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◙ Anastasia Mejía Tiriquiz en defensora Petrona Siy Castro aangehouden.  

 Mensenrechtenorganisaties, netwerken van journalisten, de media en solidaire 

organisaties publiceerden een open brief, waarbij ze de aanhouding en de ernstige 

schendingen van het recht op een eerlijk proces van Anastasia Mejia Tiriquiz,  Kʼicheʼ 

journaliste van de lokale radio Xol Abaj en de mensenrechtenverdediger Petrona Siy Castro in 

de gemeente Joyabaj veroordelen. 

 

De journaliste werd beschuldigd van de vermeende 

misdaden van opruiing, bezwarende aanslagen, 

brandstichting en diefstal na een demonstratie tegen 

Florencio Carrascosa Gaméz, de burgemeester van 

Joyabaj, op 24 augustus. Dit protest werd geleid door 

bewoners en handelaars die de cliëntelistische 

praktijken aan de kaak stelden in de aanpak van 

COVID- 19, evenals het gebruik van institutioneel en 

psychologisch geweld tegen de lokale handelaars.  

 Tijdens de concentratie werd het 

gemeentegebouw beschadigd en werden meubels en 

documenten vernield. Deze feiten werden door de 

journaliste verslagen via een live-uitzending van de 

media Xol Abaj TV, waarin de journaliste verklaarde 

dat dit soort corruptie en racisme tegen de bevolking 

in het huidige bestuur van de burgemeester een zich herhalend verschijnsel zijn. 

Steungroep 'Solidair met Guatemala'  ondertekende de brief. 

 

◙ 4dePijler - webinar 
 Op 17 oktober kwamen we virtueel 

samen met 70 aanwezigen. Gedurende 

enkele momenten kregen we info van Luc 

Callaerts en Jacques Mevis, de twee 

11.11.11-personeelsleden die het "11.Fonds 

voor 4dePijlers" besturen. We schreven ons 

op voorhand in voor een van de zes 

themagroepen. Op die manier konden we 

met 8 tot 12 deelnemers per groep actief ons 

woordje placeren.  

 Een van de belangrijke punten die 

naar voor kwamen was 'eigenaarschap.' 

Hier werd benadrukt om inspanningen te 

leveren om de projecten meer en meer in handen te geven van de partners in het zuiden.  
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 Iets wat voor de steungroep geen probleem is. Wij zijn geen eigenaars van het project, 

dat we indienen en dat tot nog toe goedgekeurd werd. De "eigenaars" zijn SERJUS in 

Guatemala.  

 Een ander thema was de 'diaspora.' In hoeverre zijn de comités en groepen bereid/in 

staat/voorbereid om mensen die van elders kwamen en hier integreren, op te nemen in de 

schoot van hun groep en de werking. Eventueel een bijkomend platform voor 'Diaspora' 

binnen de 4dePijler oprichten? 

 Dit had dan weer te maken met het heikele thema van de 'samenwerking.' Het is 

moeilijk. We zijn individualistisch bezig met ons eigen project.  

 Maar mensen van buitenlandse afkomst die zich hier toch op een of andere manier 

organiseren, blijken al evenmin in staat te zijn om samen te werken met landgenoten die elk 

een  familiaal of streekgebonden project voor het voormalig thuisland beheren.  

 Nochtans biedt samenwerken een meerwaarde!    

 

◙ Tumbador Telegram meldt vanuit Kalmthout 

Guatemala: terug therapie na 6 maanden! 

 

 De therapieën in Guatemala 

zijn na 6 maanden eindelijk terug 

heropgestart na goedkeuring van 

de overheid en mits de voorziene 

maatregelen (afstand houden voor de wachtende ouders, het dragen van een mondmasker, 

handen ontsmetten etc). Voorlopig blijft het schooltje voor de kinderen met een beperking wel 

nog gesloten en dit waarschijnlijk tot minstens 2021. We hopen op een snelle terugkeer van 

veel patiënten om hun therapie verder te zetten! 

 

◙ Marleen Renders - Jacht-Heverlee schrijft: 

 

Oktober, Missiemaand, Verbondenheid, Eenheid, Hartelijkheid 

 

"Voor onze vereniging is het leven en de gezondheid een universeel 

goed.  We zijn niet passief blijven toekijken als vereniging 

“Volksonderwijs voor volwassenen”. Onze  activiteiten konden niet 

verder gaan zoals zij gepland waren. Er moest  gezocht worden 

naar alternatieven die beantwoorden aan de noden van de bevolking 

in hun gemeenschappen.   

 Voor de mensen die leerden lezen en schrijven werd het 

meer individueel onderwijs. Als het mogelijk was werd er 

getelefoneerd, voor anderen werd het huisbezoeken. 

 De mensen die het onderwijsproces van lagere school en 

lagere middelbaar volgen kregen leerpakketten die  heel kort 

werden uitgelegd. 

 Daar de hongersnood groot werd zorgden de mensen van 

het project ook voor voedselpakketten die aan huis of op bepaalde 

plaatsen overhandigd werden." 
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