
 

Boezinge, 10/05/2011. 

Guategazette #123 

 

Vandaag 10/5  in Guatemala  

AAN ALLE GUATEMALTEEKSE MOEDERS EEN GROTE PROFICIAT GEWENST. 

 

 

 

“Which Way Home” schrijnende documentaire over kindmigranten vanuit Midden Amerika 

doorheen Mexico naar de vsa en op trein “La Bestia”  

De filmmakers volgen niet alleen kinderen tijdens hun clandestiene reis, maar ook hun ouders 

thuis worden voor de camera gehaald. 

Won “Belgische Dirk Vandersypen award 2011” 

Beeldbraak projecteert de film op 11 mei om 20u in de Slachthuisstraat 100 te Gent.   

"Velen willen hun ouders terugvinden en zijn daarvoor tot alles in staat. Ze lijden honger, 

ondergaan geweld of worden verkracht en in sommige gevallen overleven ze de tocht niet” 

Besluit: “Daarom moet er dringend een wetgeving komen die gezinshereniging toelaat.” 

Meer erover: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/03/meer-en-meer-kindmigranten-
wagen-reis-naar-vs-alleen?sms_ss=yahoomail 
 

Vivir en Amor 

11
de

 Sponsorloop 

Lopen voor Guatemala 

Woensdag 25 mei 2011 om 19 :00 u 

De Zilten – St.Idesbald (Roeselare) 
Inschrijven: www.vivirenamor.be 

en ook bij 
Hanne: 0497 10 50 65; Kurt: 0491 04 19 99; Eva: 0476 35 83 86) 

  

 

Afstand: 3,5 km of 14 km 

 

 

 

  

“God is dood” zei Nietzsche indertijd.  Neen, Hij is niet dood, maar   

misschien wel verhuisd (=> Latijns Amerika). 
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Zo (foto) werd in Pojom (één van de twee Vivir en 

Amor-dorpen) carnaval gevierd. 

We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die 

willen meehelpen 

in de gezondheidspost van "Vivir en Amor" in 

Yalanhuitz (Guatemala),  

van 15 juni tot 31 juli 2011!   

Inlichtingen: Annelies: atempelaere@hotmail.com 

of +32 485 30 72 79; 

  Karen: namaste97@hotmail.com of +32 497 59 44 85 

Zie ook bijlage: “Vivir en Amor-help-roep 110506” 

 

Erg!! Erger!!! Ergst!!! 

José Miguel Insulza, Secretaris Generaal van de OAS (Organisatie Amerikaanse Staten), werd 

in Brazilië geïnterviewd door de BBC. Daar verklaarde hij “dat de “rechten van de Indianse 

volkeren niet moeten behandeld worden met dezelfde ernstigheid en belangrijkheid als 

martelen, gedwongen verdwijning, en andere schendingen van mensenrechten … en dat de 

Interamerikaanse Mensenrechtencommissie (CIDH) de staten moet raad geven in die zin.  

In een publieke verklaring van Amnesty International staat dit gelijk met “het opofferen van 

de rechten van de Indianen aan economische ontwikkeling. Ze noemen o.a. de grote stuwdam 

Represa Belo Monte in Brazilië, en ook de Marlinmijn (Sipacapa) in Guatemala.  

 

En zelfs Rome kiest tegen de Indianen en tegen de Armen. 

Mgr. José Gomez, aartsbisschop van San Antonio Texas, werd aartsbischop van Los Angeles. 

Hij werd priester gewijd als lid van Opus Dei.  

En in Ecuador werden de carmelieten van het Apostolisch Vicariaat San Miguel de 

Sucumbios, door de paus buitengezet toen hun bisschop Gonzalo Lopez Maranon, bisschop 

der armen en der Indianen omwille van ouderdom ontslag nam. Hij en alle priesters werden 

vervangen door leden van de “Heraldos del Evangelio”, beschreven als vijanden van de Kerk 

der Armen en van de Theologie der Bevrijding.  

 

Sandra Torres, de gescheiden vrouw van de huidige president, wordt verweten achterbakse 

middelen te gebruiken om potentiële kiezers, die niet langs haar kant staan, te laten schrappen 

op de lijst van toelating om te gaan stemmen.  

Reactie daarop: Het Kiesgerecht en het Grondwetgerecht moeten van zich laten horen: hun 

eerlijkheid en objectiviteit staan hier op het spel! ZIJ moet geschrapt worden als kandidaat.  

Een enquête onder de bevolking gaf als resultaat dat die echtscheiding niet in goede aarde valt 

bij de overgrote meerderheid van de bevolking.  

Andere opiniepeiling in de hoofdstad laat iets anders zien: die minstens middelbaar onderwijs 

gedaan hebben kiezen voor 50 % voor Perez Molina (ex-militair, ijzeren hand), terwijl 60 % 

van de ongeletterden, armen en zij die slechts lager onderwijs hebben gedaan eerder voor 

Sandra Torres zouden kiezen. Wat betekent, zegt men dat het spijtig is dat Sandra met haar 

sociaal programma en voortijdige kiescampagne vrees en haat heeft gezaaid en zo de 

bevolking praktisch in twee kampen heeft verdeeld.  

Sandra werd in het paleis de bulldozer genoemd omwille van de manier waarop ze alle paden 

effende om de wensen van de president te doen volbrengen.  

 

Steeds wordt er gesproken en geschreven over de wreedheden i.v.m. drughandel en 

mensenhandel in Mexico. Maar in Guatemala gebeuren er tweemaal zoveel moorden als in 
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Mexico, en 10 keer meer dan in de vsa. In Honduras en El Salvador is het NOG slechter 

gesteld.  

 

In het natuurpark “Laguna del Tigre” ligt er een “kerkhof”van meer dan 30 gecrashte 

vliegtuigjes, die gediend hebben voor het vervoer van cocaïne. 

President Colom geeft toe dat er nog vier streken zijn in Guatemala waar de drugcapo‟s de 

plak zwaaien. Om die te overmeesteren hebben we 10.000 soldaten meer nodig en 15.000 

meer politieagenten.  

In Guatemala zijn er tegenover iedere politieman vijf private bewakers (=1/5). Sedert de 

vredesonderhandelingen in 1986 werden er 110 nieuwe private veiligheidsagentschappen 

ingeschreven.  

 

Gezondheid en onderwijs van de 45% (?!?) van de bevolking die een Maya-taal spreken is 

schromelijk verwaarloosd geweest. De president zelf zegt dat hij daar beschaamd over is … 

MAAR weinig Guatemalteken voelen/denken hetzelfde. 

 

Honderden gelovigen bezochte n op 26/4 het graf (foto) 

van Monseñor Gerardi op de dertiende verjaardag van 

zijn martelaarschap. Het werd onder bloemen bedolven.  

Miguel Angel Albizures zei op de dag van de publicatie 

door Tomuschat van “Memoria del Silencio”: “De 

ogen van hen die onder de aarde liggen zullen zich 

maar sluiten als er gerechtigheid zal geschieden, of ze 

zullen zich nooit sluiten”  

Dertien jaar na de moord op Gerardi, na en ten gevolge de publicatie van ”Guatemala Nunca 

Mas”, waarin klaar en duidelijk beschreven staat wie de verantwoordelijken zijn (het Hoogste 

Militair Gezag) van de volkerenmoord uit de jaren ‟80, is men nog geen stap verder op de 

weg naar hun veroordeling. Integendeel, tengevolge de straffeloosheid worden ze steeds maar 

driester, en spuwen vergif tegen allen die niet aflaten die wreedheden te blijven aan de kaak 

stellen.  

Het onderzoek naar de moord op bisschop Gerardi gaat nog steeds door, onder leiding van de 

speciale onderzoeksrechter Jorge García. Daarvoor krijgt hij de hulp van de legale equipe van 

ODHAG (Mensenrechtenbureau van het aartsbisdom) onder leiding van Nery Rodenas.  

Nota: GUATEBELGA heeft zich als taak gesteld de ogen te kunnen sluiten van Walter 

Voordeckers en van Serge Berten, en tenslotte een hart onder de riem te steken van vele 

andere eenvoudige slachtoffers in Guatemala die in de koude blijven staan.  

Ook het Spaans Gerecht doet haar duit in het zakje en is zelfs uit op het vel van de geduchte 

Rios Montt, die niet alleen nog steeds op vrije voeten rondloopt, maar zelfs onbeschaamd en 

arrogant in het Congres zetelt.  

 

Nog over AlfonsoBauer Paiz: onder president Arévalo was hij Minister van Arbeid. In een 

midden van bureaucraten, die onder de sloef lagen van het nationaal en internationaal 

kapitaal, bleef hij onvermoeibaar in het verdedigen van de werkman bij de 

Land(bouw)hervorming onder president Arbenz. Een echte patriot zonder vlek.  

 

De voorzitster van het Kiesgerecht verklaart dat bij gebrek aan de nodige geldmiddelen en 

veiligheid gevangenen bij de volgende verkiezing niet zullen mogen stemmen.  

 

Sociale en militaire burgerdienst. Bij het aankondigen van de tweede van drie fasen waren er 

al 8.500 jongeren aan de slag. Ze maken zich nuttig in werk voor het milieu, in het 

voorkomen van geweld, en het gaan helpen bij natuurrampen. Ze willen aan 25.000 

medewerkers geraken. Bij de opening van die tweede fase gaf Colóm een speech, waarin hij 



o.a. zei dat hij zich goed voelde met aan de ene kant de minister van landsverdediging, een 

militair, en langs de andere kant de minister van binnenlandse zaken, een ex-guerrillero 

 

Mexico trekt troepen samen nabij Tuxtla en de grens met Guatemala, omdat ze er een 

dreiging zien van de georganiseerde misdaad, die zoals de drugcapo‟s Midden Amerika 

gebruiken als opslagplaats en brug naar de vsa. 

 

Het Rekenhof vraagt 10 jaar cel voor ex-president Portillo en 8 jaar voor zijn twee 

handlanger-ministers Arevalo en Maza Castellanos (landsverdediging en financies). Het 

Openbaar Ministerie en CICIG vragen dat ze nooit geen openbaar ambt meer zouden mogen 

bekleden, om hen als slecht voorbeeld te stellen voor de jeugd. Ze hadden 120 miljoen Q. 

frauduleus laten verdwijnen.  

Nota: Zouden de media in ons land daar geen voorbeeld kunnen aan nemen? Hoe dikwijls 

laten ze nog Willy Claes aan het woord? Wat betekent: vul maar je zakken op kosten van .. 

 

In Zona 5 heeft de politie een bende opgerold die huizen leegroofden.  

 

Aan de andere kant, de mensen die deelnemen aan de alfabetiseringsgroepen hebben zich 

tot doel gesteld te leren lezen en schrijven.  

De volgende uitspraak van één van de leerlingen heeft dan ook heel sterk mijn aandacht 

getrokken : „als jullie, leraars, jullie leven riskeren om ons te komen onderwijzen, waarom 

zou ik dan niet naar deze lessen komen. Ik ga er baat bij hebben‟.  

Geschreven door Oscar ( lesgever alfabetisering ), opgestuurd door Marleen Renders over haar 

alfabetiseringsprojecten. . 

 

Optimisme van politici en ondernemers in Latijns Amerika: in „t Wereld Economisch 

Forum over Latijns-Amerika in Rio de Janeiro. 

MAAR: Toch zijn er heel wat valkuilen waarvoor Latijns-Amerika moet uitkijken, 

waarschuwt Grynspan (ontwikkelingsprogramma van de V.N.). De voorbije zes jaar konden 

40 miljoen Latijns-Amerikanen de armoede achter zich laten, maar toch blijft de sociale 

ongelijkheid in de regio groter dan waar ook ter wereld. "Latijns-Amerika kent nog altijd een 

buitensporige armoede voor zijn ontwikkelingsniveau", zegt Greenspan. De economische 

groei doet de armoede in de regio maar heel langzaam afnemen; de toename van de welvaart 

wordt er heel ongelijk verdeeld. 

Latijns-Amerika moet volgens Grynspan verder ook werk maken van duurzame ontwikkeling. 

Het land moet verstandig omspringen met zijn aanzienlijke watervoorraden en de biologische 

rijkdom in zijn bossen. "Als we onze ecosystemen laten aftakelen, verliezen we ook een 

belangrijk fundament voor onze internationale concurrentiekracht." 

Ook het onderwijs kan beter. "We moeten niet alleen meer mensen onderwijs bieden, maar 

hen ook beter opleiden. De kwaliteit van ons onderwijs is over het algemeen erg slecht, en 

van een lager niveau dan dat in de landen waarmee we concurreren." 

 
Serge Berten Comite Menen 

Germain en André              

 

Bericht aan reizigers naar Guatemala: 

Pater Provinciaal laat weten dat het provinciaal huis van Scheut in Guatemala als alternatief hotel 
open staat voor toeristen. Te voet een 20’ van het centrum. Er is ook een bus daarheen. 



Adres: 42 Avenida 11-25 Zona 5   tel:(x-502)2335-0288  fax:2335-0071 
 e-mail: <cicmguamex.provincial@yahoo.com> 
 
 

tel:(x-502)2335-0288

