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      "Waanzin is hetzelfde doen 

             en nog eens en nog eens 

                  en andere resultaten verwachten" 
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◙ Met María de los Angeles Loch doorheen Gent. 
 

 Nera Redant, lid van de 'Vriendengroep Erick Gruloos,' beschrijft het wedervaren van 

Marielos in Gent. Op donderdag  21 oktober 2021 ontving Marielos in de Hoge School Vives 

te Kortrijk de (vijfde) Quetzalprijs in naam van AMDE uit Santa Lucia Cotzumalguapa, die de 

herinnering aan de slachtoffers van het interne gewapende conflict verder uitdraagt. Haar 

vader en tante waren in de jaren ‘80 aan de zuidkust actieve catechisten. Zij verdwenen op 

27/9/1983. 

  

 Maar de dag 

voordien, 20 oktober, 

had Marialos de eer en 

het genoegen een heel 

etmaal Gent te mogen 

verkennen. De 

rondleiding was een 

gezamenlijk initiatief 

van GUATEBELGA  

(Raf, Inge), SOLIDAIR 

met GUATEMALA 

(Guido, Monique) en de 

VEG (padre Eric 

Gruloos, Ignace, 

Annette, Nina, Nera, 

Marnix, Hilde) als eerbetoon en ondersteuning aan Marielos en de organisatie  AMDE. 

 Eerst werd een bezoek gebracht aan de Sint_Baafskathedraal met als hoofddoel het 

wereldwijde beroemde schilderij “De aanbidding van het Lam Gods” van de gebroeders van 

Eyck. Een artistiek goddelijk hoogtepunt uit 1432. De  audio-visuele toer (leve de moderne 

techniek, AVR-bril) schetste op een ludieke en aangename heldere wijze, naast de enorme 

symboliek, je mag het wel zeggen, ook de avontuurlijke weg van het schilderij: ontstaan, 

koop, verkoop, diefstal, reizen, schuilplaats ...tot het nu opnieuw gerestaureerd terug op zijn 

eigen plek in Vlaanderen is. 

 Dan volgde onder de deskundige en aangename leiding van Ignace een rustige 

wandeling (stad is grotendeels auto vrij) doorheen de prachtige oude Gentse binnenstad. 

Cultuur en geschiedenis troef, met o.a. een grote groet van Jacob Van Artevelde en het 

Gravensteen. 
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 Na de gezamenlijke gezellige lunch in het open 

artistieke kader van de Brasserie HA (Tom van VEG 

vervoegde ons) op de Kouter werden we verwacht in het 

Bisschoppelijk paleis, met dank aan Ludo Collin, 

kanselier van ons bisdom, voor de gehele organisatie. De 

ontmoeting met Mgr Lode Van Hecke was bijzonder 

hartelijk. Na een korte  voorstelling van de verschillende 

verenigingen en een toelichting door padre Eric omtrent zijn 

werk ginds en de huidige situatie in Guatemala lag de 

klemtoon der gesprekken natuurlijk op de strijd van AMDE, 

de herinnering aan Ward, Serge, Walter, het belang van de 

Quetzalprijs hier en in Guatemala zelf. Nogmaals werd het 

bijzonder stil bij het horen van het aangrijpend eigen 

levensverhaal van  Marielos. Een verhaal symbolisch voor 

wat zovele Guatemalteken moeten doorstaan. De bisschop 

en samen met hem de gehele Kerk blijft onverminderd het 

(missionerings-)werk in al zijn verschillende aspecten in 

Guatemala verder steunen. De vriendschapsband kan alleen 

maar sterker worden. 

 De  drukke boeiende dag werd afgerond met een bezoek aan Studio Globo, 

Doornzelestraat waar een educatief inleefatelier de bezoekers (leerlingen lagere school, derde 

graad) zich duidelijk en concreet de wereld zoals hij zich voordoet in Guatemala kunnen 

ervaren en kritisch leren na te denken over de 

mondiale uitdagingen, internationale 

solidariteit.  

 Heel herkenbaar uitgewerkt. Was 

elkeen enthousiast om de prachtige herkenbare 

voorstelling van het land, Marielos was het 

zeker.  En de oude kleurrijke schoolbus met 

zijn houten banken, zijn godsdienstige 

spreuken, zijn groot stuur, was het hoogtepunt. 

 Zo eindigde een mooie solidaire 

Guatemalteekse Gentse dag. 

 

 

◙ We ontvingen een korte pakkende getuigenis van Sabine Mortier, lid van de 

missiecongregatie Jacht -Heverlee: 

 

'Voor mij is Marielos dat kleine meisje dat zo graag naar het parochiehuis kwam en dan wel 

eens door Walter werd meegenomen naar de refter om iets te eten. Het blijven heel sterke 

ervaringen. Guatemala heeft een heel bijzondere plaats in mijn hart.' 

 

◙ CICM de bakermat 

 Op de centrale dag van de uitreiking van de Quezalprijs (21 oktober) werden we in de 

voormiddag royaal uitgenodigd door de rector en de bewoners van de missiecongregatie 

CICM in hun huis te Kortrijk. Daar logeerden Serge Berten en Ward Capiau drie jaar, terwijl 

ze hun studies in IPSOC (nu VIVES) voltooiden. 
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