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◙ ◙ Zelfs vroedvrouwen zijn niet veilig 
 

 Juana Ramírez Santiago werd op vrijdag 21 september vermoord. Op weg naar huis 

werd ze onderschept en met vier kogels neergeschoten. De moordenaar sloeg op de vlucht. Ze 

was 54 jaar en laat vier kinderen achter. De Eenheid voor de Bescherming van de Verdedigers 

en Verdedigsters van de Mensenrechten (UDEFEGUA) bericht dat zij lid was van de 

bestuursraad van het Netwerk van Ixil Vrouwen. Deze beweging verdedigt de vrouwen 

tegen geweldpleging en aanslagen op hun rechten. 

Juana Ramírez Santiago legde zich toe op het werk van vroedvrouw. Volgens getuigenissen 

werd ze bedreigd 

voor haar 

werkzaamheden en 

haar resolute inzet 

in de strijd tegen 

geweldpleging op 

vrouwen.  

Het nieuws haalde 

zelfs uitgebreid de 

berichtgeving op de 

tv van het Latijns-

Amerikaanse kanaal 

Telesur.  

 

 

 

 

 Drie dagen later zei Erik Solheim, uitvoerend directeur bij de VN voor het Milieu 

dat de escalatie van geweldpleging op inheemse leiders in Guatemala onaanvaardbaar is. Hij 

drong eropaan de verantwoordelijken voor het gerecht te dagen. 

 

(foto: Trocaire: een groep Ixilvrouwen protesteert voor het Justitiepaleis) 

 

◙ ◙ Oktobermaand Guatemalamaand 

 

* Op maandag 19 oktober ligt Guatemala niet alleen een beetje in Eeklo (zoals tevoren 

aangekondigd), maar ook in Herent. Daar organiseren ze in de scholen de jaarlijkse 

'Guatedag.'  
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* In Dworp serveert de Vriendenkring Pater Briers vzw zijn 31ste Mossel & 

Haantjesfestijn in Zaal 'Ons Huis' (Vroenbosstraat 4) op zaterdag 13 okt. vanaf 17 u. en op 

zondag 14 okt. vanaf 12u. tot 20u. En dat allemaal ten voordele van het Kindertehuis 'Hogar 

de Niñas Esperanza Renovada.'  

 

(Niet te verwarren met dat andere 

tehuis dat onder de 

verantwoordelijkheid van de staat 

functioneert. Daar werden - het zit 

nog vers in ons geheugen - meer 

dan veertig meisjes levend 

verbrand. In Guatemala kunnen we 

met gerust geweten stellen dat wat 

individuen en organisaties doen, 

althans op  veel terreinen nogal wat 

beter is dan wat de staat met al zijn 

middelen ervan terecht brengt.)   

 

* Op zondag 21 oktober zijn we dan weer verwacht op het  missiefeest voor Zuster Marleen 

Renders. Daar krijgen we een reuze barbecue voorgeschoteld  vanaf 11u. tot 14u. en van 

17u. tot 19u. (warme maaltijden). In de namiddag doorlopend koffie, gebak en ijs. 

Onthaalcentrum de Pelgrim in Scherpenheuvel. Reeds 32 jaar woont en werkt Marleen 

Renders als missiezuster bij het Guatemalteekse volk. 

 

* In Gent worden we verwacht op een avond van Broederlijk Delen op dinsdag 23 oktober. 

Naast Patricia Verbauwhede zullen Erik Gruloos en zijn twee medewerkers Ricardo 

González en Silvia Pérez er zijn.  

 

  
 

 

 



* En in Kalmthout organiseert Tumbador een algemene quiz 

 

 Tumbador vzw zorgt voor revalidatie en 

opleiding van personen met een handicap (PmH) in 

Guatemala en Peru. 'Wij doen dat door vrijwillige 

kinesitherapeuten naar ginder te sturen om er te 

werken met personen met een handicap. Onze 

vrijwilligers analyseren de noden, leiden lokaal 

medisch personeel op en zien erop toe dat de in België 

ingezamelde fondsen goed worden besteed.' 

 

 Op zaterdag 6 oktober kan je in de refter van 

het Erasmusatheneum  Kalmthout (Ganzendries 14) 

terecht voor een algemene quiz ten voordele van 

Tumbador.  

Inschrijven met ploegen tot 6 personen kan vanaf nu via quiz@tumbador.be 

Zoals steeds zijn er vragen over uiteenlopende onderwerpen zoals geschiedenis een 

hardwerkende, maar ook actualiteit en film en tv. 
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