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◙ Jongeren protesteren tegen verdwijning en moord op minderjarigen
De Nationale Unie van Vrouwen van Guatemala meldde dat dit jaar tot nu toe meer
dan 60 meisjes en vrouwen in het land vermoord werden.
"Aan meisjes raak je niet!"
Op 13 februari kwamen honderden meisjes en vrouwen op de fiets samen in het
centrum van Guatemala Stad.
"De staat zorgt niet
voor ons!", scandeerden
de meisjes tijdens de
demonstratie voor het
hoofdkwartier van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en het
Nationaal Paleis van
Cultuur.
Ze eisten gerechtigheid voor de moord op
minderjarigen na de
recente misdaad tegen
Sharon Figueroa, acht jaar oud. Haar lichaam werd gevonden op 10 februari in de noordelijke
gemeente Melchor de Mencos, grenzend aan Belize, één dag na haar verdwijning.
De
autopsie meldde dat ze was gewurgd en tekenen van geweld op gezicht en handen vertoonde.
'Ik eis vrij te kunnen spelen zonder angst voor niets of niemand!'
was te lezen op een plakkaat.
De protesterende meisjes eisten dat de politieagenten die het Nationaal Paleis bewaken
ook kinderen zouden beschermen en dat de politie zou optreden tegen de verdwijningen van
meisjes en jongens in het land.
Als reactie op het protest vond president Alejandro Giammattei er niets beters op dan
te wijzen op de noodzaak om weer de doodstraf te activeren. Wat dan door
mensenrechtenorganisaties geacht werd als je zuiverste populisme.

◙ Tqanil 20 jaar
Ter gelegenheid van het twintigjarig verschijnen van 'TQANIL, Contactblad met
Eric Gruloos' schreef Eric in het nummer 70 - februari 2021 het volgende:
'Bij het ontvangen van dit nieuwsblaadje kunnen we niet anders dan dankbaar
terugkijken op meer dan twintig jaar samenstellen van dat contactblaadje.
Hilde en Joseph zorgden ervoor dat het blaadje geregeld bij ons in de bus valt.
Het begon wanneer we in 1998 in Peru waren en er moeilijkheden waren met post,
enzovoort.
Eens terug in Guatemala (1999) werd
het door hen verder gezet. Het bevrijdde me
van een hele hoop schrijfwerk.
We kenden Hilde en Joseph vanuit de
gezinsgroep en dan bij de eerste vraag
hebben ze dat tijdschriftje verzorgd met veel
toewijding. Ze hebben zich geen moeite
bespaart om met de fiets het boekje in vele
bussen te bezorgen in Ledeberg en
Gentbrugge. Hun liefde voor Guatemala
groeide door twee bezoeken hier in San
Miguel. Het liet hen nooit meer los en ze
bleven sterk gemotiveerd om mee te werken
tot op de dag van vandaag.
(foto: Joseph De Meester en Hilde)

Toen mijn broer Marnix op pensioen ging en wat meer vrije tijd had, is hij begonnen
om meer actief bij te dragen met het nalezen
van teksten, met het schrijven van artikels, en
met het uitnodigen van anderen om hun
bedenkingen neer te pennen. Hij zoekt en
brengt foto’s samen en maakt er een mooi
geheel van.
Hier mogen we ook Ignace niet
vergeten en Johan die het adressenbestand
bijhoudt en actualiseert. En via Ludo Collin
helpt het bisdom met het drukken. Het is
geen eenmansbedrijf maar een mooi
samenwerken van vele mensen en families
die Guatemala en haar mensen in hun hart
dragen. Duizend maal dank voor al die inspanningen!!' Erik.
(foto: Vrienden van Eric Gruloos -VEG met Ricardo Falla S.J. - 2019)
'Solidair met Guatemala' wenst de ploeg proficiat en nog vele solidaire jaren!
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