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◙ Verjaardag van Bernardo Caal Xol en morele steun gevraagd  

 

 Vandaag berichtte Valerie De Marie van Amnesty International - Vlaanderen mij: 

 

 Dag Guido, Bedankt voor de punctuele updates. Ik doe mijn best om ook jou zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden van wat er internationaal gaande is rond Bernardo’s zaak bij 

Amnesty, maar dat is niet 

altijd even makkelijk. 

 

Voor januari kan ik 

alvast het volgende 

zeggen: 

 

  

 

 

'Op 13 januari is het Bernardo’s verjaardag. Ons internationaal secretariaat lanceerde 

daarvoor volgende oproep:  

13 January is Bernardo’s Birthday. Ask colleagues and activists to send Birthday wishes 

for Bernardo through a picture or video we can share with his family via Whats app. 

Je mag alle boodschappen gerust naar kantoor sturen of de videoboodschappen/foto’s 

via whatsapp naar mij: +32 479 456748, dan bezorg ik ze allemaal in de week van 4 

januari aan ons regionaal kantoor. Zodat zij ze gebundeld kunnen delen. 

 Daarnaast zal Amnesty Spanje eind januari een tussentijdse overhandiging organiseren 

van de ingezamelde handtekeningen bij de Guatemalaanse ambassade. Zij roepen op om 

handtekeningen door te sturen zodat die gebundeld afgegeven kunnen worden.  

Als iedereen dat doet, kan ik je laten weten aan hoeveel we wereldwijd zitten.' 

 

 

◙ Project ASIDECQ in  San Juan Sacatepéquez 

 

 Elk jaar geeft het 11.Fonds voor 4de Pijlers  de aangesloten lidorganisaties de kans om 

een project in te dienen goed voor 1000,00 euro. Ook wij dienden voor 2020 een project in. 

Het werd goedgekeurd en zo goed mogelijk uitgevoerd (ondanks de Covid-problemen. 

  

 Als antwoord op de vraag in hoever de lidorganisatie inspanningen levert om de lokale 

bevolking genoeg zeggenschap te geven over het project was ons antwoord: 
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 Het is eigenlijk niet 'ons' project. Onze  doelstellingen zijn eerder gericht op het 

verstrekken van informatie, daarnaast aanklacht en politiek lobbywerk voor Guatemala en 

verdediging van de mensenrechten. Voor het project dienen we enkel als brugfunctie. De 

reden waarom we een project willen promoten is om 

voeling te houden met de basis in haar primaire 

noden. 

   

 Het project is volledig in handen van de 

lokale gemeenschap ASIDECQ en is een (eindigend) 

deelinitiatief van haar permanente strijd voor 

voedselveiligheid en voedselsoevereiniteit.    

 

 SERJUS (Juridische en Sociale Diensten)  

zorgt ervoor dat het project uitgevoerd wordt volgens 

de afspraken en aangegane normen. 

 

 In een notendop:  

 

 * 41,4 % van de minderjarige bevolking is ondervoed in 

Guatemala.  

 

* Het project is gericht op 25 groepen voor samen 500 

families en vergt 1 maand uitvoering en 1 jaar opvolging.  

 

* Bedoeling: uitbreiding van de activiteiten van de 

aanvragende organisatie voor voedselveiligheid. Bij middel 

van vorming, info en praktijk bij bereiding van soja.  

 

* Workshops voor de groepen bij bereiding van diverse 

gerechten van soja.  

 

* Contacten met lokale markten.  

 

 

* Expo's en promotie van sojagerechten.  

 

* Opstellen van recepten op basis van soja.  

 

* Aankoop van materialen (dekzeilen voor standjes, 

tafels, draagbare vuren, stoelen, mixer voor 

grootkeuken) = 750,00 euro. Aankoop 3 zakken 

soja, 1 zak suiker en keukengerei om soja te 

bereiden = 250,00 euro. 
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