Roeselare, 30 april 2016

Nieuwsbrief Vivir en Amor vzw
Werking Vivir en Amor in Guatemala op vandaag
In de zomer van 2014 nam de Raad van Bestuur de beslissing om alle westerse personeelsleden terug
te trekken uit Guatemala. Dit omwille van de sociale onrust die er, tot op vandaag, heerst rond de
aanleg van een (privaat) elektriciteitsnetwerk dat hoogstwaarschijnlijk een grote maatschappelijke en
ecologische impact zal hebben.
Het goede nieuws is echter dat de gezondheidsposten in Yalanhuitz en Pojom nog steeds operationeel
zijn.
Onder de leiding van coördinator Carlos Gomez Juan (die eind 2014 in Roeselare op bezoek was) staan
twee plaatselijke teams van opgeleide verpleegkundigen en gezondheidswerkers in voor de medische
eerstelijnszorg van de regio.
In geval verdere (dringende) medische hulp nodig is, staat er voor elk team steeds een ambulance ter
beschikking om de patiënten naar het ziekenhuis in de departementshoofdstad Huehuetenango te
brengen.
Het feit dat de plaatselijke teams zelfstandig verder gaan is dus een noodgedwongen beslissing
geweest. Anderzijds was het samenstellen en het ‘empoweren’ van een plaatselijk medisch team dé
doelstelling van het ontwikkelingsproject Vivir en Amor.
Het aantal patiënten is de afgelopen 2 jaar trouwens niet teruggelopen wat aantoont dat de
plaatselijke bevolking nog steeds vertrouwen heeft in de werking van Vivir en Amor.
Het onderwijsproject dat Vivir en Amor een aantal jaren opstartte is overgedragen aan de plaatselijke
schooldirectie.
Werking Vivir en Amor in België
Tweemaandelijks komt de Raad van Bestuur samen om zowel de zuid- als de noordwerking van het
project op te volgen.
De Raad van Bestuur bestaat vooral uit mensen die zelf een langere tijd in het project ter plaatse
werkzaam waren.
Voorts is er een maandelijks skypegesprek met coördinator Carlos dat o.m. dient als coachingsgesprek
t.a.v. hem zelf en het team.
Jaarlijks probeert de vzw ook een bestuurslid naar Guatemala te sturen, vooral om de band met het
team te behouden maar ook om de nodige opleiding te voorzien.
Waar wil Vivir en Amor met het project naar toe
Al in 2008 werd de visie van het project vastgelegd. Eén van de speerpunten hierbij was de integratie
van het project in het Guatemalteeks gezondheidsnetwerk.
Dit verloopt echter met horten en stoten. Eén verpleegkundige van het project wordt weliswaar al
door de overheid verloond en ook bepaalde basismedicatie wordt ons door de overheid gratis
aangeleverd, maar de overheid blinkt in Guatemala vooral uit in afwezigheid.
Guatemala blijft een land dat met gewelde problemen kampt: criminaliteit (meer dan 6000 moorden
op jaarbasis), de verstrengeling met de drugsmaffia, de hoge armoedecijfers, gebrekkig onderwijs en
gezondheidszorg, corrupte politici en vooral ook een heel laag ‘inkomen’ als land. Hierdoor ontbreekt
vaak de hefboom om bovenstaande problemen aan te pakken.

De conclusie is dat we de samenwerking met de overheid zo sterk mogelijk beogen, met op termijn
zelfs een overname door de overheid. Maar de huidige context is nog steeds niet van dien aard om dit
gestructureerd door te voeren, daarvoor is de overheid hier nog te labiel, te onzichtbaar.
Financiering
Het werkingsbudget voor één jaar werking bedraagt 55 000€.
Vivir en Amor verwerft geen structurele financiële middelen.
Via het enthousiasme van heel veel vrijwilligers worden deze middelen via diverse activiteiten
ingezameld.
De sponsorloop (dit jaar al voor de 16de keer georganiseerd!) is hierbij een belangrijke bron van
inkomen voor onze organisatie.
We danken u alvast van harte voor jullie bijdrage en/of deelname, dit ook in naam van de inheemse
Maya-gemeenschap in het noordwesten van Guatemala.

