vertraging gebruik gemaakt om dan maar 

ineens het lang geplande nieuwe dak op de kliniek te leggen! Ook dit werd mee mogelijk gemaakt door de 

extra mankracht die we hadden met Brecht. Nogmaals ongelooflijk bedankt! 

 

Afgehakt handje 

Op een zonnige namiddag in Yalanhuitz stormt een man met zijn kind in de armen de clinica binnen. Wat de 

zoveelste machetewonde leek, blijkt enkele minuten later te veranderen in een ware nachtmerrie. Wanneer 

Hannah het deken verwijdert van het krijsende kind, wordt duidelijk dat zijn gehele hand geamputeerd is. 

De familie was het handje aan het zoeken op het veld waar het gebeurd was. Ondanks de vele 

machetewonden was dit ongezien in Yalanhuitz. Terwijl we proberen de ouders te kalmeren, plaatsen we 

een drukverband op de wonde om de bloeding te stelpen. We plaatsen een infuus, geven pijnstilling en 

aanhoren het verhaal. Het 7-jarig jongetje Gaspar beweert dat een volwassen dronken man hem gevolgd is 

in de bergen en  zijn hand eraf gekapt heeft met een machete.  

Het hele dorp staat in rep en roer en de heksenjacht begint. Wanneer de beschuldigde man zichzelf later 

vrijwillig aanmeldt bij de burgemeester, blijkt het verhaal van het jongetje verzonnen te zijn. In 

werkelijkheid was er een ruzie ontstaan tussen hem en zijn oudere 12-jarige broer, waarbij deze laatste bij 

het uithalen met een scherpe lange machete, zijn volledige hand in een beweging eraf maaide. Na vele 

gesprekken tussen de burgemeester en de vader van het kind, vertrekken Stan en Hannah dan toch met 

Gaspar en diens ouders naar Huehuetenango. De dokters aanhoren het verhaal met grote verbazing en 

voeren enkele uren later de operatie uit. Wij keren terug naar Yalanhuitz en overhandigen het handje aan de 

familie. Vijf dagen later zien we Gaspar terug in Yalanhuitz. Ondanks de vele pijn en verschrikking, verschijnt 

er opnieuw een grote glimlach op zijn gezicht en speelt hij al opnieuw met zijn vriendjes en broer.  

Tweeling Juana 

Juana, een zwangere vrouw uit Yalanhuitz, maakte een pijnlijke val tijdens het wassen van kleren. Een 

uurtje later begint ze vruchtwater te verliezen en verwittigt ze de clinica. Zij is een gekende vrouw in de 

clinica door haar bijzonder zoontje Israel die geboren werd zonder handjes en voetjes. Zij willen niet naar 

het hospitaal gaan omdat het nog twee maanden wachten is op de bevalling. Na een behandeling met 

antibiotica beslissen ze toch naar Huehuetenango te gaan met de hulp van de clinica. In het hospitaal wordt 



tot ieders verbazing gemeld dat het niet om een eenling maar om een tweeling gaat. Wanneer we praten 

met de dokter wordt het duidelijk dat een van de baby’s niet levensvatbaar is omdat hij lijdt aan 

anencephalie, het ontbreken van ontwikkelde hersenen. Juana en echtgenoot Cano zijn ontroostbaar maar 

zetten door en blijven in het ziekenhuis. Een maand later maakt een keizersnede een einde aan het leven 

van de ene baby en schenkt het leven aan een prematuur jongetje van nog geen 2 kilogram, genaamd 

Bernabe.  

Met de kist van het andere kindje in de auto rijden Maarten, Brecht en Stan terug naar Yalanhuitz. De 

ochtend voor de begrafenis wordt Hannah gecontacteerd door de familie met de vraag om het geslacht van 

de gestorven baby te bevestigen. De papieren van het ziekenhuis vermelden dat het om een meisje gaat. 

Wanneer Hannah de kist opent, blijkt het echter om een jongetje te gaan. Een grote vergissing van het 

ziekenhuis en een slag in het gezicht voor de familie. God had hun gebeden aanhoord voor hun gestorven 

meisje en nu blijkt het om een jongetje te gaan. Tijd en verontschuldigingen deden hun kwaadheid 

wegebben en Juana lijkt nu heel gelukkig met haar kleine, maar dappere, Bernabe!   

 

CLINICA POJOM 

Alweer een nieuwe TB-patiënt 
 

In april werd er in Pojom een nieuwe patiënt ontdekt met 

tuberculose. Of beter gezegd, echt nieuw is deze patiënt niet, 

aangezien het om Francisco Francisco Pedro gaat, een oude 

bekende op het gebied van tuberculose. Carlos had hem in het dorp 

gezien en hij had direct een vermoeden dat de patiënt opnieuw 

ernstig ziek was, zeker nadat hij hem had ondervraagd over zijn 

klachten. In 2011 werd Francisco nog behandeld voor tuberculose, 

maar na twee maanden besloot hij toen naar Mexico te trekken 

zonder zijn behandeling verder te zetten. Nu is de man opnieuw erg 

ziek en stemde hij wel toe om opnieuw onderzoeken te doen en zijn 

behandeling op te starten. Uit zijn fluimonderzoek bleek dat hij opnieuw meer dan gewoon positief testte 

voor tuberculose. Een behandeling opstarten is echter makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien hij 

ondertussen een groot risico heeft op resistentie voor de normale medicatie. Daarom werd er door Carlos en 

Joris bij de Centro de Salud in San Mateo een zwaardere en langere behandeling aangevraagd. We hopen 

van harte dat hij dit keer een beetje beter luistert en zijn medicatie uitneemt!  

Voor Carlos en Joris betekende dit ook opnieuw veel werk in het laboratorium, aangezien zijn hele naaste 

familie ook getest moest worden. Voorlopig is daar nog niemand positief uitgekomen, gelukkig maar! 

 

Strijd tegen ondervoeding  
 

Spijtig genoeg blijft ondervoeding een probleem in de regio waar wij werken, dit voornamelijk door de 

eentonige voeding. Zo werden we een tijdje geleden verwittigd door Silvia, de voedingsdeskundige van de 

Centro de Salud in San Mateo Ixtatán, dat er een kindje in Pojom erg ziek en ondervoed was. Joris ging de 

familie opzoeken en het jongetje, Caño, bleek inderdaad diarree en koorts te hebben. Hij woog ook slechts 

5,3 kilogram voor een leeftijd van 1 jaar. Sindsdien laten we de mama van Caño regelmatig met hem op 

controle komen en krijgt hij ook voedselpakketten vanuit de Centro de Salud. Deze pakketten bevatten rijst, 

olie, bonen, maispap, vitaminesupplementen en havermoutpap voor drie maanden. Ondertussen gaat het de 

goede kant uit met hem! Bij de laatste controle was Caño niet meer ziek en was hij 110 gram bijgekomen op 

2 maanden.   

 

Positief tuberculosestaal: zoek de paarse 

sliertjes.   



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sommige moeilijke bevallingen lopen goed af... 
 
Op 4 maart werden Lien en Ana bij de bevalling van Juana geroepen. Deze vrouw was al enkele keren op 

prenatale controle gekomen in de clínica en we waren ervan op de hoogte dat haar baby in stuit lag. 

Verschillende keren raadden Lien, Ana en Isabela haar aan om al preventief naar het ziekenhuis te 

vertrekken, aangezien een stuitbevalling te veel risico’s inhoudt. De vrouw en haar familie wilden echter niet 

luisteren. Toen op 4 maart haar water brak, bleek echter dat er inderdaad als eerste een voetje naar buiten 

kwam en dat de baby onmogelijk op natuurlijke wijze geboren kon worden. Er zat niets anders op dan snel 

naar het ziekenhuis van Barillas te vertrekken. Lien sprong in allerijl met Carlos, de vrouw en haar 

schoonbroer in de auto om op tijd in het ziekenhuis aan te komen. Gelukkig leefde het kindje nog steeds 

toen zij in Barillas aankwamen en met behulp van een keizersnede werd er een mooi jongetje geboren! Eind 

goed, al goed dus!  

 

Op 14 maart werd de clínica dan weer bij een hevige post partum-

bloeding geroepen. Lien en Ana haastten zich er opnieuw naartoe en ze 

deden, samen met traditionele vroedvrouw Eulalia Leon, alles om de 

bloeding bij patiënte Victorina te stoppen. Lien hing een infuus aan met 

oxytocine en diende ook intramusculair oxytocine toe. Ondertussen 

probeerden vroedvrouwen Ana en Eulalia Leon door massage van de 

borsten en de baarmoeder de bloeding te verminderen. Uiteindelijk 

kregen de vroedvrouwen de bloeding onder controle en liep ook dit 

spoedgeval goed af!  

 

 

Andere bevallingen dan weer niet...  
 
In de maanden maart en april waren er ook enkele bevallingen die spijtig genoeg minder goed afliepen. 

Vaak is een van de redenen hiervoor dat de patiënt of de familie niet naar de raadgevingen van onze 

medische vrijwilligers willen luisteren of teveel angst hebben om naar de stad en het ziekenhuis te gaan.  

 

Zo had Lien op 14 maart een andere bevalling waar zij werd bijgeroepen. Deze patiënte was ook al 

verschillende keren op consultatie geweest en onze vroedvrouwen hadden haar aangeraden om preventief 

naar het moederhuis te gaan, omdat haar baby in een zijdelingse positie lag. De traditionele vroedvrouw die 

de vrouw zou bijstaan bij haar bevalling wilde hier echter niet van weten. Zij beweerde dat zij de positie van 

de baby nog eigenhandig zou kunnen veranderen. Toen de vrouw op 14 maart in arbeid ging, bleek echter 

toch dat er als eerste een handje naar buiten kwam. Er zat niets anders op dan de familie te overtuigen naar 

De voorraad voedsel die we kregen van de Centro de Salud 

voor ondervoede Caño wordt beetje bij beetje aan zijn 

mama gegeven.   



het ziekenhuis te gaan, waar zij op dat moment wel mee instemden. Bij vertrek waren de harttonen van de 

baby nog in orde, maar toen Carlos en onze vroedvrouw Ana in Barillas aankwamen, bleek dat het kindje 

toch gestorven was in de buik. Dit zijn altijd ontzettend jammere situaties, zeker als je weet dat het kindje 

misschien wel nog zou leven als de familie op voorhand naar het ziekenhuis was gegaan.  

 

Op 28 maart werd de clínica dan weer bij de bevalling van een 13-jarig meisje geroepen. Op voorhand 

hadden we ook al meerdere malen met de moeder en de schoonfamilie van het meisje gediscussieerd omdat 

we haar wilden doorverwijzen naar het ziekenhuis. Aangezien het meisje zelf nog het lichaam had van een 

kind, was het risico op complicaties bij de bevalling te groot. Maar weer wilde de familie niet naar ons of de 

verpleegsters van Adives luisteren. Bij de bevalling had de baby echter meconiaal vruchtwater ingeademd, 

waardoor hij erg zwak was. De verpleegster van Adives bracht hem samen met de opa van het meisje naar 

de Centro de Salud in San Mateo. Daar besloot de opa dat volgens hem in orde was en op zijn aandringen 

werden hij en de baby terug naar Pojom gebracht met de ambulance van de Centro de Salud. Een dag later 

kwam de familie echter naar de clínica omdat het nog steeds niet goed ging met de baby. Aangezien het 

kindje inderdaad de strijd aan het verliezen was, drongen wij er weer op aan om naar het ziekenhuis te 

gaan, maar de familie weigerde. Uiteindelijk is ook dit kindje jammerlijk genoeg diezelfde nacht nog 

gestorven.    

 

Op 12 april werden we om 4 uur ‘s nachts opgebeld voor een vrouw die aan het bevallen was in Peña Flor, 

een caserío (klein groepje huizen in het midden van de natuur) op 2,5 uur rijden van Pojom. De zwangere 

vrouw woonde normaal gezien in Pojom, maar voor haar bevalling was ze naar het huisje van haar moeder 

getrokken. Vanuit ons standpunt niet de beste beslissing ooit! Toen Lien en Carlos in het huisje aankwamen, 

bleek dat de baby schuin lag en dat het hoofdje vast zat in het bekken. Er zat niets anders op dan naar het 

ziekenhuis in Barillas te rijden, nog eens een rit van 3 uur, want de baby kon onmogelijk op natuurlijke wijze 

geboren worden.  

 

In Barillas aangekomen besloot de verpleger van het ziekenhuis echter dat de situatie niet zo ernstig was en 

dat er gerust nog even afgewacht kon worden of de vrouw toch niet op natuurlijke wijze zou bevallen. Dit 

was echter niet het geval en toen de arbeid na een tijdje nog steeds niet vooruit ging, besloten ze 

uiteindelijk toch een keizersnede te doen. Op dat moment was het voor de baby echter al te laat en werd 

het kindje dood geboren. Daarbovenop moest de vrouw extra bloed krijgen, wat voor de familie een grote 

extra kost betekende. Aangezien het ziekenhuis in Barillas geen eigen bloedbank heeft, moeten zij hiervoor 

uitwijken naar een privéziekenhuis, waardoor de kostprijs oploopt tot 600 quetzales (60 euro) per eenheid 

bloed. Het was de eerste keer dat we dit meemaakten en we staan er nog steeds nogal sceptisch tegenover, 

ook al omdat er echt onderhandeld kon worden over de prijs van het bloed. Als de familie zelf bloed gaf, 

konden ze een eenheid bloed krijgen voor 600 quetzales, anders liep de prijs op tot 900 quetzales (90 euro). 

Na een discussie van twee uur, waarbij de familie het hoge bedrag en het leven van de vrouw tegen elkaar 

bleven afwegen, werd er uiteindelijk besloten om toch een eenheid bloed te kopen om de vrouw er weer 

bovenop te helpen.        

 

Gevecht tussen liefdesrivalen? 
 
Op 31 januari werd er plots hevig op de voordeur van de clínica gebonst. In het gezelschap van een hele 

bende toeschouwers werden er twee vrouwen binnengebracht, die later moeder en dochter bleken te zijn. 

Het verhaal ging dat de vrouwen spullen aan het kopen waren in een winkeltje in het dorp en dat er plots 

een man hen had aangevallen met een schop. Hij zou eerst de dochter tegen de grond hebben geslagen en 

vervolgens ook de moeder hebben aangevallen toen zij haar dochter probeerde te beschermen. Een 

voorbijganger kon net op tijd tussenbeide komen om erger te voorkomen en bracht de twee vrouwen naar 

de clínica. De 19-jarige dochter had een grote wonde boven haar linkeroog, met de moeder leek op het 

eerste gezicht niets ernstigs aan de hand. Terwijl Joris de wonde van de dochter aan het naaien was, vroeg 

de moeder echter of er iemand naar haar arm kon kijken, aangezien die toch wel veel pijn deed. Bij nazicht 



van de arm bleek niet alleen dat die op verschillende plaatsen gebroken was, maar dat ook haar andere arm 

waarschijnlijk gebroken was.      

 

Aangezien de vrouw eigenlijk naar het ziekenhuis moest voor foto’s 

van haar beide armen, probeerde Joris de arm zo goed mogelijk te 

spalken met houten latjes en een windel. In het ziekenhuis zouden ze 

vervolgens de arm kunnen rechtzetten en gipsen. Na de eerste 

adrenalinerush bleek de vrouw ook gigantisch veel pijn te hebben. 

Toch wilde zij niet naar het ziekenhuis verwezen worden. Zij besloot 

om haar armen te laten helen door een huesero (plaatselijke 

bottendokter) die volgens het lokale geloof met gebeden en massage 

de botten terug aan elkaar kan zetten. Haar dochter hebben we nog 

teruggezien in de clínica om haar wonde te laten verzorgen en de draadjes eruit te halen, maar de moeder 

hebben we niet meer gezien. Waarschijnlijk zal haar arm scheef terug aan elkaar groeien.  

 

Maar dat was nog niet het einde van het verhaal! Terwijl we bezig waren de twee vrouwen te verzorgen, 

kwam er een 16-jarig meisje binnen, ook met twee stevige hoofdwondes. Zij beweerde dat ze was 

aangevallen door de twee andere vrouwen. Lien ging onmiddellijk aan de slag om ook haar wondes te 

naaien. Ondertussen waren we nu toch wel heel nieuwsgierig geworden naar het achterliggende verhaal, 

maar niemand was erg happig om ons informatie te geven. Ook de burgemeester werd er door de twee 

families bijgehaald, wat geen geschenk was op zijn eerste werkdag van het nieuwe jaar! Hetgeen wij 

uiteindelijk konden reconstrueren, was een soort uit de hand gelopen liefdesrivaliteit tussen de 16-jarige en 

de 19-jarige vrouw. De 19-jarige vrouw zou het 16-jarige meisje hebben aangevallen met behulp van haar 

moeder, waarna de vader van het meisje als wraak de twee vrouwen had aangevallen met een schop! 

Zonder die voorbijganger hadden moeder en dochter er heel wat erger aan toe kunnen zijn...  

 

   

Chronische wonde bij diabetespatiënt 
 
Joris heeft er ondertussen ook een project bij! We hebben 

namelijk een diabetespatiënt, Simon, met een chronische 

wonde die elke dag verzorgd moet worden. Deze patiënt is een 

oude bekende, want toen Joris en Lotte hier een jaar geleden 

toekwamen, had Simon pas zijn twee voeten verbrand en 

hebben we ook enkele maanden zijn wonden moeten 

verzorgen. Twee maanden geleden kwam Simon terug met 

een diepe wonde op zijn onderbeen. Na 2 weken intensief 

verzorgen was er geen beterschap en begonnen we te vrezen 

voor een infectie van het onderliggende bot. We hebben hem naar het ziekenhuis van Barillas gebracht voor 

een radiografie en evaluatie door de chirurg. Gelukkig waren er geen tekens van infectie van het bot, maar 

na enkele dagen bleek dat de artsen in Barillas hem toch wilden doorverwijzen naar Huehue omdat een 

amputatie volgens hen niet te vermijden was. Daarop heeft de patiënt beslist om terug te keren naar Pojom, 

omdat hij naar eigen zeggen liever zou sterven dan deze operatie te ondergaan. 

 

Helaas was de wonde er nog niet beter aan toe, zodat we hem uiteindelijk nog hebben kunnen overtuigen 

om toch mee naar het ziekenhuis te gaan om te kijken wat ze daar konden doen. In Huehue hebben ze de 

wonde chirurgisch gereinigd en werd Simon naar huis gestuurd met een voorschrift voor een duur 

wondverband op basis van honing. Omdat dit verband toch zijn waarde had bewezen, hebben we gezocht 

naar alternatieven. Zo behandelen we de wonde momenteel nog steeds met een zelfgemaakte honingzalf. 

Het zal nog een tijdje duren, maar traag maar zeker komen we er wel! 

 



Baby met open ruggetje  
 
 Op 16 maart werd Hannah na een bevalling in Pojom erbij geroepen, omdat de placenta niet geboren wilde 

worden. Lien was op dat moment in Huehuetenango voor de jornada van Helps, dus was Hannah 

ingesprongen om de clínica in Pojom open te houden. Zij zorgde er vrij snel voor dat de placenta toch 

kwam, maar bij het checken van de baby viel haar iets anders op. De baby bleek een open ruggetje te 

hebben op twee verschillende plaatsen. Onmiddellijk legde Hannah de risico’s van een open ruggetje uit, 

met als conclusie dat de familie direct naar het ziekenhuis zou moeten vertrekken om de baby te laten 

opereren. De familie zag echter geen probleem en ging er vanuit dat het ruggetje wel vanzelf zou genezen. 

Om baby Francisco toch zo goed mogelijk te beschermen, maakte Hannah een rugzakje om over het open 

ruggetje te leggen. De volgende dagen gingen Hannah en Lien de baby verschillende keren checken en op 

de familie inpraten, maar zij bleven voet bij stuk houden. Ook de verpleegsters van Adives kwamen erbij, 

maar zij hadden evenmin succes.  

 

Ondertussen is de baby nog steeds in Pojom en vertoont hij wonderbaarlijk genoeg nog geen tekenen van 

infectie. Om Francisco een kans te geven, zou de familie toch zo snel mogelijk naar Guatemala City moeten, 

waar ze het ruggetje gratis zouden kunnen opereren in het ziekenhuis. De familie blijft echter weigeren, 

enerzijds uit geldgebrek, maar anderzijds ook omdat zij nog nooit in Guatemala City zijn geweest en schrik 

hebben om naar de stad te gaan. Er was echter een mogelijkheid dat vroedvrouw Lien met hen mee kon 

gaan, aangezien zij net die week op vakantie vertrok en toch langs Guatemala City moest. Maar ook die 

oplossing weigerde de familie. Nu zit er voor ons niet veel anders op dan te wachten en te hopen dat zij op 

een gegeven moment toch tot inkeer zullen komen, en dat het dan vooral nog niet te laat zal zijn voor baby 

Francisco.       

 

Scholenproject Pojom 

Beursstudenten VeA 2014 

Zoals jullie weten is Vivir en Amor steeds op zoek naar meters en peters uit België die een student zouden 

willen steunen bij zijn of haar verdere studies. De bedoeling is dat de meters en peters een student steunen 

met een vast bedrag per maand gedurende 1 jaar. Een volledig jaar voor een student zou uitkomen op 50 

euro per maand (600 euro/jaar), maar ook andere bedragen zijn welkom. Dan wordt één student gesteund 

door meerdere meters/peters. Hiermee kan de student heel wat kosten dekken: niet alleen het 

inschrijvingsgeld, maar ook de andere onkosten (huur, eten, internet, etc). Niet elke student heeft zo maar 

recht op een meter of peter, ze moeten aan strenge voorwaarden voldoen en universiteitsstudenten krijgen 

voorrang, aangezien de kosten voor deze studies aanzienlijk hoger liggen. 

Met dank aan enkele enthousiaste meters en peters, kunnen we momenteel drie studenten steunen via dit 

beurzensysteem.  

Hieronder een korte voorstelling:  

Magda Elizabeth Tomás Baltazar 

Magda Elizabeth Tomás Baltazar is 20 jaar en afkomstig uit een gezin met 7 kinderen. Zij 

studeert sinds januari haar eerste jaar aan de universiteit Panamericana in San Mateo 

Ixtatán. Zij volgt een weekendopleiding in pedagogie, dit om les te kunnen geven in de 

middelbare school.  

 

 



Catarina Oralia Gomez Tomás  

Catarina Oralia Gomez Tomás is 23 jaar en afkomstig uit een gezin met 10 kinderen. Zij 

studeert sinds januari haar eerste jaar in de richting pedagogie aan de universiteit 

Panamericana in de stad Nentón. Aangezien het voor haar zwaar is om de kosten te 

kunnen dragen, zelfs met een beurs, zal zij in mei haar overplaatsing vragen naar de 

universiteit in San Mateo. Ook Catarina wil een carrière uitbouwen als leerkracht.     

 

Gaspar Agustin Marcos Francisco   

Gaspar is 21 jaar en heeft een vrouw, die ook graag verder zou studeren, en kind. Zelf 

is hij afkomstig uit een gezin van 9 kinderen. Hij rondde met succes zijn eerste jaar in 

de opleiding pedagogie af en begon in januari aan zijn tweede jaar aan de universiteit 

Panamericana in San Mateo. Hij wil leerkracht worden om zo analfabetisme te 

bestrijden en Guatemala vooruit te helpen.    

 

Wist je dat… 

- De groententuin van Yalanhuitz reeds heerlijke wortels, look en tomaten geeft!  

- Kurt en tío Juan (nonkel Jan van Hanne) begin april nog eens een bezoekje brachten aan Pojom en 

Yalanhuitz. Een gebeuren dat zeker in de smaak viel bij de dorpelingen! Ook dank aan tío Juan voor het 

maken van de deuren in Pojom! 

 

     

 

 

 

 

 

 

- De luidruchtige schapen van Yalanhuitz als geboortegeschenk zijn gegeven aan Francisco en Nancy 

waardoor de nachtrust is teruggekeerd. 

- De clínica van Pojom sinds eind januari ook een hondje heeft. Joris kreeg namelijk Mira cadeau voor zijn 

29ste verjaardag!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het volledige dak van de clínica van Yalanhuitz vernieuwd is en het pijn doet aan de ogen.  

- Bij de maanverduistering de mensen van de dorpen onophoudelijk lawaai maken uit schrik dat de maan 

zou uitdoven.  

 

 



- Lien ook al een klein Lina’tje heeft in Pojom?  

 

 

 

 

 

 

 

 

- María van Pojom in maart haar nieuwe contract heeft ondertekend bij de overheid 

- Vroedvrouw Lien in het begin van haar periode in Pojom zelfs vroeger opstond om haar capacitación 

(les) voor de vroedvrouwen nog eens te overlopen 

- De maand april in Yalanhuitz reeds veel nachtelijk werk heeft gegeven aan Maria en Hannah door een 

grote babyboom!  

- De traditionele vroedvrouwen opnieuw een evauatie hebben afgelegd. De resultaten zijn nog niet 

bekend, maar we hebben er een positief gevoel bij! 

 

       
 

- De ouders van Stan op bezoek kwamen en een grote bijdrage leverden aan een nieuw 

elektriciteitsnetwerk voor de clinica van Yalanhuitz 

- De clínica van Yalanhuitz met trots meldt dat Francisco, promotor van Yalanhuitz, op 30 maart een 

trotse vader is geworden van een flinke dochter Juana Ana Francisco Bernabe.  Een dikke proficiat aan 

Francisco en Nancy!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En met deze mooie afsluiter zijn jullie weer helemaal op de hoogte van het reilen en zeilen in de clínicas 

van Vivir en Amor!  

 

Heel veel groeten uit Pojom en Yalanhuitz! 

Hannah, Joris, Stan, Lien, Maarten en Lotte  

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje naar coordinatorvea@gmail.com. 

Ook opmerkingen, ideeën en suggesties zijn welkom! 

Tweeling Mika en Maricruz...  

mailto:coordinatorvea@gmail.com

