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Info Brief 103 
 

◙ ◙ Batterijen opladen tijdens het Nieuwjaarsmoment van 11 11 11 

 

 Op 19 januari kwamen we traditiegetrouw samen in het Spaans cultureel centrum La 

Tentation. De zaal zat afgeladener vol dan vorige jaren. 

 

 Nieuw in het programma was de uitnodiging van de 

Belgische Liga voor de Mensenrechten. Het was even slikken en 

op het einde naar adem happen na die indrukwekkende en 

verontrustende opsomming door voorzitster Kati Vertrepen van 

wat hier in België allemaal gebeurt tegen rechten van mensen. Ze 

haalde de woorden aan van Martin Niemöller:  

 

'De stilte van de pantoffels is gevaarlijker dan het lawaai van 

de laarzen.'  

 

 Ze besloot met de woorden: 'Hou uw pantoffels aan, maar 

haak er belletjes aan vast, zodat ze het allemaal horen.'  

 Daarmee werd de link gelegd en een bondgenootschap 

aangegaan tussen onze 

corebusiness, mensenrechten in 

het zuiden en mensenrechten 

hier in België.  

 

 Daarnaast kwamen ook 

Laurien Spruyt, beleids- 

medewerker van Bond Beter 

Leefmilieu en Karel Malfliet, 

stafmedewerker van Ecokerk 

aan de beurt. Zij hadden het 

vooral over de problematiek 

van de klimaatopwarming.  

 

Klimaatspijbelaars? Jawel, dat zijn vandaag de kanaries in de kolenmijn.  

 

 Daarna was het de beurt aan Pieter-Jan Hamels, beleidsmedewerker van 11-

Nationaal. Hij gaf ons in detail de strubbelingen ten beste over de verkiezingscampagne en de 

resultaten in Kongo.   
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Bogdan Vandenberghe, algemeen 

directeur van de Koepel van de 

Vlaamse Noord-Zuid-Beweging, 

beklemtoonde als afsluiter nog eens de 

problematiek rond de migratie, die de 

laatste jaren onze samenleving heel 

sterk tekent. 'Onze twee voorbije 

campagnes rond migratie waren 

essentieel. We verlieten onze veilige 

comfortzone noord-zuid.'  

Tenslotte wees hij op het feit dat 

veranderingen er niet vanzelf komen, 

ze worden afgedwongen. En dat loopt 

niet van een leien dakje.  

 Het 11-comité van Aalst was stevig aanwezig om na een vermoeiende campagne  

in november vorig jaar de batterijen opnieuw op te laden.    

 

◙ ◙ Bericht van Fons Huet uit Cobán   

 

Beste vrienden, 

 Bedankt voor de lovende woorden over mijn kerstbrief. Ondertussen is er alweer 

ontzettend veel veranderd in Guatemala. Het gaat niet meer om het uitwijzen van CICIG, het 

gaat tegen het Grondwettelijk Hof, de Procureur voor de Mensenrechten, een onafhankelijk 

Openbaar Ministerie en al de andere veroveringen van na de oorlog. Het gaat om een 

staatsgreep met kleine pasjes, maar goed gepland. De verkiezingsperiode is pas begonnen of 

er is vanmiddag al een kandidaat vermoord, hier in La Tinta. Velen voelen aan dat we 40 jaar 

teruggaan. En het gaat in een snel ritme. Ondertussen is er alweer een Hondurese 

migrantenmars gepasseerd. 

Vele groeten Fons  - 21 januari  

 

◙ ◙ Vrienden van Guatemala uit Ieper nodigen ons uit 
 

17 febr. 2019 - vanaf 11.45u - Instit. H.Familie - Eigenhaardstr. 8 

Kaarten bij: 

 
Trui Dael: Antwerpsesteenweg 393 1000 Brussel 02/203 33 31Lut 

Declercq: Diksmuidestraat 15 8900 Ieper 0486 17 80 76 

Carlos Lesage: Wieltje 21 8900 Ieper 057/20 51 85 

Rik Nollet en Mia Delmote: Studentenstaat 8A2 8900 Ieper 

057/20 00 42 of 0498 73 44 64 

Roos Vanhoutte: Oude Kortrijkstraat 7 8900 

Ieper 57/20 76 17 of 0495 83 30 90 

Daisy Verfaillie: Zandvoordestraat 16 8902 

Zillebeke 0479 33 67 82 

Wij blijven ons engageren voor een duurzame ontwikkeling van de 

kansarme bevolking in Guatemala. 

 

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' 

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees 

Netwerk Oscar Romero Comités 
 

(In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 mei 2018: 

indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te  ontvangen, stuur dan een 

e-mail naar guidods@skynet.be) 


