
Bezoek aan “Vivir en Amor” 

Lieve Vivir en Amor-sympathisanten, 

Tijdens de paasvakantie 2017, hebben Hanne, Liesbet en Annick een bezoek gebracht aan het project 

Vivir en Amor in Guatemala.    

 

Liesbet, Hanne en Annick op bezoek bij Vivir en Amor, Guatemala 

Hanne vertelt 

Het was een intense, boeiende, interessante reis in functie van de werking in beide ‘clinica’s’ van Vivir 

en Amor en een blij terug zien van vele vrienden in Mexico en Guatemala. Het was voor mij inmiddels 

al 5 jaar geleden sinds ons vorig bezoek. 

Carlos, de algemene coördinator van Vivir en Amor in Guatemala, kwam ons ophalen aan de grens van 

Mexico met Guatemala, in het stadje La Mesilla. Het was fantastisch om samen de rit naar 

Huehuetenango te maken in de ambulance van Pojom.  De vele herinneringen in het voorbij rijden van 

alle stukjes van de weg naar Huehue kwamen weer boven.   

De eerste dagen brachten we door in Huehuetenango, de provinciehoofdstad samen met Carlos, maar 

algauw ontmoetten we ook Maria en Francisco, promotoren uit de clinica van Yalanhuitz, die naar het 

ziekenhuis in de stad gekomen waren voor een spoedgeval. 

In de stad konden we samen belangrijke administratieve stappen ondernemen in functie van de 

plaatselijke vzw (Asociacion Vivir en Amor).  Ook ontmoetten we doña Olga, een verpleegkundige die 

in het nationale ziekenhuis de patiënten en hun familie begeleid die via Vivir en Amor worden 

doorgestuurd.  Zij levert heel nuttig werk met hart en ziel, en is hierdoor een warme steun voor de 

mensen die ver van huis in een onbekende en onzekere wereld terecht komen. 

 



 

Hanne en Carlos, coördinator VEA in Guatemala 

De eerste dagen brachten we door in Huehuetenango, de provinciehoofdstad samen met Carlos, maar 

algauw ontmoetten we ook Maria en Francisco, promotoren uit de clinica van Yalanhuitz, die naar het 

ziekenhuis in de stad gekomen waren voor een spoedgeval. 

In de stad konden we samen belangrijke administratieve stappen ondernemen in functie van de 

plaatselijke vzw (Asociacion Vivir en Amor).  Ook ontmoetten we doña Olga, een verpleegkundige die 

in het nationale ziekenhuis de patiënten en hun familie begeleid die via Vivir en Amor worden 

doorgestuurd.  Zij levert heel nuttig werk met hart en ziel, en is hierdoor een warme steun voor de 

mensen die ver van huis in een onbekende en onzekere wereld terecht komen. 

Ook met Carlos Solorzano, een oogarts uit Huehuetenango was het een warm weerzien. Hij komt af en 

toe naar het project en doet dan enkele dagen aan een stuk consultaties. Eind mei is er een weekend 

gepland waar er ter plaatse in Pojom 11 oogoperaties zullen worden uitgevoerd. 

Er was ook een interessante afspraak met Dr Tumax, directeur van het departementale  

gezondheidsnetwerk van de overheid in Huehueteanango.  Vivir en Amor tracht zoveel mogelijk te 

integreren in dit netwerk, wat al voor een groot deel lukt. In de 2 teams van de clinica’s in Yalanhuitz 

en Pojom, zijn er 4 mensen in dienst van de overheid, en 7 van het project Vivir en Amor.  Er is een 

goede samenwerking, maar toch zijn er nog heel wat hindernissen die het moeilijk maken om het 

project helemaal door te geven aan de overheid. Vooral de erg beperkte middelen van de overheid 

zijn doorslaggevend. Hierdoor is het niet mogelijk om echt kwaliteit te bieden bij de nood die er op 

vlak van gezondheidszorg nog erg aanwezig is. Vivir en Amor kan hierbij wel een verschil maken door 

de nodige extra medicatie vanuit België te kunnen aanbieden ook voor chronische patiënten, door ook 

buiten de werkuren er te zijn voor noodgevallen, door mensen te begeleiden tot in het ziekenhuis met 

de jeep-ambulance, door af en toe mensen te ondersteunen voor verschillende operaties, traditionele 

vroedvrouwen samen te brengen en opleiding te geven… 



Woensdag 5/4/2017: D-Day! Eindelijk vertrek naar Yalanhuitz en Pojom!  Met een spannend hartje.  

Het was heel warm, en dus ook erg aangenaam om vanachter op de pick-up de lange rit te maken. 

Terug overweldigd door de schoonheid van de bergen en de omgeving!   

 

Verwelkoming in Yalanhuitz 

De ontmoeting met de mensen in Yalanhuitz en Pojom was echt hartelijk. Ook de beide clinica’s zagen 

er heel goed en verzorgd uit. De werking van de dagelijkse consultaties gaan nog heel goed verder. We 

zijn echt heel tevreden van het werk van de plaatselijke gezondheidswerkers en zijn trots op hun inzet, 

samenwerking en gedrevenheid.  Het was heel boeiend om alles van dichtbij nog eens te voelen en te 

horen wat goed gaat, maar ook hun bekommernissen, want het is bijlange niet allemaal evident en 

gemakkelijk. 

We werden vele keren uitgenodigd om bij de mensen thuis ‘caldo de pollo’ te gaan eten, wat we ten 

zeerste apprecieerden.   

Het was een warm en boeiend weerzien, en het geeft me ook een boost om ten volle verder te 

werken om dit project vanuit België te kunnen blijven ondersteunen, zolang het nog nodig is. 

Ik ben heel dankbaar voor alles wat ik heb mogen beleven en leren via Vivir en Amor, en het is ook 

fantastisch dat ik dit met zovelen reeds heb kunnen delen, zoals nu met Liesbet en Annick, maar in het 

bijzonder met Eva en Kurt.  

DANKBARE groetjes, 

Hanne x 



 

Liesbet aan het woord 

Hanne vertelde me in de zomer van 2016 dat ze in de paasvakantie 2017 terug naar Guatemala ging 

om haar project 'Vivir en Amor' te bezoeken. Spontaan vroeg ik : zou ik met je mee kunnen gaan? 

Ik heb altijd veel respect en bewondering gehad voor wat Hanne en Eva verwezenlijkt hebben in 

Guatemala.  Nu wilde ik dit alles wel eens met eigen ogen zien. 

Omdat met drie op reis gaan nog leuker is dan met twee kwam Annick plots op ons pad. Samen 

vertrokken we op 31 maart via een lange vlucht via Mexico naar Guatemala. 

Voor Hanne was het vooral een werkreis en een weerzien met de vele vrienden die ze in Mexico en 

Guatemala heeft leren kennen. Annick en ik hadden de luxe om ook al die mooie mensen te mogen 

ontmoeten en verhalen van vroeger nu te horen.  

Terwijl wij konden genieten van het land en de mensen, had Hanne het zeer druk met de zakelijke 

kant van het project, maar er was toch nog wat tijd om ook de vrienden van Guatemala te bezoeken.  

Annick en ik bezochten enkele mooie plekjes in Guatemala zoals Todos Santos, ruïnes van de Maya's... 

Het mooiste van onze  reis vond ik het bezoek aan de kliniekjes van Pojom  en Yalanhuitz. 

De promotoren van de kliniekjes o.l.v. Carlos en Maria en Francisco hebben het werk van Hanne en 

Eva met veel enthousiasme verdergezet. De kliniekjes zagen er zeer verzorgd uit. Vivir en Amor is een 

prachtig project waar onze hulp de mensen echt bereikt. 

 Om te vertellen over al mijn ervaringen in Guatemala, weet ik niet waar eerst te beginnen. Het is een 

ervaring die jezelf moet beleven. 

Het is een lange reisweg met vliegtuigen, busjes, chicken-bussen, een pickup en een tuk-tuk. Ik heb 

veel gelachen met de grappige Celia, met Hanne en Annick in een tuk tuk, met de Nederlandse lessen 

samen met Carlos. 

Ik ben zo dankbaar dat ik heb kunnen genieten van de prachtige dorpjes, de mooie, warme en 

kleurrijke mensen.  De kinderen en volwassenen van Pojom en Yalanhuitz waren warm en liefdevol. 

Waar mensen niet veel materiële bezittingen hebben is er een grotere verbondenheid. Ook ik voelde 

me opgenomen in deze verbondenheid door de gastvrijheid van Maya's.   

Deze mensen verdienen echt onze steun. Zij hebben recht op een leven in liefde en met een goede 

gezondheidzorg.  

Hanne en Annick, ik wil jullie hierbij ook bedanken voor de mooie tijd samen in Guatemala . We waren 

een prachtig team. 

Groetjes Liesbet 


