Roeselare 01/02/2018.

Beste Vivir en Amor-sympathisanten,

Via deze weg willen we jullie hartelijk danken voor jullie interesse in het project Vivir en Amor-vzw.
De beide kliniekjes van Vivir en Amor in Guatemala draaien momenteel op volle toeren. Veel
patiënten worden via Vivir en Amor geholpen of worden begeleid op zoek naar een oplossing voor hun
gezondheidsproblemen. De lokale “promotoren” en vroedvrouwen zetten zich iedere dag ten volle
in! Hier in België trachten we hen volop te ondersteunen via de raad van bestuur. We houden nauw
contact, wat steeds makkelijker gaat in deze digitale tijden. We plannen jaarlijks een werkbezoek in
Guatemala. Dit jaar gaat Kurt Debuyck in de Paasvakantie op bezoek in Yalanhuitz en Pojom ter
ondersteuning en motivatie van de medewerkers. Maar ook in de omgekeerde richting is er een
uitwisseling gepland. Zo nodigen we Maria Bernabé uit, vroedvrouw en coördinator van het kliniekje
in Yalanhuitz, om in de Kerstperiode 2018 naar België te komen. Dit bezoek zien we als een appreciatie
voor haar inzet en werk van de voorbije 17 jaar, maar ook als een gelegenheid om vanuit het werkveld
te komen vertellen over de dagelijkse werking en de plaatselijke uitdagingen. De samenwerking met
de Guatemalteekse overheid trachten we zo goed mogelijk in stand te houden, maar door de politieke
onstabiliteit van Guatemala blijft dit niet evident.

Het werkingsbudget voor één jaar werking bedraagt +/- 55 000€. Vivir en Amor heeft geen structurele
financiële inkomsten. Om het budget jaar na jaar rond te krijgen, kunnen we reken op de steun van
vele vrijwilligers door het organiseren van diverse activiteiten. Zo is de activiteit “Lopen voor
Guatemala / de sponsorloop” (dit jaar wordt dit voor de 18de keer georganiseerd!) hierbij ook een
belangrijke bron van inkomen voor de organisatie. Voor gerichte projecten kregen we reeds
verschillende keren steun van de Provincie West-Vlaanderen, alsook de gemeente Koksijde en Stad
Roeselare. We zijn ook erg dankbaar voor de financiële giften van vele mensen!
Vivir en Amor-vzw kan sinds 2017 zelf fiscale attesten uitreiken. Hierdoor hoeven we geen extra
administratieve kosten meer te verliezen.
Dankzij velen kunnen we samen verder bouwen, om kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen
mogelijk te maken.

Alvast heel veel dankbare groeten,
in naam van de inheemse Maya-gemeenschap in het noordwesten van Guatemala,
en namens het ganse VEA-team!

