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◙ Twee rivieren, twee volkeren 

Op 21 september werd in Guatemala hoofdstad de documentaire ‘Dos Ríos’ 

gepresenteerd. De prent vertelt het verhaal van María Josefina Caal, Maya Q'eqchi' vrouw 

uit Santa María Cahabón, Alta Verapaz en Betty Vásquez, Hondurese Lenca vrouw.  

 De documentaire toont het verhaal van het verzet van María Josefina tegen hydro-

elektrische stuwdammen op de rivier Cahabón en de gevangenneming van haar broer 

Bernardo Caal Xol. Betty Vásquez, een feministische milieuactiviste die in een gemeenschap 

in Honduras woont, werd getroffen door de orkanen Eta en Iota en organiseert zich samen met 

andere vrouwen om de 

strijd aan te binden 

tegen mijnbouw- 

activiteiten in haar 

gebied. 

(foto: 

 Prensa Comunitaria) 

De productie toont 

naast hun getuige- 

nissen ook de 

criminalisering die 

door de staten Guate- 

mala en Honduras wordt aangewend om het transnationale particuliere kapitaal te 

beschermen.   

Deze documentaire doorbreekt de geografische grenzen tussen beide landen en toont 

parallel twee realiteiten met dezelfde kenmerken en dezelfde drang naar organisatie van de 

gemeenschap, sociale mobilisatie, naast ook de criminalisering en de vervolging van leiders 

door de staat en de bedrijven die grondstoffen weghalen ten koste van de lokale bevolking en 

haar habitat.  

Het materiaal werd gefinancierd door de in Guatemala en Honduras gevestigde 

Friedrich-Ebert-Stiftung. De prent zal uiteraard ook in Santa María Cahabón vertoond 

worden. 
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Laura Bermúdez, een Hondurese filmmaakster en Anaïs Taracena, Guatemalteekse 

documentairemaakster brachten de opname tot stand. Als visuele cineaste werkt Anaïs  samen 

met mensenrechtenorganisaties. Haar meest recente speelfilm, El silencio del topo, (Het 

stilzwijgen van de Mol) is gepresenteerd op meer dan veertig filmfestivals en heeft elf 

internationale prijzen gewonnen. 

◙ Brief aan de Belgische regering 

 Het Belgisch Platform voor Latijns-Amerika en de Caraïben (PBALC) verzocht 

zijn lidorganisaties een brief mee te ondertekenen, gericht aan  Alexander De Croo, eerste 

minister en Hadja Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken.  

Solidair met Guatemala ondertekende de brief. 

De aanhef: 

'Op 2 oktober 2022 vindt de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië plaats, en 

op 30 oktober is mogelijks een tweede ronde nodig. De laatste peilingen lijken in het voordeel 

van presidentskandidaat Lula te spelen. We zijn als Belgisch middenveld echter enorm 

bezorgd over het feit dat de huidige president Jair Bolsonaro het verkiezingsproces nu al in 

twijfel trekt en ermee dreigt de verkiezingsresultaten niet te erkennen als zijn tegenstander het 

haalt.'  

◙ 4dePijlerpanel 

 Brussel, Vlasfabriekstraat, 24 september, 30 aanwezigen, waaronder Steungroep 

Solidair met Guatemala. 

 Uitgebreid werd geïnformeerd over de resultaten van een bevraging, die 95 groepen 

van de 300 geregistreerde 4dePijlers tevoren beantwoordden. 70% van die (antwoordende) 

groepen hebben elk een omzet onder de 20.000 euro.  

 

De band tussen 4dePijler en 

11.11.11 is niet voor alle 

ondervraagden een uitgemaakte 

zaak. Toch onderschrijven 97% van 

de ondervraagden het handvest en 

de doelstellingen van 11.11.11. als 

pararrel met die van henzelf.   

     

(op de foto: Jacques Mevis van 

11.11.11.) 

Bart Cools die reeds jaren 

een project promoveert in de 

sloppenwijken van Lima, Peru 

stelde zijn boek voor: 'Iedereen 

wint.'  

Spanning tussen de uitdaging van de extreme armoede die op jou afkomt en gezond 

altruïsme. Hoe te werk gaan om genoegzaam solidair te zijn en tegelijk je niet laten 

opbranden door te veel inzet? Zeer interessante uiteenzetting!   
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