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◙ Zaak Bernardo Caal Xol
*** Op 5 oktober berichtte María Josefina Caal Xol ons:
"Op het ogenblik hebben we vreedzame manifestaties georganiseerd en het vonnis, dat
door het rechtssysteem van Alta Verapaz werd bevestigd, verworpen."
*** Op 6 oktober antwoordt Jorge Santos, coördinator van de Unie voor de Bescherming van
de mensenrechtenverdedigers (UDEFEGUA) ons:
"Het lijkt mij dat brieven waarin de Guatemalteekse autoriteiten om informatie over de
zaak wordt gevraagd een goede manier zijn om de beïnvloeding te verhogen.
Maar ook het communiceren en het informeren
over het proces en alle bestaande gebreken met uw
respectieve regeringen en het Europees Parlement is een
andere goede manier, met name indien er tevens
mededelingen worden gedaan aan de regering van
Guatemala, in het bijzonder aan de rechterlijke macht en
het Openbaar Ministerie.
Voorlopig kan ik u zeggen dat UDEFEGUA bij
verschillende gelegenheden de echtgenote van Bernardo en
haar dochters heeft gesteund, evenals Bernardo zelf.
Tijdens een laatste begeleiding brachten we een
beschermingsuitrusting naar Bernardo, gezien de mate van
overbevolking in de gevangenis en de mogelijkheden van
besmetting."

◙ Fondsen worden niet besteed
Op 6 oktober kwam het nieuws binnen.
De mensenrechtencommissie van het Congres ontving het bezoek van de ministers
Raúl Romero van Sociale Ontwikkeling en José Ángel López van Landbouw. Ze werden
opgeroepen om verslag uit te brengen over de uitvoering van de programma's voor
voedselzekerheid.
Volgens de gegevens die zij verstrekten, hebben beide ministeries 48.167
voedselrantsoenen geleverd tijdens het jaar. Congreslid Orlando Blanco zei: 'Dit is
gelijkwaardig aan 8% van de programma-uitvoering,'
De ambtenaren informeerden ook dat slechts 6.000 kinderen van de meer dan 21.000,
die aan acute ondervoeding lijden, overheidshulp hebben ontvangen.

'Op een ongehoorde en ongerechtvaardigde manier hebben 14.000 van de 21.000
kinderen die zijn geïdentificeerd met acute
ondervoeding, geen hulp van de staat ontvangen,
ondanks het feit dat ze over de middelen
beschikken om dat te doen,' aldus nog Orlando
Blanco.
(De vraag die zich daarbij stelt: Waar zijn de
beschikbare middelen gebleven?)
◙ 'Vriendenkring Denise Brabant' in Merchtem
Denise Brabant van de Missiecongregatie van Jacht-Heverlee is tientallen jaren
druk bezig in Guatemala. Regelmatig hield ze haar achterban op de hoogte van haar
engagement. De vriendenkring stuurde een infobrief van haar door. We lezen er ondermeer:
In februari begonnen we met het bouwen van de 4 laatste nieuwe woningen van ons
sociaal woningproject LOS AMIGOS. In juli waren die huizen voltooid en volledig
afgewerkt. Nu telt dit sociaal woningproject LOS AMIGOS in het totaal 150 gelukkige
families met een eigen woning. Dit alles hebben wij kunnen verwezenlijken, dank zij die
overzeese verbondenheid en actieve samenwerking van onze Vriendenkring-Merchtem
gedurende meer dan 50 jaar, Missio, Ontwikkelingssamenwerking, Grom, Wereldsolidariteit,
Vasten-voettocht en andere sociale groepen. Aan U allen heel oprecht en van harte dank voor
die trouwe inzet, generositeit, edelmoedige steun en sterke aanmoediging.
Omwille van gezondheids- en
hartproblemen en ook mijn leeftijd met
vermindering van krachten is de veiligste en
zekerste oplossing voor mij nu om terug te
keren naar België. Mijn vliegtuigreis met
Iberia is voorzien voor vrijdag, 9 oktober.
Dit betekent zeker niet het einde van
ons missiewerk en sociale projecten in
Guatemala. Integendeel, missiewerk is nooit
af. Nieuwe plannen en sociale projecten zijn
in het vooruitzicht en werden reeds gemaakt
vooral voor ons sociaal woningproject Los
Amigos, maar dat is nieuws voor later. Afscheid nemen van mijn volk van Guatemala, dat mij
zo dierbaar is, na meer dan 55 jaar, is zeker een heel zware opgave.
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