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‘Ik ontvang onderwijs en leer over God. Ook 
krijgen we elke maand een tas met groente en de 
lesmaterialen worden voor ons betaald. Ik 
herinner me nog goed dat we een keer met Kerst 
nieuwe lakens voor op bed kregen. Dat is al jaren 
geleden, maar ik gebruik de lakens nog steeds.’ In 
deze rapportage leest u het verhaal van Mark en 
blikken we terug op het sponsorprogramma dat u 
steunt in Guatemala. 

 

In januari 2023 gingen de scholen na bijna 3 jaar 
thuisonderwijs door corona weer officieel open. 
Het was een groot feest voor de kinderen om 
eindelijk weer het klaslokaal binnen te stappen en 
hun klasgenoten te zien! Ondanks de beperkingen 
in 2022 werden er toch een aantal leuke 
activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld in april, 
toen werd de ‘Dag van de sponsor’ gevierd en 
leerden de kinderen over Nederland. Ook werden 
er allerlei Hollandse spelletjes gespeeld. 
 
Programma voor ouders 
Veel ouders in Guatemala hebben nooit geleerd wat 
goed ouderschap betekent. Ze komen bijvoorbeeld 
uit gebroken gezinnen, en hebben hierdoor nooit 
het goede voorbeeld vanuit huis meegekregen. 
Onze partnerorganisatie AMG organiseert daarom 
bijeenkomsten voor ouders. Hier leren de ouders 
wat hun rol is en welke opvoedstijlen ze kunnen 
toepassen. 44 ouders deden mee in het lokaal, en 
maar liefst 273 ouders waren online aangehaakt. 
Het was een leerzame bijeenkomst! 
 

Sinds de coronapandemie in Guatemala, merkt 
AMG dat het contact met de ouders is verbeterd. 
Ouders zijn meer betrokken bij het onderwijs en 
spreken vaker met de docenten. Dit komt doordat 
de ouders ook thuis zijn en zien welk onderwijs de 
kinderen ontvangen. Via de telefoon komen de 
ouders ook gemakkelijker in contact met de 
docenten, dan wanneer ze naar de school toe 
moeten voor een gesprek. In een uitdagende tijd 
toch ook een mooie ontwikkeling. 
 
Maaltijden op school belangrijker geworden 
‘Mijn kinderen vinden ontbijtgranen erg lekker. 
Vroegen konden ze dit dagelijks eten, nu nog maar 
één of twee dagen per week.’ Wereldwijd zijn de 
voedselprijzen enorm gestegen. Ook de familie 
Tubac uit Guatemala merkt dit dagelijks. Ze kunnen 
minder kopen voor hetzelfde bedrag. Moeder Adela 
Tubac probeert positief te blijven: ‘Ik weet dat er op 
andere plaatsen mensen zijn die nog minder 
hebben. Ik dank God dat ik een baan heb en mijn 
kinderen kan onderhouden.’ 
 
De situatie van de familie Tubac geldt voor veel 
mensen in Guatemala. In het land is de 
werkloosheid toegenomen sinds de pandemie. 
Samen met de prijsstijgingen dwingt dit families om 
beslissingen te nemen over welke maaltijden ze 
overdag eten. Duizenden kinderen lopen het gevaar 
thuis niet voldoende toegang te hebben tot 
maaltijden, daarom zetten we ons samen met AMG 
Guatemala in voor goede, voedzame maaltijden op 
school. 

 

   

 In de pauze voetballen op het schoolplein 

 Dag van de sponsor 



 

‘Juf Tania is mijn lievelingsjuf, want ze steunt ons 
als er iets gebeurt,’ vertelt de 12-jarige Mark. 
‘Bijvoorbeeld toen mijn schildpad was overleden, 
toen troostte ze mij. Ik was verdrietig, maar door 
de juf werd het toch nog een dag met blijdschap.’ 
Een verhaal over gebrokenheid, vergeving en 
toekomstdromen. 
 
Mark wordt grotendeels opgevoed door zijn oma, 
bij wie hij ook woont. Overdag gaat hij naar school 
en daarnaast speelt hij graag met zijn vrienden. 
Toch is zijn jeugd niet zo onbezorgd als het lijkt. 
 
Gebroken gezin 
Zo’n 12 jaar geleden had Marks vader een baan als 
autowasser. Maar op een dag sloeg het noodlot 
toe: hij werd verward met de (criminele) eigenaar 
van de auto en werd vermoord. Dit was een harde 
klap voor Marks moeder, en zij raakte verstrikt in 
een web van drugs en misdaden. Mark werd in die 
tijd vooral opgevoed door zijn broers, zus en oma. 

Mark: ‘Als mijn broers naar school gingen, brachten 
ze me naar oma Margarita. En als mijn zus ‘s 
middags uit school kwam, haalde ze me weer op en 
zorgde zij voor me.’ Lang dacht Mark dat zijn oma 
zijn moeder was. ‘Ik was vijf toen mijn oma mij over 
mijn moeder vertelde. Ik was boos en voelde me in 
de steek gelaten door mijn echte moeder.’ 

Vergeving 
In de afgelopen jaren is de band tussen Mark en zijn 
moeder verbeterd. ‘In de kerk en op school hoorde 
ik over vergeving. Ik leerde om mijn moeder te 
vergeven. We kunnen nu goed met elkaar praten en 
ze komt soms op bezoek. Binnenkort ga ik ook naar 
haar toe.’ 
 
Sponsorprogramma 
Sinds zijn derde levensjaar kan Mark via het 
sponsorprogramma naar school. ‘Ik ontvang 
onderwijs en leer over God. Ook krijgen we elke 
maand een tas met groente en de lesmaterialen 
worden voor ons betaald. Ik herinner me nog goed 

 

 

dat we een keer met Kerst nieuwe lakens voor op 
bed kregen. Dat is al jaren geleden, maar ik gebruik 
de lakens nog steeds.’ 

Mark is een lieve jongen, maar zijn gedrag is niet 
altijd zo goed geweest. ‘Als ik vroeger bij andere 
mensen thuis kwam en iets zag wat ik erg mooi 
vond, dan nam ik dat stiekem mee. Op school heb ik 
geleerd dat dat gedrag niet goed is, daarom ben ik 
daarmee gestopt. Ik leer steeds beter om te delen.’ 

Voetballen geeft energie 
‘Op school vind ik het voetbalveld het leukste. Ik 
houd van voetbal! Ik ga daar graag heen met 
vrienden, het geeft ons energie.’ Regelmatig 
organiseert AMG leuke activiteiten. ‘In juni had 
AMG een familiecompetitie met allerlei spellen 
georganiseerd. We doen ook vaak een rally, dan 
moet je heel hard rennen. 
 
Toekomstdromen 
Later wil ik ondernemer worden en voor een 
voedselbedrijf werken. Van kleins af aan vind ik het 
leuk om nieuwe smaken te proeven. Mijn doel is om 
eerst de middelbare school af te ronden, net als mijn 
vader ooit heeft gedaan.’ 
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Mark (12):  

‘IN DE KERK EN OP SCHOOL HOORDE IK OVER VERGEVING’ 

       

Mark 


