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◙ Klagen over foute bondgenoot 

 

'Ze behandelen ons niet als een bondgenoot,' klaagde president Giammattei. Hij uitte zijn 

beklag ter gelegenheid van een dialoog georganiseerd door de Amerikaanse 'denktank' 

Atlantic Council over de aanpak van de coronacrisis door de regering. De president verweet  

Washington het gebrek aan hulp. 

 

'Guatemala is bondgenoot van de VS, maar de VS is geen bondgenoot van Guatemala. 

Ze behandelen ons niet als bondgenoot.' 

 

  

 Het raakte de president diep dat andere landen wel geholpen worden om de pandemie 

te bestrijden. 

 

 De Guatemalteekse president 

deed zijn beklag, nadat Donald Trump 

hulpmiddelen aan Mexico en andere 

landen zoals ademhalingsapparaten voor 

de patiënten die er ergst aan toe waren, 

verschafte.  

 

'Maar Guatemala kreeg niet eens een 

door insecten aangetaste maïskorrel.'    

 

 Ook het terugsturen door de VS van Guatemalteekse migranten besmet met het virus 

zit hem hoog.  

'We begrijpen dat de VS mensen wilt 

terugsturen, maar wat we niet begrijpen is dat ze 

ons gehele besmette vluchten opsturen.  

Tijdens de maand april werden 182 

Guatemalteken op het vliegtuig gezet vanuit El 

Paso en Brownsville in Texas. Minstens 44 

onder hen waren besmet.    

'De terugkeer van zoveel besmette mensen voor 

onze hospitalen is een enorme overlast. Niet 

eens een mondmasker hebben we gekregen,  

niemand steekt ons een hand toe,' jeremieerde 

de president.        (foto: Nómada - Carlos Sebastián) 
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◙ Afscheid van Jan Rombouts 

  

 De nacht van 21 mei overleed Jan Rombouts op 

88jarige leeftijd. Hij begon zijn volwassen loopbaan als 

jezuïet, later vulde hij zijn roeping in als priester-

arbeider. Op latere leeftijd was hij in Gent druk 

betrokken bij de werking met migranten.  

 Hij was ook een van diegenen die wel eens aan 

den lijve wilde ondervinden hoe het nu eigenlijk zat in 

Guatemala  en hij trok met partner Lieve Borremans naar 

ginder. Na terugkeer bleef hij sterk geïnteresseerd.    

 Jarenlang nam hij trouw deel aan de maandelijkse 

vergaderingen van het Vlaams Guatemala Comité. Ook 

wanneer  de benen niet goed meer meewilden, wou hij 

de vergaderingen niet missen en liet zich voeren door 

zijn partner Lieve. Hij bleef komen tot einde 2015. Zijn 

tussenkomsten duidden op zijn sterke betrokkenheid met 

Guatemala en gaven dikwijls blijk van onmacht 

tegenover de overmacht van de straffeloze en cynische 

machthebbers in het land.  

 

'Gedurende de vijftig jaar dat ik Jan mijn vriend mocht noemen, heb ik hem ervaren als 

een van die zeldzame mensen, die op bijna fanatieke manier een authentieke christen én 

een authentieke socialist poogde te zijn. Hij is daar ook nog grotendeels in geslaagd en 

daar blijf ik hem heel dankbaar voor.'                                                           André Bogaert 

 

◙ Banken met vuile handen 

 FairFin wil mensen bewegen om op een verantwoorde manier om te gaan met geld. 

Daarom promoot de organisatie investeringen die oog hebben voor mens en milieu, en voert 

ze campagne tegen omstreden investeringen. 

Onlangs meldde FairFin:  

 'Kobalt is een metaal dat wordt gebruikt om batterijen te maken voor laptops, 

smartphones en elektrische auto's. Er vallen enorme winsten mee te rapen. Sommige 

multinationals gaan dan ook tot het uiterste. Met kinderarbeid. En dood tot gevolg. Glencore 

is zo een bedrijf. 

 BNP Paribas, ING, Deutsche Bank en KBC investeerden op 5 jaar tijd 

9 000 000 000 euro in Glencore. Mocht het bedrijf een fundraising organiseren, dan zou elke 

Belg 800 euro moeten storten om aan hetzelfde bedrag te komen. Het is onaanvaardbaar dat 

banken winst maken op de kap van gevaarlijke kinderarbeid. Het schenden van mensen- en 

arbeidsrechten moet een rode lijn zijn waar ze niet overgaan. 
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