
AFOPADI  

Materiële samenwerking en politieke  
vorming en organisatie in gemeente San 
Ildefonso Ixtahuacán, Guatemala  

Sinds 1994 bouwen we mee aan de weg 
naar meer waardigheid, inspraak en 
autonomie. 

Waarom steunen? 

Impact 

 Middelbaar onderwijs, ook zonder beurs van 
AFOPADI, is nu de norm, ook voor meisjes 

 Erkenning van leiders (m/v)  uit dorpen waar 
AFOPADI niet werkt; 

 Actief en algemeen verzet tegen de mijnbouw 

 Een latrine is een noodzaak geworden 

Resultaten 

 Grote variëteit aan lokale gewassen en dieren bij 
de boerenfamilies 

 Een bloeiende ecologische ruilmarkt 

 Voldoende water bij 250 gezinnen dankzij 
cisternes 

 Een studie van hoeveelheid en kwaliteit van het 
water in de  gemeente  

 Meer organisatie en coördinatie op gemeentelijk 
niveau 

 Sterke boekhouding en administratie met 
jaarlijkse externe audit 

AFOPADI is een gewaardeerde partner van 
organisaties zoals Broederlijk Delen en de Provincie 
West-Vlaanderen. 

  
Asociación de Formación para el Desarrollo Integral   
 

Hoe steunen?  

Elke gift, groot en klein, is heel erg welkom.  Je gift maakt ons 
minder kwetsbaar voor de teruglopende fondsen van 
donororganisaties!! 

 

 Met fiscaal attest vanaf 4o Euro: Rekeningnummer 
BE82 0000 9019 7468 van SOS Scheut, met vermelding  
“05 502 001 – VOIO – Afopadi – Guatemala”.  

 Zonder fiscaal attest (o.a. voor organisaties en 
verenigingen) rekening  BE29 0014 4794 4864 op naam 
van AFOPADI. 

 Iets  te vieren? Deel je vreugde met de inwoners van 
Ixtahuacán door jouw gasten een gift aan AFOPADI te 
suggereren. Jij ontvangt van ons een overzichtje van alle 
schenkers. Voor meer details, zie contactgegevens . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

May

Bedankt voor je steun! 

Voor meer informatie: 

www.afopadi.org en www.afobelgica.be 

AFOPADI en Afobelgica 

Contactpersonen:  

Guatemala:  Annemie Kamoen           
normie@itelgua.com 

België:          Steungroep Afobelgica                                 
Joke Scherpereel 
johanna.colocha@gmail.com 
0470/83.54.93. 

Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief : Mail naar Joke                 

 

http://www.afopadi.org


HOE?  

AFOPADI vertrekt van het internationaal erkende recht 
van de inheemse bevolking op beheer van het eigen 
territorium, en wil samen met de inwoners van San 
Ildefonso Ixtahuacán bouwen aan een waardig bestaan 
dat noch de toekomst van de volgende generaties noch 
dat van de Aarde hypothekeert (El Buen Vivir).   
Om dat te bereiken werken we in vier pijlers gericht op 
zowel de korte als lange termijn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIE?  16 gemotiveerde en bekwame medewerkers 
waarvan 8 mensen van de lokale 
gemeenschappen opgeleid door AFOPADI. 7 
vrouwen en 9 mannen. 

WAAR?  De gemeente San Ildefonso Ixtahuacán in het 
departement Huehuetenango. 

MET WIE? De Maya Mam bevolking van de hele 
gemeente (ongeveer 40.000 inwoners). 

WAAROM?  

 Te weinig landbouwgrond  en grond van slechte  
kwaliteit 

 Te weinig water door slecht beheer en  
klimaatverandering 

 85 % van de bevolking leeft onder de  
armoedegrens, 25 %  in extreme armoede.  
Chronische ondervoeding bij 51 % van de kinderen 
onder de 5 jaar 

 Geen toegang tot goede en betaalbare  
gezondheidszorg en scholing 

 Wijdverspreide corruptie en geïnstitutionaliseerd  
racisme 

 

1.  Bouwen aan een waardig bestaan 
 
 
Samen met de bevolking werken we  
rond ecologische landbouw en 
veeteelt, voedingsleer, de kweek en het 
gebruik van geneeskrachtige planten, 
herbebossing, de bouw van cisternes 
en de organisatie van ruilmarkten en 
spaarkassen.  
  

San Ildefonso  
Ixtahuacán 

2. Versterken van de  identiteit 
 
  
We werken zowel rond de inviduele en 
collectieve identiteiten van mannen, 
vrouwen en jongeren (gender en gene-
ratie-identiteit), als rond de collectieve 
Maya-identiteit.  

3. Verdedigen van het territorium  

 
Ook in Guatemala nemen internationa-
le mijnbouw– en electriciteitsbedrijven  
het niet zo nauw met de rechten van 
de lokale gemeenschappen.  
 
We ondersteunen de bevolking in 
deze strijd o.a. door vorming en het 
lleggen van contacten met andere  
organisaties.  

4. Organiseren van het eigen  
 territorium 
 
Via vorming aan de leiders (m/v) van 
de dorpen en begeleiding van de 
verschillende commissies versterken  
we de invloed van de bevolking op het 
lokaal beleid en helpen we om structu-
rele problemen, zoals de vervuiling, 
het watertekort en de corruptie, duur-
zaam op te lossen.  

Voor al deze initiatieven steunen we noodgedwongen op externe donors.  
Je gift heeft al wonderen tot stand gebracht en zal dat blijven doen. 


