
                     Roeselare 28/01/2019. 

 

Beste Vivir en Amor-sympathisanten, 

 

Via deze weg willen we jullie hartelijk danken voor jullie steun aan het gezondheidsproject Vivir en Amor-vzw.  

 

Vivir en Amor vandaag 

In Guatemala wordt gedreven verder gewerkt in beide gezondheidsposten van Yalanhuitz en Pojom.  Ondertussen 

telt het team van Vivir en Amor 9 regionale medewerkers (gezondheidspromotoren/ hulp-verpleegkundigen en 

vroedvrouwen) die de dagelijkse consultaties in de beide kliniekjes verzorgen. Gaspar is de nieuwste hulp-

verpleegkundige die het team in Yalanhuitz heeft versterkt, omdat de werkdruk er te hoog werd.  Het werk naast de 

dagelijkse consultaties wordt aangevuld met de opvolging van patiënten die extra zorg nodig hebben en opgenomen 

zijn in één van beide kliniekjes.  Ook meer en meer bevallingen worden in de kliniekjes gedaan, omdat de mensen zich 

ondertussen al wat beter kunnen verplaatsen, en dan vóór er te grote problemen zijn, al kunnen medische hulp vragen 

bij Vivir en Amor.  De Jeep-ambulance, grotendeels geschonken door de provincie West-Vlaanderen, wordt gebruikt 

om patiënten die dringende gespecialiseerde medische hulp behoeven over te brengen naar het nationale ziekenhuis 

in Huehuetenango of Barillas.  De opleiding aan de lokale traditionele vroedvrouwen wordt nog steeds verdergezet 

door Vivir en Amor op drie verschillende locaties in de omliggende dorpen. 

 

   

  



 

   

 

Werkbezoek 

In de paasvakantie van 2018 gingen Kurt Debuyck en Bram De Jaeger op werkbezoek en zij konden vaststellen dat de 

beide kliniekjes op volle toeren verder werken.  Zij brachten ook ideeën mee, om de werking van het patiëntendossier, 

en de boekhouding nog verder te optimaliseren. Met de raad van bestuur proberen we via digitale weg van hieruit 

alle ondersteuning aan te bieden voor de werking ter plaatse. 

 

        

 

In de omgeving van Yalanhuitz en Pojom, meer bepaald in het dorp Ixquisis, zijn er het voorbije jaar af en toe ernstige 

spanningen door een sociaal conflict die er sinds enkele jaren gegroeid door de opbouw van een privé-

elektriciteitscentrale.   Dit heeft bij momenten een serieuze invloed op het dagelijks leven, maar ook op de werking 

van de gezondheidsposten waarbij medewerkers soms in moeilijke situaties terecht komen.  Er heerst verdeeldheid 

in de regio, en dit komt niemand ten goede. 

  



Maria op bezoek  

 

Ondertussen heeft ook Maria Bernabé; gezondheidswerkster, vroedvrouw en 

coördinator van Yalanhuitz, een onvergetelijke boeiende reis achter de rug hier 

bij ons in België.  Tijdens de kerstvakantie was ze uitgenodigd om ons land te 

leren kennen alsook onze gezondheidszorg.  Dit als appreciatie voor haar 

jarenlange inzet voor Vivir en Amor.  Zij verbleef bij verschillende ex-vrijwilligers 

die haar graag te gast hadden.  Zij kon ook een opleiding voor vroedvrouwen 

meevolgen in de verpleegkunde school in Sint Niklaas, ze bezocht verschillende 

ziekenhuizen, een consultatiebureau van Kind en Gezin… Waarschijnlijk was het 

voor Maria, het meest indrukwekkende, het bijwonen van een keizersnede in 

het ziekenhuis in Merksem.  

Op onze infoavond die doorging op 28 december, gaven we een update met 

beeldmateriaal van het leven tegenwoordig in Guatemala en van de huidige 

werking binnen Vivir en Amor.  Ook Maria kon getuigen over haar werk in 

Yalanhuitz. Maria kwam ook aan het woord in verschillende misvieringen in de 

regio Koksijde. 

 

  

 

 

Tenslotte 

Ondertussen worden we nog regelmatig uitgenodigd om over het gezondheidsproject te vertellen binnen 

verenigingen en scholen.  Dit jaar is Guatemala ook het centrale thema van Broederlijk Delen, en hierbij is een 

getuigenis van Vivir en Amor dan een mooie aanvulling. 

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, krijgen we steun van verschillende sympathisanten, door het 

organiseren van diverse activiteiten. 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, wat een mooie ondersteuning is voor mensen die 

Vivir en Amor willen steunen.  Voor de mensen die hierbij nu ook hun fiscaal attest ontvangen, gelieve eens na te 

kijken, indien alle gegevens correct zijn!  Wij geven dit dan tegen eind februari door via Belcotaks-on-web aan de FOD-

financiën. 

Dankzij de steun van 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! 

 

 

 

 


