
Beste vrienden van Avond, 

In aansluiting met de covidproblematiek, een flash vanuit Guatemala, waar blijkbaar de crisis nog in 

een beginfase zit, maar alles reeds geblokkeerd werd sinds maart: Scholen en winkels gesloten, ganse 

dorpen in volledige Lock down, beurteling auto´s met pare en onpare nummerplaten op de weg. 

Maskertjes, alcoholgel....maar dat alles enkel in de dorpscentra en stedelijke agglomeraties. Dat zijn 

dus een 350 woonkernen van het land. Maar wat in de duizenden andere woonkernen gebeurt, in de 

bergen, veelal bijna ontoegankelijk, niemand die het weet. In alle geval staat gans het economisch 

stelsel onder zware druk. 

Ook onze projecten liggen volledig stil. En Onze VZW in België (Triángulo vzw) heeft beslist de lonen te 

blijven betalen, hoewel de plaatselijke inbreng door allerhande akties, nu volledig wegvalt. Dat ging al 

wel over een 25 % van de volledige werkingskosten. Gelukkig hebben we juist op tijd nog het medisch 

centrum half geprivatiseerd: de dokter mag gratis alle apparatuur gebruiken, labo, U.S. apparaat, 

apotheek, maar moet zelf zijn loon bij mekaar krijgen.  

Resultaat: vroeger werkten de dokters maar 5 uur tegen een vast loon, met of zonder patiënten. Nu 

werkt de dokter tot 8 uur pér dag, en is er geen enkel vast loon meer te betalen door onze VZW. Dus 

voor iedereen goed: voor de patiënten, voor de dokter, en voor het project. Een eerste, goede stap 

naar de “post Freddy periode” zoals onze VZW Triángulo het eufemistisch schrijft. Ge kunt toch moeilijk 

zeggen: “voor wanneer ´t ventje dood is” Alle projecten zijn ondertussen reeds veilig in een VZW 

gegoten, wat bij overlijden of incapaciteit gelijk welke moeilijkheid zal vermijden.  

Nu iets over de toestand op vlak van de Covid zelf: 

1) Coronavirus en korruptie: een echt ramp op alle vlak.  

De bevolking heeft al drie maanden haar werk verloren, en er zijn geen resultaten, want de covid is 

blijkbaar pas nu serieus aan het beginnen. Alle cijfers zijn ofwel vervalst, of totaal onvolledig. De 

wanhoop zal tot grote volksopstoten leiden, de regering zal de lockdown moeten opheffen, en dan is 

het helemaal gedaan.  

Waarom zijn er geen resultaten? Men weet niet eens hoe de pandemie er hier uit ziet.  

Hier heeft de regering tot op vandaag slechts 2% van het bestemde geld uitgegeven voor de covid 

problematiek, en er is nergens iets goed georganiseerd: hospitalen zonder speciale uitrusting, 

enzovoort.. Met de onderliggende doelstelling (we zijn in rechts korrupt Guatemala) dat de 

overblijvende gelden onder de tafel zullen verdwijnen wanneer de crisis ophoudt. Dat is met iedere 

grote natuurramp zo: aardbevingen en orkanen zijn de grote lievelingen van de  machthebbers.  

Op 22 juni hebben ze  daarom gans het kabinet van gezondheidszorg  en de nationale baas van de 

politie wandelen gestuurd. De kritiek was te groot aan het worden.  De volgende ploeg zal dan iets 

minder kunnen stelen, we blijven in Guatemala (noblesse oblige) maar de toestand zelf zal er niet op 

vooruitgaan: er zijn zelfs reeds dokters op heterdaad betrapt terwijl ze testmateriaal uit de officiele 

hospitaales naar hun private klinieken meesleurden. Van die private hospitalen (honderden in het land) 

is gewoon niets geweten over covid patiënten... 

Er zijn momenteel zelfs niet genoeg testen beschikbaar om de echte toestand te kunnen nagaan, laat 

staan te controleren. Zelfs bedden, zuurstof én personeel ontbreken overal. Hoeveel 

Coronaslachtoffers zijn al niet begraven als gewone sterfgevallen, niemand die het weet, want daarvoor 

zouden ze alle lijken in gans het land weer moeten opgraven...  



In de krant van 23 juni 2020 staat een foto van een vrouw die wanhopig op zoek is naar haar vader in 

het hospitaal waar ze hem binnenbracht met Covid+ diagnose.   

2: De economishce ramp. Men voorziet een daling van goederen transport van 30%, en een inkrimping 

van de nationale economie met 30%. 

Daarbij komt dat alle goederen die ons vanuit Panamá moeten bereiken, geblokkeerd zijn aan de grens 

met Nicaragua. In Costa Rica (enig normaal land in Midden Amerika) bvb staan honderden kamions aan 

de grens te wachten door de lockdown in Nicaragua. Daar zal Daniel Ortega wel geen haast mee 

hebben, want het speelt in zijn kraam zoveel mogelijk landen te treffen door de grenzen te sluiten. 

Niets kan overland naar Midden Amerika zonder eerst door Nicaragua te passeren. Dat alles vergroot 

enkel nog de onzekerheid, en kan voor een algehele chaos leiden.  

3) Gevolgen voor onze projecten 

1) De school De verplichte sluiting zal minstens tot half juli duren. Maar niets is reeds beslist. Met de 

toestemming onze VZW in België , blijven wij het personeel echter wel betalen, anders zitten 26 

medewerkers gewoon op straat. Wettelijk zouden ze mij wel niet kunnen aanklagen, omdat er sluitende 

kontrakten zijn, maar we zijn allemaal mensen, en in die zin ging ook de bemoedigende uitspraak van 

onze voorzitter.Op een of andere manier komen we er wel uit. Het heeft al 45 jaar gegaan, en soms in 

veel moeilijker omstandigheden dan nu.   

Het kleine beetje schoolgeld dat de meeste ouders wél betalen, is amper goed voor één derde van het 

loonbudget. Als “tegenprestatie” worden huistaken rondgedeeld, maar we weten niet eens of het 

ministerie die zal aanvaarden voor kwalificatie.  Blijkbaar weet het ministerie zelf nog  niet wat het zal 

doen. De ene keer zegt men dat het schooljaar verlengd wordt tot december, en de andere keer tot 

maart. 

Maar beide oplossingen zouden gans het onderwijssysteem onderuit halen. Er zijn immers minstens 

twee volle maanden nodig om alle diploma´s uit te geven, benoemingen te doen, enz. Onder andere 

zouden de universiteiten slechts in maart, resp, juni kunnen her opstarten.  Dat is gewoon ondenkbaar 

voor de private universiteiten die zowat drie vierden van de hogere kaders leveren in dit land.  

En dat nieuwe systeem zoudt ge dan onmogelijk opnieuw kunnen veranderen zonder nog ergere 

toestanden in de hand te werken. Dat hadden ze bij de natuurramp van 2005 (orkaan Stan) ook al 

verkondigd, maar wijselijk weer afgeschaft. Om heel andere redenen dan intellectuele!!  

Ze kwamen bvb tot de vaststelling dat ze dan geen volk genoeg konden bijeen krijgen voor de zafra 

(suikerkap) en de koffiepluk. Die gebeurt tussen oktober en februari. Meer dan een half miljoen 

gezinnen zakt dan af naar de kust en het middengebergte, en waar zullen die kinderen dan naar school 

gaan?  Ook zouden ze het uur veranderen.  

Ook dat was nog een grotere kemel natuurlijk, want de zon staat hier nooit vroeger op dan om 6 uur.  

En om op het land te werken moet het klaar zijn. Dat hadden de heren ministers niet gedacht! Die staan 

toch nooit op vóór acht uur. De spottende volksspreuk deed dan  de ronde: “no por mucho madrugar 

se leventa mas luego el sol” “De zon staat niet vroeger op omdat gij vroeger uit uw bed komt” Algemeen 

voorzien resultaat op onderwijs gebied: minstens twee maanden verloren (hier werkt men men 

bimesters ipv trimesters) en een verdere achteruitgang op kwalitatief vlak.  

Wijzelf pogen wel iets te doen: De leerkrachten brengen om de 3 dagen een takenpakket naar de 

leerlingen. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als les in de klas. Hoe kan een kind van het eerste 



studiejaar bijvoorbeeld leren lezen met een takenpakket ? En de kleutertjes dan? Hoe kunnen ouders 

die half of geheel analfabeet zijn hierbij helpen ? En wat te doen met de turnlessen, muzieklessen 

(gitaar) de kookklas, naaiwerk, en timmerklassen in de werkplaats? En hoe zullen we hen leren het 

Engels uit te spreken door blaadjes rond te delen. Per internet? Vergeet het, 75% van de mensen 

hebben dat niet in huis, tenzij met hun telefoon met piepklein scherm. Ziet ge ze daar al zitten les 

krijgen? En één voor één al de kinderen opbellen? Ze zullen op Facebook trouwens liever andere dingen 

zien dan lessen. 

3) Het medisch centrum en de tandheelkundige kliniek: Gelukkig werkt de nieuwe dokter nu voor 

eigen rekening, alsook de tandarts. Anders was dat nog een veel grotere ramp. Vroeger verdiende de 

dokteres voor amper vijf uur werk, het zelfde loon als alle personeel van het revalidatiecentrum samen. 

(drie personen) Dat alles op kosten van onze VZW, Nu werkt de dokter 7 tot 8 uur per dag, op eigen 

risico, en dat is dan voor iedereen goed natuurlijk. 

4) Het revalidatiecentrum. Erger nog is de financiele toestand in het revalidatiecentrum: daar is 

sowieso alles immers gratis: behandeling, vervoer, ontbijt, edm. Maar ook daar waren er steeds extra 

inkomsten door verkoop van producten die we her en der krijgen, en vooral dan door de vele akties op 

school, tijdens de speeltijden.  

De laatste jaren zamelden we elk jaar meer en meer geld in: vorig jaar slaagden we er zelfs in om voor 

bijna 17000 € bijeen te krijgen. Een gigantisch bedrag in onze normen hier. We konden daarmee bijna 

de lonen van het personeel van het revalidatiecentrum betalen. Dat was mogelijk door de grote 

jaarlijkse tombola, en allerhande regelmatige steunakties tijdens de speeltijden. De meest populaire 

zijn daarin de “mercaditos” op school, (de marktjes), waarbij de ouders tijdens  de speeltijd, allerhande 

snoepgoed, of eten verkopen en de volledige opbrengst naar het globale fonds van de plaatselijke VZW 

gaat.     Persoonlijk verkocht ik zelfs met veel sukses chocolade ijsjes van het merk “Lukaku” (Vlaamse 

stervoetballer bij Inter Milaan) 

Maar nu ligt dit alles helemaal stil ligt, en bij heropening zullen geen zo´n marktjes meer gehouden 

kunnen worden. En wellicht komt dit jaar ook de tombola niet meer van de grond. Daardoor zamelden 

we, sinds november slechts een 1350 € in. Ook in El Rodeo, vanwaar veel patiënten komen, was er een 

mooie steunaktie, en ook dat zal dit jaar ook niet doorgaan. 

Het wordt dus een echt doemjaar. De zo geroemde zelfbedruiping, die reeds stilaan op gang kwam, 

wordt dus heel zeker voor anderhalf jaar in de ijskast  gezet.  

De magere troost daarbij is dat het voor iedereen gelijk is. En zolang er leven is, is er hoop natuurlijk. 

En die komt dan vooral van de verscheidene organizaties in het buitenland, waarvan we nu meer dan 

ooit afhankelijk blijven. 

Waaronder op de eerste plaats natuurlijk “Triángulo”                                                                                                      

We hopen dat de Corona virus de edelmoedigheid van de mensen ginder niet aantast.                                                    

Want ook hier geldt, en dit keer op positieve wijze: Noblesse oblige!! 

Een gouden geestelijke tip: de videoklas over luisteren met Jos Moons in Kerknet. SUPER. 

 

P. Freddy De Geytere (Guatemala) 

 


