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Beste sympathisanten van Vivir en Amor,  

 

We genieten volop van de zomer en dat is het ideale moment om even terug te blikken op de 
voorbije jaarhelft en al eens nieuwsgierig vooruit te kijken naar de komende maanden. Corona heeft 
uiteraard een invloed op onze werking, zowel in België als in Guatemala, maar we konden toch al 
heel wat mooie zaken realiseren, dankzij jullie steun. Lezen jullie even mee?  

 

Online capacitación : een mooie samenwerking tussen onze Belgische vrijwilligers en onze 
Guatemalteekse gezondheidsmedewerkers 

Ook Vivir en Amor surft mee op de digitale golf. Een werkbezoek is onder de huidige 
omstandigheden nog altijd niet mogelijk. Dus proberen we digitaal zo veel mogelijk in contact te 
blijven, ook voor bijscholingen. Sinds januari geven Belgische vroedvrouwen op regelmatige basis 
opleiding aan de ploeg in Guatemala. Het ideale moment om kennis en ervaring te delen en 
complexere vragen te bespreken.  

 

 

 

Lopen rond je kot 2.0 

Voor de tweede keer op rij konden we niet massaal samen lopen tijdens Dwars door de Zilten. We 
gingen dus voor Lopen rond je kot 2.0. Dankzij onze trouwe sponsors, enthousiaste lopers en talrijke 
sympathisanten zamelden we ook dit jaar een mooi bedrag in voor onze werking in Guatemala en 
maalden we honderden kilometers bij elkaar. Heel wat lopers gingen de #20km challenge aan en 
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liepen in één of meerdere keren 20 km om Vivir en Amor onder de aandacht te brengen. Wie een 
sponsorkaart kocht, maakte bovendien kans op een leuke verrassingen aangeboden door onze 
fantastische partners. Iedereen blij dus ����. 

 

De Cornet-actie 

Sinds eind 2020 kan je met aankopen via Trooper 
(https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vivirenamor) geld in het laatje brengen voor Vivir 
en Amor zonder dat het je iets kost. Koop je bijvoorbeeld online via Bol.com of boek je een hotel via 
booking.com of een huisje via Belvilla.be, dan gaat er per aankoop een percentage naar Vivir en 
Amor.  

In het voorjaar lanceerde Trooper een grootschalige Cornet-actie. Heerlijk genieten van een frisse 
Cornet en tegelijk Vivir en Amor steunen, dat zijn toch twee vliegen in een klap? Meer dan 60 bakken 
bier vlogen dan ook de deur uit en dat leverde een mooi bedrag op dat we inzetten voor onze 
werking in Pojom en Yalanhuitz.  

                                                 

 

En ondertussen in Guatemala… 

Ook in Guatemala blijft de pandemie het dagelijkse leven beroeren. Recent waren er in de dorpen 
nieuwe uitbraken van corona. Maar ondertussen gaat het leven ook zijn gewone gangetje en hebben 
onze collega’s de handen vol met bevallingen, noodgevallen en consultaties.  

 

 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vivirenamor
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Vijftig jaar Wereldhuis West-Vlaanderen 

In de voorbije 20 jaar kon Vivir en Amor heel regelmatig beroep doen op de financiële steun van 
Wereldhuis West-Vlaanderen voor de realisatie van grotere en duurdere projecten in Pojom en 
Yalanhuitz. Dankzij hen konden we de clinicas en de school in Pojom voorzien van zonnepanelen, 
maar ook voor de aankoop van de jeep-ambulance en de bouw van extra lokalen van de school 
mochten we op hen rekenen.  

Dit jaar bestaat Wereldhuis West-Vlaanderen 50 jaar en dat verdiende een weekend vol toeters en 
bellen. Daarbij kregen de Noord-Zuidpartners een centrale rol. Als toemaatje schonk Wereldhuis 
West-Vlaanderen ons een prachtige banner. Zo kunnen we ons partnerschap bij de komende 
activiteiten mooi in de verf zetten.  

 

 

Twintig jaar Vivir en Amor in 2021 

 

                    

Wereldhuis West-Vlaanderen bestaat 50 jaar, en ook Vivir en Amor mag dit jaar 20 kaarsjes 
uitblazen. Dankzij het pionierswerk van Hanne en Eva, Kurt, de vele vrijwilligers én de lokale ploeg 
draaien de clinicas in Yalanhuitz en Pojom op volle toeren. In de voorbije 20 jaar realiseerde Vivir en 
Amor prachtige projecten in een van de armste landen ter wereld. Toegankelijke gezondheidszorg 
werd een realiteit in de onherbergzame hooglanden voor een bevolkingsgroep die door de overheid 
wel eens stiefmoederlijk behandeld wordt. We zijn terecht trots op het mooie werk dat we al verzet 
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hebben en we zijn ieder van jullie ongelooflijk dankbaar voor elke vorm van steun of interesse in ons 
project. We kijken hoopvol en met mooie plannen naar de toekomst. Ook wij laten onze twintigste 
verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan.  

Hou daarom de Facebookpagina en website in de gaten voor onze activiteiten! 

 

Dank je wel voor jullie steun en interesse en geniet van de zomer! Graag tot binnenkort! 

 

 

Muchas gracias!  

Team Vivir en Amor 

 

PS. Volg je ons al op Facebook? Je vindt er de laatste nieuwtjes over Pojom en Yalanhuitz.  

 

 

 

https://www.facebook.com/Vivir-en-Amor-vzw-109908880459783/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Vivir-en-Amor-vzw-109908880459783/?modal=admin_todo_tour

