
Leen en Laura - 05/11/2008 tot 08/05/2009 

Leen en Laura begonnen in november aan hun vrijwilligersperiode in ons project. 

28/03/2009  

Buenos dias, noches...... 
Dinsdag 10 maart en donderdag 12 maart 
Deze dagen speelden we het grote zeepbellenspel. Aan een touw hadden we ballonnen gebonden waar overal een 
papiertje in zat met de naam van een ingrediënt op dat we nodig hadden om onze zeepbellen te kunnen blazen. We 
speelden telkens een spel en de winnaar van elk spel mocht geblinddoekt 1 ballon kapot prikken met een naald. Op 
deze manier speelden we 6 spelletjes en wanneer alle ballonnen geprikt waren konden we aan ons experiment 
beginnen. Ijzerdraad en een friscostokje waren de onderdelen van onze bellenblazer en water, glycerine, dreft en een 
potje waren de ingrediënten voor het sopje voor de bellen. Na een echt geëxperimenteer met de hoeveelheden van 
dreft, glycerine en water kwamen er mooie, grote bellen tot stand. 
Woensdag 11 maart 
Vroeg op staan. We konden deze dag onze leerkracht talenten goed gebruiken. In de voormiddag gaven we les in een 
privéschool in Artesanos. Leen gaf een uurtje engels in het 5 de leerjaar en Laura ging met de handpop Charlie aan 
het werk in de 3 de kleuterklas. We stonden ervan versteld hoeveel deze leerlingen van het Engels begrepen. Ook 
zeker in de kleuterklas waren de kleuters gemotiveerd om nieuwe Engelse woordjes bij te leren. Het was een leerrijke 
ervaring en fantastische school met een zeer gemotiveerde directrice. 
In de namiddag gaven we zoals elke woensdag les in de andere school in Artesanos. We lieten de leerlingen 
individueel een stripverhaal schrijven met bijhordende tekeningen. De leerlingen gebruikten hun creativiteit ten volle 
en er kwamen prachtige en grappige strips tevoorschijn.  
Vrijdag 13 maart - zaterdag 14 maart 
Een weekendje naar de ranch. We zagen weeral uit naar de interessante platica van de Padres en natuurlijk ook naar 
het overheerlijke eten dat na de vermoeide platica wordt geserveerd. Kleine teleurstelling voor onze hongerige 
magen. Pádre Madrid zei ons dat we onmiddellijk verder gingen naar de ranch. Begeleid in vriendelijk gezelschap door 
Maná werd het een bustripje naar de ranch. Om onze magen te stillen werden we door hem getrakkeerd op een 
lekkere vettige donut. Op de ranch werden we weer hartelijk ontvangen met een gevarieerde vegetarische maaltijd. 
Het was immers vrijdag en op vrijdag in de vasten eten de Mexicanen geen vlees. Maar niet getreurd, het was 
overheerlijk. Na een half uurtje rust na het middageten (om 17.00 uur) werden we uitgedaagd in een partijtje basket. 
De mannen gingen wild te keer, maar wij konden ons mannetje wel straan en maakten enkele doelpunten. Na deze 
intensieve namiddag rusten we uit bij een spelletje domino en mens-erger-je-niet. Het werd nog een leuke avond met 
veel gelach. Om 23.30 kropen we in ons bed. In onze kamer hadden we een kip op bezoek die ons een ei cadeau 
heeft gegeven. Na het ontbijt speelden we nog een partijtje basket en voetbal, de mannen kregen er niet genoeg van 
en wij vonden het de ideale gelegenheid om ook nog eens een beetje aan sport te doen. Zo was het weer een tof 
verblijf op de ranch zoals altijd. 
Zondag 15 maart 
Op deze dag waren we uitgenodigd op een verjaardagsfeestje van Griselda een meisje uit Lomas. Daar aangekomen 
werden we super warm ontvangen door de hele familie. We werden er onmiddellijk aan tafel gezet en kregen Posole 
voorgeschoteld. Bij de ene zag het feestmaal er al wat lekkerder uit dan bij de andere :-). Na deze comida hebben we 
nog spelletjes gespeeld met alle kinderen die aanwezig waren op dit feest. Het was eens iets anders om niet zelf de 
animator te zijn :-). We hebben ons geamuseerd zoals in onze goede oude kindertijd. Kortom: prachtig feest met als 
afsluiter lekkere chocoladetaart. 
Maandag 16 maart 
Deze maandag hadden we afgesproken met Carmen en Leo. We bezochten samen het centrum van Guadalajara en 
kwamen vele nieuwe dingen over de geschiedenis van Mexico te weten. Tot onze spijt waren er vele 
bezienswaardigheden gesloten omdat het een feestdag was. Maar niet getreurd, de restaurants sluiten niet op een 
Mexicaanse feestdag :-). We genoten van een typische Mexicaanse maaltijd. Na deze leerrijke uitstap sloten we de 
dag af met een lekkere cerveza bij Carmen en Leo thuis. 
Dinsdag 17 maart - zaterdag 21 maart 
Deze week stond in het thema van gezelschapsspelen. We maakten een reuze rompecabeza (puzzel) en deden dit als 
volgt. Met wasco, zwarteverf en krastechnieken maakten we mooie puzzelstukjes. Wanneer deze puzzelstukjes af 
waren werd het nog een heel gepuzzel om alle stukjes op de juiste plaats te krijgen. Met de hulp van alle kinderen 
kwamen de woorden VIVA MEXICO tevoorschijn. De kinderen waren zeer enthousiast en liepen met de puzzel rond in 
de straten. Het was fantastisch om te zien dat de kindere zo enthousiast waren. Ze begonnen er spontaan viva México 
bij te zingen. Als afsluiter speelden we nog andere gezelschapsspelletjes. 
Zondag 22 maart - donderdag 26 maart 
Onze laatste dagjes vakantie hebben we opgenomen. We bezochten Morelia en werden overspoeld door miljoenen 
vlinders. We logeerden daarna in Pátzcuaro en we bezochten met paarden de vulkaan Paricutín. 
 

5/03/2009  

¡hola! 
Ondertussen zitten we hier al iets meer dan 4 maanden in het warme mexico. De tijd vliegt nog sneller dan in het 
begin. Maar we genieten ervan. 
24 februari tot 28 februari 
We hebben er een sportieve week op zitten. We speelden met de kinderen een reuze 'Olympische spelen' spel. Met 
bloed, zweet en veel gelach werden het leuke spelen.  
Lopen, springen, werpen waren de drie hoofddisciplines. In de categorie lopen, stond er spurt, achterwaarts lopen en 
lopen met een beker water op ons hoofd op ons programma.Bij de tweede discipline sprongen we met een 
waterballon tussen onze benen van de ene naar de andere kant van het terrein.  
Verspringen was een onderdeel en touwtje springen hadden we op het programma gezet.Bij werpen hadden we 3 
onderdelen, we gooiden om ter verst met onze eigen schoen, met een zwemband en we probeerden zoveel mogelijk 
wasspelden in een emmer te gooien. Wie in de categorie het beste was kreeg de meeste punten, de 2de kreeg de 2de 
meeste punten en zo verder. Wanneer alle disciplines gedaan waren telden we alle punten op en diegene die de 
meeste punten behaalde kreeg de goude medaille, de tweede kreeg de zilveren, de derde kreeg de bronzen medaille. 
We hadden een origeneel podium gemaakt met grote emmers die we omdraaiden en waar we de nummers van 1 tot 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=15


3 op hadden geplakt. De kinderen mochten hier gaan opstaan en vonden duidelijk een leuk Olympisch spel. 
In de school maakten we een schoolkrantje. Alle kinderen waren reporters, ze mochten samenwerken of alleen. De 
leerlingen schreven elk een artikel voor in het schoolkrantje. Het ging van een auto-ongeluk tot een liefdesverklaring 
en een bedankwoordje aan Pieter, Lore en Dorien. Wanneer ze klaar waren trokken wij van elke reporter een foto 
die we nadien mee in het krantje bij het juiste artikel zullen plakken. Het was een fantastische activiteit.  
3 maart tot 5 maart 
Tijdens deze korte week speelden we spelletjes rond het thema muziek. Eerst en vooral knutselden we van een 
yoghurtpotje een schudbeker. In dit potje deden we maïs, bonen en rijst om het geheel mooi te laten klinek als je 
ermee schud. We deden een ballon over het potje en versierden het met verschillende kleuren wol. Wanneer deze 
schudbekers klaar waren speelden we er spelletjes mee.... De kinderen dansten en zongen van plezier met hun 
zelfgemaakt instrument in de hand. 
In de school maakten we deze week een prachtige puzzel van krastekeningen met wasco en zwarte verf. Als iedereen 
zijn tekening beëindigd had maakten puzzelden we de stukjes aan elkaar. En met het resultaat waren de leerlingen 
zeer tevreden. Er ontstond een leuke tekst op de puzzel: VIVA MEXICO.  
Lien y Laurita 
 

23/02/2009  

¡Hola! 
10 februari en 12 februari 
Omdat we hier van alle kanten geconfronteerd werden met Valentijn konden we niet anders dan het thema Valentijn 
aan te snijden tijdens onze spelletjes.  
Eerst maakten we met de kinderen overheerlijke koekjestaart. Daarna versierden we deze lekkernij met gekleurde 
korreltjes, dit zorgde ervoor dat onze koekjestaart er nog lekkerder uitzag. De kinderen beleefden plezier in het 
maken van deze taart en toen we zeiden dat ze de koekjestaart mochten opeten waren ze nog enthousiaster. Ze 
lieten het lekker smaken en vulden er hun buikjes mee. Na deze eetpartij knutselden we rode hartjes uit foam. De 
kinderen versierden deze hartjes met glittertjes en schreven er een zelf gemaakt Valentijnstekstje op. Het resultaat 
mocht zoals altijd gezien worden. 
11 februari 
Op school maakten we zowel in het 5 de als in het 6 de leerjaar vriendschapsbandjes. Met macrame werd dit een hele 
belevenis. Sommige kinderen wisten hoe dit te doen, andere kinderen hadden een beetje meer hulp nodig. Ze 
mochten dit armbandje geven aan hun vriend, vriendin, liefke, mama of papa. Valentijn staat hier niet alleen in het 
teken van liefde maar evenzeer in het teken van vriendschap. Dat vinden we best wel tof. 
13 februari en 14 februari 
Na 2 dagen spelen en 1 dag lesgeven was het tijd om een bezoekje te brengen aan de ranch. We pakten onze rugzak 
en namen de bus richting Casa Nazareth. Na een half uurtje daar geweest  te zijn en de psychologe aan het werk te 
zien, zijn we met Padre Madrid naar een platica met andere padres gereden. Daar aangekomen zaten er 14 padres 
gezellig bij elkaar. We sloten ons erbij aan en luisteren naar de verhalen over het evangelie van komende zondag. Al 
was het niet altijd gemakkelijk om te verstaan wat de padres zeiden. Een hapje en een drankje maakten deze 
bijeenkomst nog net iets gezelliger. Na deze platica schoven we met de padres mee aan tafel. We kregen er 
overheerlijke dingen voorgeschoteld, quesedillas, gebakken kip, pasta, paella, stokbrood, bonen,... En als toetje op 
de taart kregen we als dessert lekkere chocoladetaart voorgeschoteld. Echt een overheerlijke maaltijd.  
Hierna zijn we met Padre Madrid verder gereden naar Labaraca. Een dorpje waar de Padre elke vrijdag een mis doet. 
Eerst hebben we wat rondgelopen in het dorpje en om 7 uur zaten we in de kerk. We werden door de Padre gevraagd 
om het ‘Onze Vader’ voor te bidden in het Nederlands. Na de mis waren we bij Marie uitgenodigd om te komen eten. 
Ze had een soort van koffiekoeken klaarstaan en daarna volgden er nog een soort van croque monsieurs. Na deze 
maaltijd zijn we verder gereden naar de ranch. Daar aangekomen maakten we kennis met de nieuwe bewoners en 
speelden zoals elke keer gezelschapsspelletjes. We trakteerden er met Belgische chocolaatjes en ze vielen zonder 
aarzeling meteen in de smaak. 
Om 23.30 kropen we in ons bed en sliepen tot de volgende ochtend 8.30u. 
We wandelen nog een beetje rond op de ranch en kregen er een echt Mexicaans ontbijt voorgeschoteld.  
Na het ontbijt keerden we met Padre Madrid en een gratis taxi terug naar Artesanos. 
15 februari 
Op zondag vertrokken we met z’n tweetjes op reis. We hadden eigenlijk geen enkele voorbereiding gedaan maar met 
onze ‘trotter’ en ‘the rough guide’ in de hand kom je door het ganse Mexico-land.  
We namen hier de bus naar onze eerste bestemming San Blas. Uitgestapt voelden we direct het tropische weer op 
ons hele lichaam. Opzoek naar een hotelletje kwamen we al een leguaan tegen. Dit was het eerste dier dat we daar 
zagen maar zeker niet het laatste.  
Eens een hotelletje gevonden verkenden we het stadje en zwom 1 van ons met kleren aan in de zee. 
’ s Avonds aten we verrukkelijk in een visrestaurant. Volgens de ‘trotter ‘ en nu ook volgens ons het beste 
visrestaurantje van heel San Blas. :-) 
16 februari 
Vandaag deden we een boottochtje door de mangroves. Onderweg genoten we van een prachtig uitzicht. We zagen 
krokodillen, tropische vogels en schildpadden. Tijdens dit boottripje deden we een tussenstop aan een 
eilandje. We mochten er zwemmen in een stukje afgesloten rivier. Het zwemmen was een echte verfrissing. We 
zwierden met een schommel in de rivier zoals Tarzan en Jane :-). Echt wel de moeite.  
Verder die dag genoten we nog van een lekkere vis op de bbq, taart, het mooie weer, de zee en de schitterende 
sterren. 
17 februari 
Weer vroeg uit de veren voor een boottochtje midden in de Stille Oceaan. 
Deze keer zagen we geen krokodillen en schildpadden maar wel walvissen. Een moeder met haar baby zwommen op 
4 meter van ons bootje. We waren onder de indruk van deze prachtige dieren. 
Na deze indrukwekkende voormiddag hebben we onze rugzak gepakt en zijn we verder gereisd naar Puerto Vallarta. 
Tijdens onze 5 uur durende bustrip verandere de omgeving van een rustig vissersdorpje naar een mega toeristisch, 
meest on-Mexicaans badstad. Lichtjes teleurgesteld van het commerciele gedoe zochten we een leuk hoteltje en een 
alternatief vegetarisch restaurantje. We ontmoeten er een mengelmoes van reizigers. Met deze leuke bende brachten 
we onze avond in het Nederlands, Spaans, Engels en Frans door. 
18 februari 
Zoals we ondertussen gewoon waren aan onze vroege wekker  lokte hij ons nu ook weer vroeg uit ons bed. We 
gingen ontbijten en namen de bus naar Mismaloya. Hier aangekomen trokken we ieder met eigen paard, het ene al 



wat groter dan het ander de jungle in. Deze tocht werd een avontuurlijke belevenis. We reden door de rivier, tussen 
rotsblokken, langs ravijnen en genoten van het tropische landschap. Het was een onvergetelijke tocht. 
’s Avonds zetten we ons op de dijk en genoten van de prachtige zonsondergang.  
We gingen hierna op zoek naar een toffe plaats waar we eens lekker uit de bol zouden gaan. Tot onze spijt vonden we 
niets dat ons kon bekoren. Uit frustratie genoten we van een mc flurry met m&m’s en chocolade op de dijk waar de 
golven wild tegenaan klotsten. 
19 februari 
Na een lekker ontbijtbuffet in het vegetarisch restaurantje namen we de bus verder naar onze laatste bestemming: 
Sayulita. Na 1 uurtje met de bus kwamen we hieraan. We zochten vermoeid naar een hotelletje. Het was een echte 
trektocht in de hete zon en met een zware rugzak. Eindelijk een hotelletje gevonden stortten we ons op het strand. 
We genoten er van de brandende zon en 2 meter hoge golven. Zalig om in te spelen ?. 
We keerden tot onze spijt roodgebakken terug naar onze kamer. We namen een verfrissend douchke en smeerden 
ons 5 keer in met aftersun. We zullen voortaan elk uur smeren, we hebben ons lesje wel geleerd. We zitten nog 
steeds op de blaren. 
20 februari 
Deze dag was onze laatste vakantiedag. We keken met grote verslagenheid naar de surfers in de zee. Zelf zaten we 
met lange broek en trui op het strand in de hitte omdat we de zon niet meer konden verdragen.  
Spijtig dat we de kracht van de golven niet meer hebben kunnen voelen.  
Nooit vergeten we ons nog in te smeren. 
Om 14 uur pakten we de bus terug richting Guadalajara. Onze vakantie zit erop, maar met een hoofd vol mooie 
herinneringen zijn we klaar om terug te gaan spelen met de lieve kindjes. 
Adios, L en L 
PS. Door een technisch probleem met de site kunnen we jullie spijtig genoeg niet laten meegenieten van de 
sfeerbeelden. 
 

11/02/2009  

Bueno!! 
De weken vliegen hier voorbij, alle dagen zijn dan ook bijna van 's morgens tot 's avonds gevuld. 
De spelletjes zijn ook nog altijd leuke belevenissen. Vorige week was kort maar krachtig, we maakten fleurrijke 
pomponnetjes! We beleefden veel plezier en de kinderen waren duidelijk enthousiast. 

   
Voorbije woensdag zijn we weer gaan lesgeven in de school. We leerden de kinderen door middel van een experiment 
verf maken. Met eidooier, water en crêpepapier werd het een leuk experiment. 
Donderdag zijn we vroeg opgestaan om op reis te vertrekken. Om 8 uur 's morgens werden we bij Carmen thuis 
verwacht. Daar namen we de bus richting ´t centrum van Guadalajara. Haar studenten architectuur stonden ons daar 
op te wachten. Om half 11 pikte een andere bus ons op en reden we richting Guanajuato. Na een busrit van 4 uur 
werden we met een lekker drankje verwelkomd in ons hotel. We verdeelden ons over de kamers, zetten onze bagage 
op z'n plaats en trokken richting centrum. Het eerste wat we deden was een gezellig restaurant zoeken om er heerlijk 
te eten, het was al 17 uur en hadden enkel nog maar ontbeten. Na deze lekkere maaltijd verkenden we de stad. Na 
deze wandeling rusten we een beetje uit tijdens een spelletje biljarten. Moe van de reis keerden we rond 22 uur terug 
naar ons, jaja, 4 sterrenhotel. Na een leuk partijtje kaarten kropen we moe en voldaan in ons bed. 
Vrijdag vertrokken we na een stevig mexicaans ontbijt richting het centrum. Met een gids verkenden we heel de stad. 
We bezochten er verschillende prachtige kerken, al Pípila, een museum met mummies, een mijn en we wandelden 
haast de hele dag. 's Avonds genoten we weer van een lekker avondmaal. We bleven nog enkele uurtjes in de 
idylische stad en leerden er echte ritmische salsa dansen. Geweldig!!! 
Zaterdag namen we de bus naar park Metropolitan. Al was het een park waar veel te doen was, we moesten 
noodgedwongen een Mexicaanse houding aannemen :-), we reden door het park met een treintje en voetbalden er 
een 20 tal minuten, deze 2 activiteiten waren het enige waar we tot onze grote spijt met geanimeerd werden :-). Al 
kunnen we niet zeggen dat we ons verveeld hebben, want het zonnetje en de groepssfeer waren geweldig. Om 18 uur 
waren we vrij en konden we kiezen waar we gingen eten. We zochten een geweldig restaurantje uit waar we culinair 
gegeten hebben, het lekkerste gerecht uit heel Mexico!!!! (het was zelfs zo lekker dat we de naam vergeten zijn :-)). 
's Avonds zijn we met de ganse groep uitgeweest en het was een gezellige boel. We leerden nogmaals salsa dansen, 
en ondertussen hebben we de draaikes wel onder de knie :-). 
Zondagvoormiddag kochten we nog enkele leuke spulletjes in het centrum en om 13 uur namen we de bus richting 
Guadalajara. 
Het waren geweldige dagen geweest, het bezoek aan deze stad is een echte aanrader, het salsadansen zulen we nooit 
vergeten en een dikke merci aan Carmen dat we meemochten. 
Hasta luego, 
Laura y Leen 
 

4/02/2009  

¡Hola! 
Leen terug in Mexico!!!!!!!! Het avontuur kan weer door ons samen beleefd worden. We vlogen er afgelopen week met 
volle goesting weer in. We begonnen met volgend verhaaltje: Mandarino het monstertje dat voor alles bang is. Hij 



wordt bevriend met Andrea en zij leert hem om zijn angsten te overwinnen. Op het einde van het verhaal gaat 
Mandarino in China wonen bij een Chinese draak. Dit verhaal was ons vetrekpunt voor de verschillende activiteiten die 
we in petto hadden. We knutselden monsters uit papieren bordjes, met verf, glitters en crêpepapier. Het werden 
echte Chineese draken! We hebben ze in ons huisje opgehangen en genieten er nog elke dag van. We blaasden met 
rietjes en verf gekleurde monstertjes zoals Mandarino van ons verhaal er 1 is. We speelden monstersspelletjes, 

galgje, en verkleden ons in een echte draak. 

      

    

    

    

         



Zaterdag waren we vroeg uit de veren: Een afspraakje met Esperanza om ‘onze’ berg op te wandelen. Onze wekker 
lokte ons om 7 uur uit ons bed. We wandelden de hele voormidddag de berg in Lomas op en genoten op de top van 

het indrukwekkende landschap. Echt prachtig. Halverwege de terugweg genoten we van een gezellig picknick! 

    

Na een korte aangename week terug samen, zijn we er dan maandag met z’n tweetjes voor een dagje op uit 
getrokken. Onze bestemming was Chapala. Het grootste meer van Mexico, met pelikanen, bootjes, leuke winkeltjes, 
warme terrasjes en lekker eten; het was echt een bezoekje waard.Donderdag vertrekken we samen met Carmen en 
Leo en een groep studenten naar Guanajuato. We verblijven er 4 dagen en vertellen jullie meer over het avontuur de 
volgende keer. 

Tot de volgende, 

 

Laura en Leen 

23/01/2009  

Hey, 
Ondertussen is mijn terugvlucht naar Mexico geboekt. Volgende dinsdag, 27 januari is het zover. Ik vertrek om 7.55 u 
in Zaventem om van daaruit te vliegen naar Guadalajara. Met een overstap in Madrid en Mexico DF zou ik dan om 
21.15 u plaatselijke tijd ginder aankomen. Hopelijk zal Laura en Poncho of Memo me ginder staan opwachten. 
Aangezien de Mexicanen echt gastvrij zijn zal dit wel geen probleem worden. Alvast nen dikke merci aan Laura om 
een lift te regelen van Guadalajara naar ons huisje in de wijk. 
Ik zie er al naar uit om terug in het zonnetje te zitten, ben die koude hier wel een beetje beu aan het worden :-) 
Leen 
 

21/01/2009  

Hola ! 
Ondertussen vliegen hier niet alleen de weken, maar ook de maanden voorbij! Dringend tijd voor een update! 
De eerste week die voorbij vloog ... . 
Het grote ganzenschminkspel.... Wie bereikt er het eerst de finish en wordt het eerst gesminkt? Wie slaagt er in de 
circusopdrachten?  Veel gedobbel, veel verfpret, ook wel lichte ergernis in de ´carcel ´ maar vooral veel plezier!    
 

     



      

      

     
  

21/01/2009  

De 2de week ging er samen met vele ballonen snel vandoor  ... . 
Rond, verschillende kleuren, groot, klein, ploft snel... een ballonnenweek ! 

   

    



     
 
Samen met Lore en Dorien was ik op een babyshower, waar we leuke ‘ babyspelletjes’ speelden... 

 
In de basisschool was er een groot mexicaanse volksdans feest. 

 
Ik ging met de familie naar de seminarie van hun 2 zoons. Met een muzikale mis en een toneelstuk van de modernde 
versie van het kerstverhaal, werd het een hele mooie dag. 
 

 
 
 

21/01/2009  

De 3de week stond in teken van kerstmis 
We knutselden er op los! De kinderen lieten hun creativiteit de vrije loop bij de kerstkaarten. Met zilverpapier, 
zijdepapier, inpakpapier, kleurtjes, linten en vooral heel veel blinkertjes werden het hele leuke kaartjes. Met een 
mooie boodschap vanbinnen waren ze klaar om aan een geliefd persoon te geven.  



     

       
  

21/01/2009  

In de 4de week genoot ik van de mooie en gezellige kerstsfeer in Artesanos! 
We knutselden engelen van papieren borden en speelden verschillende spelletjes rond de kerstman. Armbanden van 
parels, werden kerstcadeautjes voor onder de kerstboom. 

          

          
  
Deze week heb ik veel engelen, duivels, kerstmannen, rendieren , maria’s, ... zien rondlopen. Ik heb kerstmis echt 
aan de lijve ervaren. Met verschillende posadas en toneelstukken van het kerstverhaal, werd het geen witte, maar wel 
een heel bijzonder kerst in het zonnetje! 



          

 
 

21/01/2009  

In de 5de week vierde ik nieuwjaar. 
12 sappige druiven de laatste seconden voor twaalf uur, zetten het nieuwe jaar goed in. Daarna vooral veel banda!  
De slaapkamer van het huisje gaat het nieuwe jaar in met een zonnig kleurtje. 

 
 
Ik ging met de familie naar Tepic waar er een groot feest was van een nicht die 15 jaar werd. Het was een heel mooi 
en leuk feest! 

 
 
De 6de week was het zoeken naar een koning. 
6 januari dag van de 3 koningen. 
Daarom een competitiespel: Wie wordt de koning van de dag?  
Iedereen een boon en veel inzet. Verschillende kleine spelletjes waarbij de winnaar zijn boon steeds een plaats 
vooruit mocht zetten... wie bereikt er het eerst het kroontje en wordt de koning? Wie kan er zijn lach inhouden bij 
gekkebekkerij, zijn ballon zo lang mogelijk in de lucht houden, wie steelt er zoveel mogelijk stokjes, ... .  
Het ging er spannend aantoe... de fiere koning koos een slotspelletje als beloning.  



         

 
In het weekend ging ik samen met Koen naar de Ranch, waar we veel plezier beleefden met de verschillende 
gezelschapspelen! 

 
De 7de week ging er stoer aan toe. 
Op zoek naar de schat! Samen zijn we sterk was de slogan van het spel. Door een goed piratenteam te vormen, 
konden ze slagen in de verschillende opdrachten. Bij iedere geslaagde opdracht kregen ze een letter van de plaats 
waar de schat verstopt was. Heel gemotiveerd en met veel succes slaagden ze als een goed piratenteam in iedere 
opdracht en vonden ze uitgelaten de schat! 

         

       



       

            
De volgdende week zal er ook piraterig aan toegaan!  
 

  
Hasta luego! 
Laura 
 

14/01/2009  

Zoals de meeste onder jullie wel weten zit ik op dit moment terug in het koude België. Wegens familiale reden ben ik 
op 10 december vervroegd uit Mexico teruggekeerd. Mijn vava is ernstig ziek geworden terwijl ik ginder zat, de 
dokters zeiden dat hij erg verzwakt was. Het was voor mij snel beslist om terug naar huis te keren. Na enkele weken 
terug dicht bij hem te zijn, is hij dan stilletjes overleden op 28 december. Ondertussen heb ik besloten om terug naar 
Mexico te gaan en om het project ginder verder te zetten. Ik vind dat ik mijn vrijwilligerswerk ginder moet afmaken 
en weet zeker dat mijn vava dit ook gewild zou hebben. Rond 25 januari zou ik richting Mexico keren, concrete 
reisdatum heb ik nog niet maar de volle goesting is terug. Ik breng jullie op de hoogte vanaf het moment dat ik meer 
weet! Leen 

3/12/2008  

Ola Belgicanos! 
Eventjes terug in ons geheugen graven om te zien wat we allemaal gedaan hebben de voorbije week. Het was voor 
ons een korte werkweek. We maakten een doos waar verschillende spelletjes in zaten. We speelden quatro bases, 
staartenroof, conecho, vlaggenroof,  limbo, pato pato ganso, ... 



    
We knutselden een aap met zijdepapieren bolletjes. Dat laatste was voor de kinderen –en we moeten het niet 
ontkennen- en ook voor ons een tijdrovende en lange opdracht. Maar het resultaat mag gezien worden. De kinderen 
waren enthousiast en jaja, wij ook natuurlijk :-). 

     
In de lagere school knutselden we van papier marche sambaballen. Het was een plakkerige, drukke activiteit, waarbij 
de kinderen veel plezier beleefden. We zijn benieuwd naar het resultaat dat we vandaag te zien krijgen. 

   

 
Eerder schreven we al dat het een korte werkweek was voor ons . We zijn namelijk vrijdag en zaterdag naar de Ranch 
geweest. Vrijdagochtend zijn we in Artesanos vertrokken met de bus richting Casa Nasareth. Daar bleven we een 
kleine 2 uur en speelden er een soort ´mens erger je niet´. Daarna zijn we met Padre Madrid verder gereden naar 
een bijeenkomst voor Padres. Hier werd het evangelie van volgende zondag besproken. Ook wij werden uitgenodigd 
om hierover onze mening te geven, maar tot onze spijt moesten we meedelen dat we er eigenlijk niet veel van 
hadden verstaan. Maar het belangrijkste: we waren daar aanwezig en bereidde onze Spaanse woordenschat uit. Om 
de bijeenkomst af te sluiten hebben we samen met de Padres nog een middagmaal gegeten. We kregen er tequila, 
rode wijn, een soort whiskey, scampi´s met rijst en rauwkost voorgeschoteld, wat zeer lekker was en wat we zeker 
nog eens voorgeschoteld willen krijgen :-). Als dessert was er een enorme keuze aan koekjes, nootjes, chips, dadels, 
snoepjes en echte Mexicaanse koffie met kaneel.  
Na deze overheerlijke maaltijd zijn we met Padre Madrid verder gereden naar een klein dorpje waar hij de mis deed 
en wij ons mochten voorstellen. We mochten zelfs het “Onze Vader” bidden in het Vlaams. 
Na deze mis werden we weer uitgenodigd om te gaan eten. Hier werden ons lekkere tamales voorgeschoteld. Met een 
goed verzadigd gevoel werden we naar de ranch gebracht. Het was een hartelijk onhaald. We speelden jungle speed 
tot in de late uurtjes, waarbij we onze lachspieren en goede reflexen trainden. 



 
 
De volgende ochtend kregen we een typisch mexicaans ontijd voorgeschoteld. Bonen en een soort tacos met veel 
chile... de ene maag verdroeg dit al beter dan de andere :-). 
Na dit vurige ontbijt kregen we een rondleiding in het prachtige gebied rond de ranch. Tijdens deze wandeling 
proefden we van de Mexicaanse natuur: er werden pompoenen en appelen geplukt en er werd suikerriet gekapt... 

   

 
We rolden de dobbelsteen nog vele keren bij "mens erger je niet" en kregen als middagmaal weer overheerlijke 
scampi’s en zelfgebakken tostades, ons buikje was weer rond gegeten. 

 
Als kers op de taart van het mooie weekend op de ranch werden we naar de bus gebracht door Chile (het paard van 
de ranch). 

 
Zondag werden we gevraagd om enkele uren te komen spelen in Emperatriz. Er was daar een voorbereiding voor de 
ouders van de vormelingen. We werden hartelijk bedankt met een lekkere maaltijd. 



 
 
Samengevat het was een volgeboekte avontuurlijke week met een overvloedig aanbod aan mexicaans eten. 

 
Hasta luego!  
Laurita y Lenita   
 

26/11/2008  

 
Ola ! 
Onze eerste volledige week alleen spelen is achter de rug. Het was een toffe, leerrijke start, zowel voor ons als voor 
de kinderen. Ze gebruikten tijdens de spelen al hun oren, ogen, neuzen, monden en handen. Wij gaven onze ogen de 
kost, spisten onze oren om zoveel mogelijk van het Spaans op te vangen, onze mond om de kimderen bij elkaar te 
roepen en voelden dat het goed was. 

    

     
We speelden dirigentje, blinde politie, tikkertje gebrek en nog vele andere spelletjes. We proefden mandarines, m&m 
´s,.... en de geuren van olijfolie en koffie kwamen aan bod. We gebruikten een voeldoos en aten zo snel mogelijk een 
droge koek op. Als slot beplakten we een aap vol kleurrijke papieren bolletjes. 



        
 
Jammer genoeg was de opkomst van de kinderen niet altijd evenveel... . 20 november was het hier een feestdag (we 
denken de mexicaanse revolutie) en de kinderen vierden dit uitgebreid op school. Alle mensen waren hier van op de 
hoogte, behalve wij :-). We gingen dus zonder enig vermoeden spelen die dag. Er waren geen kinderen te bespeuren 
aan de kerk van Artesanos, wel 2 mama ´s die ons het ‘ goede’ nieuws meedeelden. Geen kinderen die dag, maar 
attent als de mexicanen hier zijn, werden we door hen letterlijk in de bloemetjes gezet.      

   
Woensdag gaven we onze eerste les in de basisschool in het Spaans. De directeur verwelkomde er ons met een zoete 
cola cola. We gaven les over de wereld. De leerlingen duiden enthousiast de verschillende werelddelen, oceanen en 
enkele belangrijke landen aan. Ze bekeken foto´s van verschillende Belgische steden en tot slot kregen ze een 
lekkere belgische chocotoff. Het idee dat wij amerikanen zijn is voorgoed bij hen weg... . 
Zondagochtend stonden we vroeg op om naar de kerk te gaan. Een catechiste had ons gevraagd om er op het einde 
van de mis stempels te geven aan de niños voor hun catechese. Toen we aankwamen kregen we er onverwacht een 
extra taak bij, we liepen voorraan mee in de offerande. Leen bracht de hosties en Laura gaf de wijn aan de 
Padre.        
Na onze intensieve stempelopdracht deden we mee met de mexicaanse eetcultuur en aten  bij Esperanza die er met 
haar kraampje altijd klaar staat na de mis, heerlijke arroz con leche en pan. 
Tijdens het weekend kwamen we tot rust in het park Agua Azul en maandag zijn we in het centrum enkele inkopen 
gaan doen voor de komende activiteiten. 
We genieten hier elke dag meer en meer van de enthousiaste kinderen,  de lieve mensen en de stralende zon :-) 

 
Hasta la proxima! 
 L & L 
  

18/11/2008  

¡Ola! 
Ondertussen zijn we al een 14 tal dagen hier in het verre Mexico. Onze 2 weken introductie door Dorien en Lore zijn 
achter de rug. Van deze introductie hebben we ten volle genoten. Het waren intensieve maar boeiende dagen. Als 
eerste werden we warm onthaald door de familie. Als ontbijt schotelde Lupe ons al meteen tortillas (blauwe) met 
bruine bonen voor. Wat bij de 1 al meer in de smaak viel dan bij de andere ?. Na het ontbijt bracht Poncho ons met 
z´n pickup naar Casa Belen, het prochiehuis van Artesanos waar we 14 dagen hebben geslapen.  
Tijdens onze introductie brachten we een bezoekje aan Casa Nazareth en de ranch waar Pdre Madrid blij was om de 
nieuwe ‘muchachas’ te introduceren in zijn project. 
We ontmoetten Esperanza, Memo van het winkeltje in onze straat, de catechisten,.... . 



 
We stelden ons voor, in onze eerste woordjes Spaans, tijdens de missen in Artesanos, Lomas en Emperatriz; de drie 
wijken waar we ook spelen. Tijdens de introductie speelden we samen met Lore en Dorien. Zo groeide onze band 
beetje bij beetje met deze schattige kinderen. Ook de ouders waren zeer enthousiast. We werden bij sommige van 
hen thuis uitgenodigd voor een lekkere maaldtijd. 
Na deze introductieperiode zijn we gisteren in ons huisje getrokken waarin we 6 maanden zullen wonen. We speelden 
voor het eerst alleen met de niños. In Lomas vlogen we er onmiddellijk in met 30 kinderen. We speelden klassieke 
spelletjes om onszelf in te werken in het project. In San Jose (Artesanos) moesten we het stellen met 11 kinderen 
maar we hadden plezier voor 30. 

              

               
Vandaag is de eerste dag van ons weekend in ons eigen huisje. Deze dag kunnen we goed gebruiken. We sorteerden 
de knutselkast, brachten het huisje wat in orde, deden de handwas en maakten voorbereidingen voor de volgende 
spelen. Om even uit het huisje te zijn en te genieten van het mooie weer namen we de bus naar de Soriana waar we 
grote inkopen deden. 
Morgen maken we een daguitstapje naar het centrum van Guadalajara waar we wat gaan winkelen, wandelen, 
uitrusten en genieten van het mooie Mexico. We zullen er deugd van hebben en dan vliegen we er dinsdag met volle 
goesting terug in!!! 
L & L 
 

8/11/2008  

Woensdag 29/10/2008.  
STRESS! Door een vergissing bij Joker had Laura eigenlijk een vlucht 's morgens moeten pakken in plaats van 's 
avonds met Leen. Wat nu? Na wat bellen met Tim en Joker zelf, wordt besloten dat ook Leen niet vertrekt, en dat ze 
samen een vlucht over Frankfurt nemen een dag later. Terug huiswaarts dus voor een korte nachtrust, want de vlucht 
donderdag vertrekt om 10u40 en dus moeten ze rond 8u al in Zaventem zijn. 
Donderdag 30/10/2008  
Leen en Laura zijn goed vertrokken vanuit Zaventem. Hopelijk loopt er nu onderweg niets mis ;-). Dorien en Lore zijn 
ook pas vandaag vertroken om hen vanavond te kunnen opvangen. Joker heeft ondertussen laten weten dat ze er 
alles aan doen om dit misverstand zonder extra kosten recht te zetten. Merci Joker Reizen! 

 

 

Dorien en Lore - 01/05/2008 tot 05/11/2008 

Dorien en Lore namen op 8 mei de fakkel over van Pieter en Margot. Zij leiden tot november het project in goede 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=14


banen. 

4/11/2008  

Het is november… Onze projecttijd zit er stiekem bijna op en dat begint ons nu wel heel duidelijk te worden. Sinds 
donderdag zijn Laura en Leen, de nieuwe vrijwilligers, aangekomen. 
  

 
  
Voor de nieuwe garde aankwam, hebben we natuurlijk volop van onze tijd hier geprofiteerd om zoveel mogelijk leuke 
dingen te doen met de kindjes, en daarbuiten. We lazen een deel van een verhaal voor, waarvan de kinderen zelf het 
einde mochten verzinnen, we maakten supergeslaagde snoephuisjes van Hans en Grietje en we knutselden met veel 
bekijks en succes een trekpop. We versierden Adios-foto’s van Dorien en Lore met – zonder overdrijven – miljarden 
kinderen, speelden het puzzel- en het clownenspel. In de klas knutselden we maskertjes met foam, vertelden de 
leerlingen het einde van een verhaal en maakten we coole strips met de woorden “Belgie”, “lekstok”, “zon” en “fiets”. 
We gaan de kindjes missen, en ik denk zij ons ook...} 
  

  
  

  
  
In de voorbije maand zijn we ook twee keer een bezoekje gaan brengen op de ranch met de ex-drugsverslaafden. De 
eerste keer gingen we met Elisabeth en Koen, die hier een tijdje geleden zelf ook zaten voor het project. We speelden 
Mens-erger-je-niet en Domino, wandelden in een moerasveld om mais te gaan plukken, de ene al met geschikter 
schoeisel dan de andere, we gooiden de maiskolven in het vuur en aten ze zwartgeblakerd en verbrand op. Schuurt 
de tanden, naar het schijnt. ’s Avonds sliepen we met z’n drieen in twee bedden, in een kamertje met een vleermuis, 
die later een mot bleek te zijn. 
  



 
  
Voor de rest brachten we veel bezoekjes aan vrienden en vriendinnen. We gingen zwemmen in een waterval na een 
gevaarlijke oerwoud-afdaal-tocht, we zwommen in een normaler zwembad met Esperanza, vierden de verjaardag van 
Leo met Mariachi, gingen naar de Oktoberfeesten in Toluquilla en Guadalajara, naar een trouwfeest en een 15-
jarigenfeest, naar een gigantische veemarkt, naar optredens en nog veel meer. We probeerden ook met veel gedoe 
ons visum in orde te brengen, wat ons een boete en een verplichte uittocht naar Guatemala opbracht. 
  

 
  
Zoals gezegd zijn Leen en Laura dus heelhuids aangekomen in Mexico. Donderdag en vrijdag brachten we door in 
Mexico City, om een beetje te bekomen, maar sinds zaterdag zijn we met z’n vieren in Artesanos. Zondag brachten 
we enkele bezoekjes en vierden we de verjaardag van Koen, maandag gingen we naar de ranch. Vandaag zijn we 
voor het eerst met z’n vieren gaan spelen. De meisjes hebben er zin in en de kindjes ook, wat een supergoed teken 
is. Over een kleine twee weken vertrekken wij op reis, en is het volledig aan hen. 
  

 
  
Besos de las Belgas! 
Dora, Elena, Laura y Lorena 
 

23/09/2008  

 

   
  



Bijna vijf maanden in Mexico...  Als we nu terugdenken aan de periode dat we hier pas waren, kunnen we niet anders 
dan bedenken hoe moe we toen rondliepen. Alles gaat nu veel meer vanzelf, het Spaans is geen moeilijkheid meer (al 
maken we nog veel fouten), je weet naar waar je moet om dingen te regelen. Ondertussen begint de grond hier al 
lichtjes op te warmen onder onze voeten. De volgende vrijwilligers zijn gekozen en worden in sneltempo 
klaargestoomd. 
  

  
  

  
  
Tussen het vorige verslag en nu is er alweer enorm veel gebeurd. We entertainden vele kindjes, we maakten een 
reuze-Twister en reuze-Domino en speelden ermee, speelden een cowboy-spel, knutselden slangen van papieren 
bordjes, boetseerden trollen en elfen met plasticine, maakten vlinders en vliegtuigen, en supercoole maskertjes. De 
kinderen maakten foto’s met een wegwerpcameraatje, beschilderden onze gezichten en die van henzelf, we maakten 
een tamboerijntje met borden en bonen en vingerpopjes van papier. Het honkbal-achtige “Cuatro bases” blijft 
populair, evenals ordinair springtouwen. Ons reclameblaadje aan de verschillende kerken zorgt toch voor enkele 
nieuwe gezichten. 
  

  
  
We zijn ook opnieuw begonnen met lesgeven in het vijfde en zesde leerjaar van het schooltje van Artesanos. In het 
zesde leerjaar zitten de kinderen waaraan we vorig schooljaar in het vijfde lesgaven, wat het wel heel fijn maakt. Het 
thema “gezonde voeding” is ondertussen al gepasseerd. We leerden over de verschillende voedingsgroepen en 
versierden een halve ananas per voedingsgroep. De kinderen maakten ook allemaal een tekening in verband met 
gezonde voeding, die samen een puzzel vormden. Nu blijven er nog enkele weken over om “afval” te bespreken. Ook 
in de Engelse les gaat het goed. We hebben het gevoel dat de geinteresseerden echt wel iets bijleren en dat is leuk 
om te zien. 
  



  
  

  
  
Voor de rest hebben we nog agave-velden en een tequila-brouwerij bezocht in Tequila, zijn we de berg van Lomas 
opgewandeld met Esperanza, zijn mijn vrienden op bezoek gekomen, hebben we vele verjaardagen en andere feesten 
gevierd, is de Virgen van Zapopan (een Mariabeeld) op bezoek geweest in Artesanos, is de nationale feestdag 16 
september gepasseerd... Intussen hebben we hier een ellenlange lijst hangen van dingen die we nog willen gedaan 
hebben en dingen die we zeker niet mogen vergeten. Binnenkort gaat onze laatste maand al in en dat zorgt voor een 
heel gezellige drukte. We lopen van het ene leuke ding naar het andere, om toch maar zo weinig mogelijk te missen. 
We genieten volop van de tijd die ons hier nog rest. 
  

 
  
Tot binnenkort! 
Dorrie y Lorrie 
 

7/08/2008  

We zijn de drie maanden gepasseerd, dus we zitten al in de helft van ons project. Het loopt steeds vlotter en in elke 
wijk hebben we min of meer een vaste groep kinderen. De vakantie zorgt ervoor dat de opkomst groot is, wat het 
natuurlijk des te leuker maakt. 
Ondertussen hebben we alweer enkele speelthemaweken gehad: de tijd, Indianen, heksen en grote spelen. De eerste 
week speelden we een soort “Een tegen Allen” tegen de tijd, we vlogen van de oertijd naar de toekomst en we 
knutselden wollen bollen en olifantjes op wasknijpers. De indianenweek was het ideale tijdstip om dromenvangers te 
knutselen. De kinderen waren heel enthousiast en naar het schijnt houden de knutselwerkjes echt de lelijke dromen 
tegen. We speelden ook “Ren Je Rot”, een spel dat ook erg aansloeg. De week nadien speelden we spelletjes om 
producten te kunnen kopen om heksensoep te maken. Vooral de moco en de pedo vielen in de smaak. Verder 
knutselden we spookjes en heksen. In de grote spelen-week speelden we een levensechte Cluedo, knutselden we 
Mikado in het groot, en – naar Pieters voorbeeld – een supergrote bol van papieren bordjes. De kinderen zijn heel 
enthousiast, wat het voor ons natuurlijk ook geweldig leuk maakt. Onze voorlopige recordopkomst is 35 kinderen, 
waar we toch wel heel trots op zijn. 
  



   
  

  

 
  
Sinds het vorige verslag zijn we ook nog twee keer op de ranch geweest, waar ex-drugsverslaafden tot rust kunnen 
komen. De eerste keer met de bus tot daar geraken zonder Pieter was een hele belevenis, maar het is gelukt – met 
de nodige vertraging. De mannen waren blij dat we nog eens een bezoekje brachten. De tweede keer op de ranch 
was het “bezoekdag” voor de families van de mannen, met een mis en eten. De mis van Padre Madrid, die meer dan 
twee uur duurde, was nog best interessant en we kregen de kans om het Onze Vader te bidden in het Nederlands en 
om onszelf even vooraan te komen voorstellen. Ik weet niet of de mensen veel van ons Spaans begrepen hebben, 
maar ze deden alleszins toch alsof ze luisterden. De Padre was content dat we er waren. 
  



  
  
Het gaat hier goed, met andere woorden. Binnenkort begint de school weer, wat betekent dat we opnieuw lesjes 
zullen gaan geven in de school, waar we wel naar uitkijken. Wanneer het schooljaar begint, zullen we waarschijnlijk 
ons speelschema ook opnieuw een beetje aanpassen. Voor de rest moeten we stilaan beginnen nadenken wat we hier 
nog allemaal willen doen, want de tijd vliegt nog steeds en de volgende drie maanden zullen snel voorbij zijn… 
Tot binnenkort! 
Dorien en Lore 
 

29/06/2008  

Omdat de website smeekt om een update: ziehier!  
Ondertussen hebben we alweer enkele themaspeelweken met de kinderen beleefd. Het eerste thema na de zee was 
“het lichaam”. We speelden Het Grote Gehandicaptenspel, zonder arm, op een been, blind of doof, knutselden 
kettingen en armbandjes en we maakten vele puzzels. In het schooltje maakten we decoratie voor de kale klaslokalen 
en op zondag verzorgden we de kinderopvang van een parochiebijeenkomst. Omdat het duurde van 9 tot 16u, 
hadden we ons best gedaan om zoveel mogelijk spullen en speelideeen mee te krijgen. Het was best leuk om eens 
met volledig andere kindjes bezig te zijn en Alfonso, Lupe, de Padre en de kinderen leken tevreden. 

  

 
  
Omdat het regenseizoen ondertussen echt begonnen was, vreesden we een beetje voor het aantal kinderen dat zou 
komen opdagen. Gelukkig denken de meeste kinderen hier blijkbaar anders over regen dan ons en is de opkomst best 
te pruimen. Bovendien komt de regen meestal pas ’s avonds, rond negen uur. Dat komt goed uit, want dan zijn we 
meestal thuis en kunnen we meteen het water in ons huisje opkuisen. Bovendien hebben we zo geen nattigheid 
tijdens de spelletjes. Het tweede weekthema: el pirata. We kleurden onze levensgrote piraat in met crepepapier-
bolletjes, we verdienden we Piratos (piratengeld) om kleren te kunnen kopen voor de blote piraat, we versierden 
piratensjaaltjes en we gingen op zoek naar de piratenschat. 

   



  
Vorige week speelden we “El juego de la vida”, in het thema “van baby tot bomma”, met veel nieuwe uitprobeersels 
(boerengolf met patatten is leuk!). We versierden ook koekjes met paarse glazuur en met snoepjes, wat erg in de 
smaak viel van heel veel kinderen. Ook armbandjes maken blijft een voltreffer. Op school probeerden we de kinderen 
wat Nederlands te leren, wat altijd zorgt voor grappige uitspraakproblemen. (Al betwijfelen we wel of de kinderen ons 
nu nog in het Nederlands zouden kunnen zeggen hoe ze heten.) 

    
  
Deze week spelen we in het thema “vakantie”. We haalden onze oldschool knutselactiviteiten boven en kleurden zout 
met krijtjes, zoals in de goede oude tijd. De kinderen hier vonden het alleszins geweldig. We speelden ook alweer veel 
nieuwe, grappige spelletjes met ballonnen, een zwembadje, zwembanden, een frisbee, snoepjes en veel meer. In het 
schooltje maakten we een ander knutselwerkje uit de oude doos: een tekening krassen in zwarte verf waaronder 
wasco zit. Er zaten mooie postkaartjes bij, die samen een coole collage zullen vormen op onze muur. 

    

   
  
Dit weekend gaan we nog eens naar de ranch buiten de stad, waar we weer eventjes tot rust kunnen komen. De 
zomer gaat ook hier beginnen, dus hebben de kinderen vakantie. Daarom gaan we ons speelschema wat aanpassen. 
We hopen veel nieuwe kindjes aan te spreken en hebben alvast grootse plannen voor onze reclame-actie. 

  



  
Tot snel! 
Dorien en Lore  
 

2/06/2008  

Wat vliegt de tijd! Ondertussen zijn we al een maand van huis... Het begint goed te lopen, maar af en toe is het toch 
nog een beetje zoeken naar Spaanse woorden, routine, energie en de beste manieren om de dagdagelijkse dingen te 
doen. 

 
  
Twee weken geleden zijn we met onze eerste themaweek begonnen: ridders. We speelden spelletjes om ervoor te 
zorgen dat het haar van de prinses in de toren groeide, zodat de ridder / prins naar boven kon klimmen, we zochten 
naar de juiste kleuren voor de ridderkleurplaten, knutselden een riddermobiel, een zwaard, een schild en een 
prinsessenhoed. Vooral ons eigenhandig gemaakte bezemsteel-paard viel in de smaak. 

    

   



  
  
Deze week was het thema de zee. We begonnen met waterspelletjes, die altijd leiden tot hilarische taferelen. Verder 
knutselden we in Lomas en in San Jose een waaiertje zoals je ze aan de Belgische kust vindt. Amai, wat een succes 
was me dat! Waar we begonnen met drie kinderen, eindigden we met 17. (Ook wel dankzij Dorien die even met een 
waaiertje op de berg van Lomas was gaan staan.) Het waaide af en toe redelijk hard, dus de waaiertjes werkten nog 
ook. De gezichtjes van die kinderen; onvergetelijk. Het laatste spel van de week was het grote vissenspel, waarbij de 
kinderen moesten opklimmen van plankton tot walvis. Er werd vol overgave gespeeld om toch maar geen plankton te 
blijven. 

  

   

   

  
  
Op woensdag geven we les in het vijfde en zesde leerjaar van San Jose. Vorige en deze week ging het over de wereld. 
Vooral in het vijfde stonden we versteld hoe weinig de kinderen wisten over de wereldkaart; hopelijk kunnen ze nu 
dankzij ons wel aanduiden waar Afrika ligt. De meester van het vijfde is trouwens heel geinteresseerd, enthousiast en 



open. We hopen er een leuk projectje te kunnen uitwerken. 
Ondertussen zijn Machteld, een van de vorige vrijwilligers, en Ken, een vriend van haar, bij ons op bezoek geweest. 
Ze zijn op reis in Mexico en kwamen nog eens een bezoekje brengen aan Artesanos. We waren blij nog eens 
Nederlands te kunnen praten met andere mensen. Ook de Humo’s waren meer dan welkom! Zaterdag zijn Maggie en 
Homero Simpson (de bijnaam voor Ken) mee gaan spelen in Lomas, waar een extra paar helpende handen nooit te 
veel is. 

   
  
We hebben het hier heel goed, we amuseren ons en proberen onze activiteiten voor de kinderen zo leuk mogelijk te 
maken. Het vraagt veel voorbereidingstijd en het is niet altijd even simpel om de kinderen mee te krijgen, om ze 
rustig, maar toch enthousiast te houden, maar we gaan er volledig voor. We gaan zo snel mogelijk proberen om nog 
eens reclame te maken, zodat er nog meer kinderen ons kennen en weten dat ze kunnen komen spelen. We hebben 
er alleszins steeds meer zin in om hier heel wat werk te verzetten. 

  
Groetjes, 
Dorien & Lore 
 

15/05/2008  

Hallo iedereen, 

 
Eindelijk een beetje tijd om een uitgebreider verslag te posten van onze belevenissen in Mexico.  Ondertussen zijn we 
al twee weken van huis weg. Officieel is de introductie achter de rug, maar Pieter blijft nog eventjes in ons gezelschap 
voor hij gaat reizen. We hebben al veel gezien, veel gespeeld en heel veel mensen ontmoet. We weten wat te doen 
met onze tijd. 
De afgelopen weken draaiden we mee in het schema van Pieter en Margot. Vrijdag was onze eerste speeldag. We 
begonnen ’s morgens van 11u tot 13u in Lomas, de wijk waar Dorien en ik de kinderen voorlopig het minst makkelijk 
vinden. Om de namen wat te leren kennen, maakten we armbandjes van papier, waarop de kindjes hun naam 
mochten schrijven en die ze mochten versieren. Nadien speelden we enkele kennismakingsspelletjes. (Rippel Stippel 
in het Spaans is niet simpel voor Nederlandstaligen.) De kinderen deden goed mee en Dorien en ik werden meteen 
goed onthaald. In de namiddag (16-18u) speelden we in San José, waar we ons ook enorm amuseerden. Om 19u 
hebben we dan een uurtje Engelse les gegeven, ook in San José. Kindjes van alle leeftijden door elkaar, met enkele 
mama’s, die samen in het Engels het alfabet leren; heel schattig. 
  



    
Zaterdag speelden we opnieuw in Lomas en in San José. We maakten hoedjes van papier, die de kinderen mochten 
verven. Er is niet veel nodig om hier blije gezichtjes te zien. ’s Avonds begon ons weekend, dat we meteen ingezet 
hebben met een spetterend Mexicaans verjaardagsfeestje met veel jong volk. Omdat we toevallig een usb-stick met 
Belgische muziek bijhadden, hebben we met z’n allen kunnen dansen op Bart Kael en Milk Inc. 
  

  
  
Zondag en maandag brachten we een bezoekje aan Casa Nazareth en de ranch. Wat een rust, wat een omgeving en 
wat een vriendelijke mannen. Na een dag van paardrijden, wandelen, fruit plukken, Mens-erger-je-niet en veel 
gesprekken vertrokken we opnieuw richting Guadalajara, waar we de telefoonrekening betaalden en de Gigante 
verkenden (een supermarkt-paradijs). 
  

   
  
Dinsdag begon er een nieuwe week, met meteen een drukke dag. Van 10u tot 12u gaan we in San José spelen, terwijl 
de mama’s van de kinderen allerlei lessen kunnen volgen in de lokaaltjes rond de kerk. In de namiddag speelden we 
opnieuw in San José, maar dan met de kinderen die in de voormiddag naar school gaan. Deze keer stond het grote 
dierenspel op het programma. Aan het einde van de namiddag konden de kindjes lopen als olifanten, zwieren aan een 
tak als een aap, met een dikke buik rondlopen als een hangbuikzwijntje en nog veel meer. Hetzelfde spel werd 
gespeeld in Emperatriz, een wijk wat verderop waar we maar een keer per week spelen en waar heel veel kinderen 
komen. We waren al behoorlijk uitgeput na deze lange dag, maar ons bed was nog niet in zicht. De cena (avondeten) 
met de familie stond nog op het programma en het was onze beurt om te koken. De balletjes in tomatensaus met 
puree werden aanvaard (doch met wat extra chili en tortilla’s). 
  

   
  
Woensdag gaven we voor het eerst les in het vijfde en het zesde leerjaar van het schooltje in San José. Met behulp 
van enkele vraagjes en naamkaartjes speelden we een spelletje en probeerden we zoveel mogelijk namen in ons 



geheugen op te slaan. 
Donderdag speelden we weer in San José in de voormiddag en in Lomas in de namiddag, waar we opnieuw veel 
nieuwe gezichten zagen. Ook hier viel het dierenspel in de smaak. (De dode kat in de vuilbak was net iets minder 
aangenaam.) Vrijdag konden we beginnen aan onze tweede speelweek, met het reuzekwartet, wat een serieuze 
aanslag was op het uithoudingsvermogen van velen. ’s Avonds leerden we in de Engelse les de namen van groenten 
en fruit aan. 
  

   
4/05/2008  

hola 
Het is warm en fijn! De introductie loopt goed en onze dagen zitten goed gevuld! De kindjes zijn superlief al 
verstaan we nog niet alles wat ze ons proberen te vertellen. De familie heeft ons goed ontvangen en we hebben het 
huisje al helemaal ingepalmd met onze spullen. We worden overal uitgenodigd en proberen te genieten van het 
mexicaanse eten! Wat soms voor verrassingen zorgt! Vanavond gaan we naar een verjaardagsfeestje! Volgende keer 
meer nieuws! 
groetjes 
  

  

 
  

3/05/2008  

30 april 
hola, 
wij zijn goed aangekomen met een klein uurtje vertraging in mexico city! pieter stond ons op te wachten en was blij 
eindelijk twee grieten uit belgie te ontvangen! wij gaan vandaag een dagje genieten van mexico city en vertellen later 
nog meer verhalen! 
groetjes van ons drie 
 

2/05/2008  

Woensdag 2 april 2008 
Ons vertrek komt nu snel dichterbij. 
We vliegen op 29/4 naar Mexico.  
= ons vliegtuig stijgt op in Zaventem om 7u55 (vroeg hé) 
= we zijn van 10u10 tot 12u55 in Madrid 
= we komen om 17u40 (local time) in Mexico toe (dan slapen jullie waarschijnlijk al) 



Volg onze avonturen via dit dagboek. 
groetjes 
Dora en Lora 

 

 
Pieter en Margot [31/10/2007 tot 01/05/2008] 
Margot en Pieter losten eind oktober-begin november de 2 heren af en lieten er tot begin mei het project draaien. 
 

29/04/2008  

Hallo iedereen, 
Zoals je kan lezen hieronder is Margot om een droevige reden veel vroeger vertrokken dan gepland. Intussen zijn de 
laatste weken van onze projecttijd verstreken - zeg maar voorbijgevlogen - en ik zal jullie dan ook voor de laatste keer 
voorzien van foto´s en verhaaltjes over de tijd van Pieter en Margot in Artesanos! 
Op zeker dag passeerden de clowns, en de wijk zal het geweten hebben! 
 

    
 

    
 

    
April was ook de maand van de uitstapjes naar het grote park Agua Azul dat we organiseerden voor de kindjes. De 
eerste keer met die van San Jose en Emperatriz. De kroniek van een bewogen dag: geweldig goed vertrokken met 
maar liefst 44 kindjes en gelukkig - gracias a dios - ook 10 mama´s die meegingen om me bij te staan in deze 
expeditie. Allen de bus op... 
 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=13


 
 

 
 
Eens daar barstte het helemaal los: de speeltuigen bestormen, vlinders en pauwen gaan spotten, de eenden najagen, 
en natuurlijk een plonske nemen in het Blauwe Water. 
 

    
 

 
 

 
Om de spits te omzeilen en op tijd in de catechese te zijn waren er camionetas opgetrommeld: met 42 kinderen en 13 



volwassenen zijn we teruggereden in 2 pick-ups en 1 auto... hoe? Welja gewoon met 7 op de voorbank en 18 in den 
bak vanachter! 
Soms echter is er ook weinig nodig voor veel plezier: zingend en dansend de kindjes rondzwieren en uren voor paardje 
spelen, puur genieten 
 

    
 
Een week later was het zover voor de kinderen van Lomas om naar het park te gaan. Twee stonden al vroeg klaar met 
heel veel zin... 
 

 
Ook deze dag was een overdonderend succes met 33 kindjes! Ook hier werd hard geplonst en gespeeld, en op de 
terugrit in de bus vielen de kleintjes in slaap... liggend op een rugzak, zittend op de vloer, of rechtstaand zich 
vasthoudend aan u been...povrecitos! 

    
 

    
 
Tussen deze activiteiten door werden ook belangrijke feesten gevierd: de verjaardag van Liliana... 
 



    
 

    

... maar ook de Paasperiode en Semana Santa. Op goede vrijdag vond er in Artesanos een prachtig uitgebeelde 
kruisweg plaats. Poncho had mij er halvelings ingeluisd om er zelf aan te ontsnappen, maar ik heb met veel animo de 
rol van romeinse soldaat op mij genomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
April betekende ook nog meer bezoek: papa kwam naar hier om de mensen en het project te leren kennen en we 
hebben die 4 dagen tot het randje gevuld! 

 



 
 

    
 
 
Sommige dingen behoeven geen uitleg. 
 

   
 

   
 

 
Andere wel: op 23 maart laatstleden vond in Artesanos een voorstelling plaats van vlaamse volksdansjes... op een vol 
kerkplein met 18 kindjes die de weken voorheen met ons har geoefend hadden on 5 dansjes te leren. Heel veel leuke 
reacties kregen we! 
 



 
 

 
Eind april overvielen ons nog 2 enorme feesten: de verjaardagen van Lupe 

    
en Jairo!!! 
Vreemde figuren waren ook hier rond af en toe.. 
 

 
 

 
 



 
 

 
De laatste week ging in, met de nodige afscheidsfeestjes voor de kindjes. Muziekd, dansen, spelletjes, agua fresca en 
natuurlijk piñatas gevuld met snoep om kapot te meppen. 
 

    
 

 
We hebben er nog altijd keiveel zin in!! 
 

    
 



 
 

 
 
 
En ja ze zijn nog altijd even schattig ! 
 

    
 

    
Morgenvroeg vertrek ik naar Mexico Stad om daar Dorien en Lore te gaan ontmoeten in de luchthaven, een dagje op 
adem te komen en vervolgens koers te zetten naar Artesanos, voor de spetterende ´Introductie´. 
Dus waarschijnlijk nog wel een nieuwtje in het kort. 
Adios, bay! 
Pieter 
 

15/04/2008  



Het heeft niet mogen zijn ... 
Wij hebben vandaag afscheid genomen van Marc Brants, de papa van Margot. Na een lange strijd tegen kanker is hij 
op 8 april gestorven. Margot zat toen nog in Mexico, en is in allerijl teruggekeerd om bij haar familie te kunnen zijn en 
afscheid te kunnen nemen van haar papa. 
Wij wensen Margot en haar familie via deze weg veel sterkte toe in het dragen van dit afscheid. 
Van heel de ploeg van vzw Artesanos, zowel in België als Mexico. 
 

13/03/2008  

Bueno! 
Hier zijn we dan nog eens met meer nieuws en foto’s over onze avonturen. 

    
Februari was een een drukke maand vol bezoek van familie en vrienden. Met elk van hen zijn we gaan spelen op de 
verschillende locaties en dat was voor zowel de kindjes als voor hen een onvergetelijke belevenis! 

    
Ook de indianen hielden het project enkele dagen in de ban. Zo daagden we de kinderen uit voor een grote 1 tegen 
allen en maakten we mooie kralenkettingen. 

    
 



 
 

 
Met onze lesjes in de school hadden we vier weken gewerkt met het thema ´gezonde voeding´. Na een les over de 
voedingspiramide en een proef-voel-en-ruik ronde van allemaal voedingsmiddelen volgde en een uurtje alles uitzweten 
met de aerobics. 
De laatste week, wanneer Sarah op bezoek was, maakten we met heel de klas fruitsatés. Heerlijke geuren stegen op 
en de banken en de vloer dropen van het mangosap maar het resultaat was er ook wel naar! 

 
De kindjes van de kinderopvang hebben hun mouwen opgestroopt om allemaal samen te werken aan een grote 
tekening van El Winnie Pooh, die ze beplakten met propjes van zijdepapier. 

 
 

 
 



 
Wanneer Margot en Tom op reis vertrokken waren, werd er een grootscheeps project met zoutdeegkoekjes opgezet (te 
meer daar we eigenlijk helemaal geen oven hebben). Nadat ze hun eigen ´masa´ gemaakt hadden gingen ze aan de 
slag met hun bolletje om een uur lang vormpjes te maken en ze toch terug op te rollen voor een nieuw idee. 

    
Waarlijk, hun werkjes overtroffen weeral tien keer de voorbeeldjes. 

    
 

    
 



 
Alsof alles nog niet vol genoeg bloem hing, hebben we de week nadien artisanale poppetjes gemaakt, vertrekkend van 
een ballon gevuld met maisbloem. 

       
 
Maar ook gewone ballonnen zonder meer zorgen al voor veel lachende gezichtjes en dolle pret. 
 

 
Met de spelletjes speelden we niet alleen Het Grote Frijoles Spel, maar laaiden de gemoederen van de kindjes ook nog 
eens hoog op met het nagelbijtende BINGO spel. 

 
 

 
 



 
 

 
Ondertussen was de mama van Pieter in Artesanos aangekomen. Naast vele uitstapjes in de nabijheid van Guadalajara 
ging zij ook de hele week mee spelen, en bereidden we samen een les voor over de Tanden, waarover zij allerlei 
posters en materiaal bijhad. Op het einde van de les kregen ze nog een gloednieuwe borstel en tandpasta mee. 
(conform al hun goeie voornemens!) 

 
En zo zijn we al ver over de helft van onze tijd in Artesanos, meer nog, het aantal weken voordat de nieuwe ploeg hier 
staat is op één hand te tellen. Het vliegt allemaal veel te snel voorbij! Over naar huis komen willen we liever nog niet 
denken, want we zijn hier nog niet klaar! Één ding is zeker: wij gaan er nog 5 onvergetelijke weken van maken waarin 
we 200% van onszelf geven!! 
Pieter en Margot 

 
 

30/01/2008  

Maandag 28 Januari 2008 
Hola iedereen! Behalve een gelukkig nieuwjaar dat toch al lang voorbij is hebben we een hele hoop nieuws en foto´s. 
Het jaar werd natuurlijk goed ingezet met de terugkomst van Margot. Nadat ze er mee invloog met het nieuwjaarsfeest 
(samen met de familie) zijn we zonder dralen de dag erop terug met dubbele krachten met twee aan de activiteiten 
begonnen. 



 
Een week later kon Margot al direct alles uit de kast halen, aangezien Pieter voor enkele dagen naar andere delen van 
het land trok om daar zijn broer en vriend te ontmoeten. Het relaas van deze korte vakantie, en de passage van Johan 
en Kenneth in Artesanos wordt verteld in het bericht hieronder. In haar eentje trok Margot naar Emperatriz om de 
kindjes te leren hun eigen armbandjes te maken, met resultaat! 

 
Na het vertrek van Johan en Kenneth daalde de rust terug neer, maar niet voor ons, want we startten onze activiteiten 
nu met elke week een ander thema. 
Met het thema Egypte speelden we het grote pyramidespel.. 

    

   

  



 
... maakten we bladwijzers met mysterieuze hierogliefen. 

    
In het weekend kwamen we niet erg veel tot uitrusten. Na een Mexicaanse bruiloft, een vroegochtendlijke 
bedevaartswandeling naar Cajititlan (dorpje aan een lagune aan de voet van de bergen) en een bezoek aan onze 
vriendin Esperanza ter gelegenheid van haar verjaardag, dachten we dat we het wel gehad hadden. Tot we thuis 
kwamen en Poncho eindelijk, na drie jaar voorbereiding, zijn tacokraam demonstreerde voor de familie. Hij staat nog 
op een zucht van de eerste verkoop, volgend weekend! 

    

 

 



 
Ook de Olympische Spelen passeerden in Artesanos. Na een grondige training waagden we ons aan allerlei proeven en 
sporten. 
Als bekroning van de geleverde inspanningen knutselden de kindjes hun eigen medaille in elkaar. 

     

    

 
Afgelopen weekend verkenden we het grote park Agua Azul, met het oog om er een uitstapje voor de kinderen te 
organiseren. Voor we het wisten waren we met een stok op een grote sneeuwwitjespop aan het meppen die 
opgehangen was aan een boom. Een Mexicaanse familie was daar immers een verjaardag aan het vieren en hadden 
naar hun gewoonte een piñata bij (gevuld met snoep voor de kindjes). Eerst stonden we nieuwsgierig te kijken, op het 
einde zaten we met die familie taart te eten en spelletjes te spelen. 
We sloten deze schitterende maand af met een indruk van Guadalajara bij avond, prachtig! 



    

 
Hasta luego, 
Margot y Pieter 
 

13/01/2008  

Zondag 13 januari 2008 
Voor iedereen die het graag leest, volgt hier een klein verhaaltje over de tijd in Mexico met johan (mijn broer) en 
kenneth (vriend van ons beiden). 
Zij waren in december en januari 3 weken op reis in het land. De laatste week brachten we samen door... 
Zaterdagavond, toen de spelletjesweek erop zat, zwierde ik de rugzak op en weg. 
Met een iets dat nogal hard op verdriet leek om de volgende week enkele dagen de spelletjes te missen, omdat ik een 
paar van mijn vakantiedagen opnam... Maar gelukkig was Margot ondertussen gearriveerd om zich er helemaal voor te 
smijten, dus in dat opzicht geen probleem! 
De eerste etappe was een nachtelijke busrit (14 uur) naar Acapulco. Daar ´s morgens aangekomen had ik net de tijd 
om op een bus te hoppen, de baai af te rijden naar een schiereilandje en mijn eerste duik te nemen in de Stille 
Oceaan, en al lopend de andere buscentrale te bereiken voor de volgende rit naar Pochutla (11 uur), nog verder naar 
het zuiden. 

 
Wat volgde was een prachtige rit door Guerrero en Oaxaca, door palmbossen en houten dorpjes aan rivierbeddingen. 
Omstreeks halftwee ´s nachts aangekomen in een kustdorpje 50 km te ver wegens in slaap gevallen op de bus... 
volgde een wazige nachtelijke taxirit tot een plaatsje aan het strand vol hangmatten, strandvuurtjes en erg veel 
ruimdenkend volk, ontmoetingen op het strandje waar ik vooral hoopte johan en kenneth te vinden in plaats van 
verscheidene vreemde vogels, een niet-werkend telefoonkaartje en een toevallige lift met een pickup vol feestneuzen 
en daar stonden zij plots voor een innig en blij weerzien. 
 



   
 

   
 

 
 
Onvermijdelijk bleven we 2 dagen plakken in dit paradijselijke oord. Wie zou dat niet? Om te zwemmen, bodyboarden, 
gigantische vissen opeten, cocosnoten leegslurpen, strandhutten beslapen, gaan vissen op de zee en de vangst laten 
klaarmaken op het strand (zoals op de foto hieronder) en zwemmetjes met de zeeschildpadden... 
 
 

   
 



   
Eens vertrokken bezochten we nog het prachtige Oaxaca City, om nadien in een ruk naar Guadalajara te reizen en 
donderdag op de middag aan te komen. 
Diezelfde namiddag gingen johan en kenneth mee met ons naar de spelletjes in Lomas. De kindjes waren (zoals 
gewoonlijk als er ´nieuwe´ komen) helemaal losgeslagen en speelden alsof hun leven er vanaf hing, wat ook van onze 
twee gasten gezegd kon worden eigenlijk.... en waren direct dikke vriendjes. De kinderen genoten van de viervoudige 
aandacht, en wilden voor we mochten vertrekken nog duizend keer rondgezwierd worden alvorens ons met veel lawaai 
uit te wuiven, met het vooruitzicht dat we morgen zouden terugkomen, mét die twee jongens erbij. 

   
 
´s Avonds was Poncho blijkbaar van mening dat ze niet in Mexico waren geweest als we geen taco´s waren gaan eten 
samen ... en als ze niet van zijn verteltalenten hadden kunnen genieten bij een kaars en een glas cerveza op de patio. 
 
Vrijdag gingen we opnieuw samen spelen in Lomas en San Jose, wederom met veel gelach en gespeel, veel stof en 
veel nieuwsgierige aandacht voor de twee bezoekers. 
In de Engelse les legde Kenneth de eerste basis voor zijn toekomstige vloeiende kennis van het Spaans. 
 
Die avond had de familie ons allemaal uitgenodigd voor het avondeten, wat een lang uitgesponnen en gezellige avond 
werd, waarbij ze hun rol van gastfamilie zoals altijd - eerlijk waar- briljant uitvoeren. Alfonso was ´in de wolken´ met 
de fles Mezcal die we uit Oaxaca hadden meegebracht. Lupe in mindere mate, aangezien er volgens de plaatselijke 
specialiteit een worm op de bodem van de fles rust, en tot grote hilariteit van iedereen liep ze voortdurend met veel 
vertoon weg het monster dat wij zouden opdrinken. Nadien legden we ons allen samen knus te slapen in het huisje. 
 

    
Zaterdagochtend aanschouwden we de opkomende zon al klimmend op de berg, waar we ontbeten met zicht over 
Guadalajara. We reisden door naar casa Nasareth om Padre Madrid te ontmoeten, en verder te reizen naar de ranch. 
Een zalig bezoek zoals ik ze nog al beleefde, met verhalen, zalig eten, kampvuur, hete voetbalmatchkes en 
kameraadschap van de jongens op de ranch. 
 
 



 
Opdat we de laatste uren niet zouden stilzitten hadden Poncho, Martín, rosy en Ruben ons uitgenodigd om er samen op 
uit te gaan voor een spelletje biljart. Voor Kenneth en Johan de gedroomde gelegenheid om dan tóch nog, met beiden 
een grijns van oor tot oor, bij Martín in zijn camioneta te stappen om een ritje te beleven. 
Voor uit dit geweldige land te vertrekken, móesten ze ook nog bionicos geproefd hebben, waardoor het een ware rush 
met zen allen naar de buscentrale werd, om in zeven haasten afscheid te moeten nemen, maar wel met een heel fijn 
gevoel over de overvolle heerlijke dagen, en alles wat de familie uit de kast had gehaald om ons een fijne tijd te 
bezorgen. 

 
Na even te slikken en mijn broer voor nog eens 4 maanden te zien vertrekken, was daar Margot om mij eraan te 
herinneren dat er over 2 weken al weer bezoek zou aan komen vliegen voor mij. 
"Ja... en wie!"       Dat zal hier op het dagboek te lezen zijn over enkele weken! 
Hasta luego! 
Pieter 
 

29/12/2007  

Vrijdag 28 december 2007 
Hallo iedereen! 
Aan allen die dit lezen een geweldig fijn en knus kerstfeest gewenst. 
Om daar ietske aan bij te dragen, plaats ik hier enkele foto´s van heel het kerstgebeuren zoals het hier heeft 
plaatsgevonden. 
Vanaf 16 december werd er elke dag afgeteld tot kerstmis met een posada: dan komen alle kindjes samen aan de 
kerk, wordt er uitgebreid gebeden en gezongen, en nadien in stoet naar een huis waar snoepjes worden uitgedeeld. Ik 
ben ook verschillende keren van de partij geweest, met resultaat dat ik het Ave María totaal onder de knie heb, en er 
hier een kilo of 3 snoep in het huisje ligt... 
 

 
 



 
 
In de activiteiten van het project was Kerstmis natuurlijk ook te merken: 
Met de kindjes knutselden we kerstkaartjes, en zongen we kerstliedjes met de gitaar erbij. In de school maakten we in 
de weken voordien kerststerren (tekenen, schilderen en versieren) waar ze een wens opschreven voor een ander 
kindje van de klas, waarvan ze de naam hadden getrokken. Op hun kerstfeestje de laatste dag van de vakantie was ik 
ook uitgenodigd en daar hebben we ze dan uitgedeeld (moet wel gezegd dat alles wat in het honderd liep aangezien 
bijlange niet iedereen zijn ster nog had, en de helft van de klas om onduidelijke reden al gaan lopen was toen ik 
meende dat het feestje nog in volle gang was...) 
 

   
 

 
 
De kerstdagen zelf waren onvergetelijk... de avondmis met gigantisch veel volk, overal vuren gestookt op straat, 
door enkele kindjes van de spelletjes meegesleurd naar hun feest thuis, met de familie hier tot vroeg in de ochtend 
met de nonkels, tantes neven en nichtjes spelletjes gespeeld en hilarische straffe verhalen van Alfonso gehoord. En op 
kerstdag zelf gaan ontbijten bij de familie van kindjes (de vader heeft mijn flesje Westmalle zeker niet geweigerd, 
noch mijn laatste pakje chocolade...snif) 
 

  
 



   
 
En tot slot een spetterend feest bij Rosi en Rubén wederom met heel de familie. Waarbij ik dan ook voor de eerste keer 
in mijn leven met Kerstmis buiten heb gevierd .... en heb gebarbecued! 
Op tweede kerstdag dan maar weer gans de dag bezoekjes gebracht en ´s avonds besloten door met Memo in de 
cinema een Mexicaanse film te gaan kijken. 
 
Nu is dus terug opwarmen voor het nieuwjaarsfeest... waarbij, hou je vast, Margot erbij zal zijn! Zo mogelijk nog 
plotser dan ze wegging, is ze weer halsoverkop aan het inpakken en zal hier zondagavond arriveren in Guadalajara. Ik 
en heel Artesanos staan al klaar met wuivende open armen... 
 
Temidden van het feestgedruis gaan we echter onverwijld door met spelen, 
 

    
 

   
 

 



 
...smijten we ons nog steeds voor de knutselwerkjes (hieronder: rompecabezas oftewel puzzel), en vergeten onszelf in 
verhaaltjes en tekeningen 
 

    
 

  
 

    
 
... en zijn we eigenlijk allemaal gewoon in topvorm! 
 

  
 



 
 

     
 
Ik ben dan ook volledig klaar om me er na nieuwjaar samen met Margot terug in te gooien! In januari muis ik er wel 
enkele dagen van onderuit om samen met mijn broer en mijn vriend, die momenteel ergens tussen Ciudad de Mexico 
en Yucatán vertoeven, het land een stukje te doorkruisen. 
 
Aan iedereen een geweldig nieuwjaar en veel lieve dingen gewenst. 
Neem daarom maar boodschap aan de foto´s  hieronder: enkele van de kaartjes die ik met de kindjes maakte. En de 
laatste foto die wou ik jullie ook niet onthouden. 
 

     
 

 
 

Que pasen un muy feliz año nuevo, 
y nos vemos en 2008! 
Pieter 



10/12/2007  

Maandag 10 December 2007 
Buenas noches a todos! 
Na het vertrek van mijn compañera Margot, heb ik besloten om met dubbele moed aan het project te werken. Het 
resultaat zijn enkele intensieve, maar heerlijke voorbije weken, waarvan ik jullie de bijzonderheden zal vertellen, met 
natuurlijk een hoop foto´s erbij. 
De spelletjes lopen goed, en de kindjes beginnen een beetje regelmatig te komen. De knutselwerkjes zijn altijd goed 
voor vlijtige geconcentreerde gezichtjes, heel mooie werkjes waarbij hun eigen inspiratie meestal mijn voorbeeldjes 
overtreft, en zo af en toe zichzelf, mij en de halve kerk wordt meegeschilderd... 
De voorbije weken maakten we: 
vriendschapsboekjes... 
 

    
 

    
.... verrekijkers  
 

    
 



    
 

 
 
en kerstkaarsjes... 
 

    
 

    
Ook voor de echte spelletjes is het een uitdaging om elke week met iets nieuws te komen en de kindjes mee te krijgen. 
Het fijne aan het project is echter dat het voorbereiden samen met het spelen zelf nu juist de belangrijkste bezigheid is 
en je week vult. Ik kan mijn hart hier ophalen! 
voorbereiden.... 
 



 
... spelen 
 

    
en amuseren ... 
 

 
 

 
 

 
Ook het grote oude sprookjesboek kent goeie tijden en de verhaaltjes blijven onveranderd geliefd bij de kindjes. En 
nadien kunnen ze de betreffende helden, wolven, prinsessen en trollen nog eens zelf kleuren. 
 



      
In de school is elk wekelijks uurtje tekort en december levert natuurlijk een overvloed aan thema´s. Op woensdag 5 
december heb ik hen uit de doeken gedaan hoe een heilige man ieder jaar met een boot van Spanje naar Belgie vaart, 
vergezeld van zijn adjudanten die allemaal Pedro heten en zwart zijn van vel. Deze heilige wandelt over de daken met 
een paard, en zijn helpers kruipen door de schoorsteen om pakjes en snoep te brengen voor de kindjes, die een brief 
hebben geschreven en een wortel in hun schoen gestoken hebben. Bijgevolg zijn ze dus zwart. Als de kinderen zich 
niet goed gedragen hebben worden ze meegsleurd in een zak. 
Ter verduidelijking liet ik een foto rondgaan van de Sint en drie van zijn Pieten, waarbij elk van de 32 kinderen van de 
klas in een deuk van het lachen ging met deze merkwaardige verschijning... 
Ondertussen hebben we ook een grote adventskrans in elkaar gestoken. 
 

 
Buiten al deze activiteiten is er tijd om elke dag nieuwe mensen te leren kennen, veelvuldig bij hen te blijven eten, en 
het land stukje voor stukje verkennen. 
Bij het ochtendgloren de heuvel van Lomas bedwingen levert dan ook mooie beelden op... 
 

 
 

 
Ik bracht nogmaals een bezoek aan de ranch, ik ontmoette daar de mannen die ik een maand eerder pas van straat 
had gezien in Casa Nasareth. Nu, naa een maand op de ranch, zagen ze er vooral veel dikker en gezonder uit. Als 
eregast valt mij vooral hun fijne gezelschap te beurt, matchkes voetbal, mee aan het werk op de ranch op een berg 
mais te pellen, praten over mexico, europa, estados unidos, mee in de kapel hun groepsgesprekken bijwonen met de 
bijbel in de hand, en vooral ook goed eten en goed lachen. 
 



 
Tenslotte beleef ik veel fijne momenten met alle mensen hier in de wijk. Zo was er vorige week een mis in de wijk zelf, 
op straat, met ongeveer 90 mensen jong en oud, en de padre die een wervelende, en voor mij hgeel interessante 
preek gaf. Achteraf volgt dan veel gezang, eten en drinken, een echte mariachi groep die komt spelen en een fijn 
feestje achteraf. Iedereen heeft het graag als je eens komt binnengewandeld, ze zijn vreselijk mexicaans lief en 
gastvrij en niet in het minst de gastfamilie. 
Na hun rosario -een collectieve bidactiviteit op straat voor hun huis, in het aanschijn van Maria (of de Maagd van 
Guadalupe) en vele lichtjes, en nadien natuurlijk pan dulce en warme drankjes voor iedereen- sta ik op de foto met 
drie broers van de familie: Poncho, Martín en Jairo. 
 

 
Op 20 november, de dag waarop de Mexicaanse Revolutie van 1910 gevierd wordt, voerden de kindjes van de lagere 
school toneeltjes en dansen van de revolutie op, worden vurige teksten voor gelezen en wappert de Mexicaanse vlag 
nog meer dan anders al het geval is. Jairo, verkleed als revolutionair Zapata of Villa, gaf het beste van zichzelf en 
danste samen met zijn klas op de speelplaats voor alle andere kinderen. 
 

 
Dit alles is maar een flardje van wat er allemaal gebeurd is, en de verdere plannen zijn nog minstens even groot! 
Voor de mensen in Belgie in de dichte of verre omgeving van Hoevenen, heb ik nog iets belangrijks aan te kondigen. 
Mijn scoutsgroep, Scouts 88-89 Sint-Hubertus Hoevenen, organiseert op zaterdag 15 december een Mexicaanse 
bodega. De opbrengst zullen ze verdelen over twee vrijwilligersprojecten: 
SOS Kaniola van oud-leidster Kirsten in Congo http://www.soskaniola.be/ 
... en Artesanos vzw 
Meer informatie vind je op de flyer hieronder en op http://www.sint-hubertus.be/ 
Allen daarheen voor zwoele drankjes, foto´s van de projecten, en zeer fijn volk! 
Met hun steun en die van vele anderen ga ik er maar weer tegenaan! 
¡Hasta luego! para más fotos y novelas   
Saludos y abrazos 
Pieter 
 

16/11/2007  

Donderdag 15 november 2007 
¡Buenas tardes a todos! 
Zoals te lezen valt in het berichtje van Margot hieronder, hebben de dingen de laatste dagen en nachten en zeer 
spijtige en onverwachte wending genomen. Ik zal haar ideeen en gezelschap hard missen! Tijdens de tochtjes naar 
Lomas in de felle zon, op de hotsende botsende bus die ons met zeven quasi-ongelukken thuis brengt met onze twaalf 
plastikken zakjes eten, als de kindjes door de straten komen aangelopen, als ik een paar quesadilla´s op de bakplaat 
gooi... ik wens haar en haar familie het allerbeste en ondertussen ook een voorspoedige vlucht. Zoals te zien op de 
foto hebben we op de luchthaven -bij wijze van afscheid- ons nog eens goed laten gaan bij de Starbucks en de Burger 
King, nu dat we daar tenslotte toch waren ... 
 

http://www.soskaniola.be/
http://www.sint-hubertus.be/


 
Pues... de afgelopen weken hadden we net ons eigen programma goed op gang getrokken. Ik zal mij er dan ook 
volledig voor smijten om onze activiteiten verder te zetten! De week ziet er een beetje als volgt uit: 
Dinsdag 
10.00 - 12.00  Spelen met de hele kleine kindjes, op het pleintje voor de kerk, terwijl enkele mama´s daar les of 
cursus krijgen. een soort van kinderopvang waar we naartoe gaan met kleurtekeningen, kleurtjes en stiften, 
sprookjesboek, bal, springtouwen, blokjes, ... 
 

      
17.00 - 18.00  Spelen in Emperatriz, een parochie op zo´m 25 minuten stappen, daar speelden we deze week voor de 
eerste keer, en met groot succes! Dankzij goede mondelinge reclame van onder andere ook de catechiste aldaar, 
stonden er zo´n 30 kindjes en zelfs enkele ouders klaar te wachten tot we kwamen... een luxe die we helaas in San 
Jose en Lomas niet hebben, daar is er doorgaans niemand op het uur dat de spelletjes beginnen. 
 

 
 
 

 
Woensdag 
voormiddag  voorbereiden van de les 
15.30 - 16.30  Les in de klas van het vijfde leerjaar. voorbije woensdag hadden we het over Mexico en Belgie, en meer 
specifiek over het naar school gaan in beide landen. Algemene siddering bij de kinderen omdat ze bij ons 4 dagen en 
half naar school moeten, en dat twaalf jaar lang! Aan ons legden ze uit dat er bij hen twee groepen zijn: van 8 tot 12 
en van 2 tot 6, vijf halve dagen dus. Escuela primaria duurt zes jaar, la segundaria slechts drie, dus wie naar school 
gaat, doet dat meestal tot zijn vijftiende. 
 



 
Donderdag 
11.00 - 13.00  Spelen in San José 
16.00 - 18.00  Spelen in Lomas 
Vrijdag 
11.00 - 13.00  Spelen in Lomas 
16.00 - 18.00  Spelen in San José 
18.30 - 19.30  Clases de Inglés: we geven engelse lesjes voor volwassenen en kinderen. Bij onze eerste les was er een 
onverhoopte opkomst van 13, mas o menos optijd in de les 
, in onze ogen miraculeus! Het eerste grote obstakel is de uitspraak: in het Spaans spreek je alle letters ongeveer uit 
zoals je ze achter elkaar schrijft, het engels is daar precies minder consequent is dus voor eenvoudige woordjes als 
´one´ en ´name´ is er al heel wat oefening nodig 
Zaterdag 
11.00 - 13.00  Spelen in Lomas 
15.00 - 16.30  Spelen in San José 
Op beide plaatsen is er catechese op zaterdag, met een plotselinge overvloed aan kindjes tot gevolg, maar de kunst is 
om er veel warm te maken voor de spelletjes. Trouwens, de catechese is hier voor alle leeftijden (vanaf vier jaar, en ik 
zag ook al groepen met naar ik schat 14 jarigen) en elke week. Ook kindjes die niet naar school gaan zien we dan wel 
met hun schriftje naar de catechese komen. 
 

      
Zondag en Maandag: vrij, met de bus naar het centrum voor knutselgerief, winkelen, uitstapjes naar de ranch, kleren 
wassen, flyeren na de missen,... 
Ons bezoek aan Casa Nazareth en de ranch, enkele weekends terug, was een geweldige belevenis. In Casa Nazareth, 
in de stad zelf, waren zopas enkele dagen ervoor, nieuwe jongemannen aangekomen, recht van de straat als het ware. 
Zij en wij hebben ons voorgesteld: wij in gebrekkig Spaans over ons land en onze spelletjes, zij over hun verhaal van 
het bergaf gaan, hun aantal jaar verslaving, hun familie, hun vooruitzichten. Ze zagen er mager en vermoeid uit. Na 
een rit tot ver buiten de stad kwamen we aan de ranch, een boerderij in de velden, op drie kwartier wandelen van het 
dorp. We werden daar geweldig ontvangen, Koen werd ter ere van zijn verjaardag in een biezonder groene drinkbak 
gegooid en s avonds volgde lekker eten en veel gezelschapsspelletjes, met als absolute topper ´No ten cabrones´ wat 
zoveel wil zeggen als ´Mens erger je niet´. Na een koude nacht op de ranch wandelden we s ochtends met twee van 
hen meer door de velden naar het dorp om tortillas. De mannen daar zaten drie maanden op de ranch, in afzondering 
van hun familie, en zouden die dag nog naar Casa Nasareth verhuizen, waar ze drie maanden lang het contact met 
familie en maatschappij weer zouden opbouwen, werk zoeken, en dergelijke. Enkele hadden ook hun volledige zes 
maanden erop zitten en waren een weekje op de ranch om niet te interfereren met de nieuwelingen. Deze kerels zagen 
er vooral veel dikker en gezonder uit, en hadden elk hun eigen plannen: trouwen, werken, de band met hun familie 
herstellen. Ik kijk waarlijk uit naar mijn volgende bezoek! 
 

 
 
 



 
Tot hier de verhaaltjes van afgelopen tijd, 
saludos a todos, 
Pieter 
 

15/11/2007  

Deze keer minder goed nieuws: ik (margot) keer wegens dringende familiale redenen terug naar huis. Mijn vader is er 
heel erg slecht aan toe en het heeft geen zin om met mijn benen in Mexico te staan en met een hoofd vol zorgen aan 
thuis te zitten denken.  
Het is allemaal heel erg snel gegaan en ik heb amper de tijd om het volledig te beseffen, laat staan de mensen hier 
adios te zeggen en het project op een deftige manier te kunnen afronden. 
Ik vind het verschrikkelijk dat ik na drie weken naar huis moet, ik wou hier nog zoveel dingen doen, nog zoveel dingen 
beleven,... Gelukkig heb ik tijdens de afgelopen drie weken veel momenten meegemaakt, waar ik nog dikwijls met 
plezier aan ga terugdenken! 
Ook de vzw staat volledig achter mijn beslissing en krijg ik van hen de kans om mijn droom later terug op te pikken. 
Mexico verdwijnt niet en ik ben er zeker van dat Pieter het project keigoed gaat voortzetten. Que le vaya bien! 
Adiós,  
Margot 
 

3/11/2007  

Donderdag 1 november 2007 
Hola todos! 
Een week zijn we nu in de wijk Artesanos, en er is al veel gebeurd intussen. 
Vorige vrijdag heeft Martin ons ´s avonds meegenomen naar een echt Mexicaans feestje in een wijk niet ver hier 
vandaan. Een enorm gezellige kermis voor jong, nog jonger en oud. Een een vuurwerk-constructie met draaiende 
wielen waar de stukken vanaf vlogen, amusant!! 
Zaterdag was het dan zover, onze allereerste spelletjes. ´s Morgens speelden we 2 uurtjes in Lomas, een iets armere 
wijk tegen de heuvel op. We hadden enkele eenvoudige spelletjes voorbereid, zover ons Spaans het ons toeliet. Kat en 
muis, tienbal, vlaggenstok, allemaal heel herkenbaar in Belgie en hier zijn ze er gek op. Voor de kleintjes hebben we 
tekenpapier en kleurtjes bij. We spelen op het pleintje voor de kerk, en aangezien de catechese juist gedaan was 
aldaar, waren er redelijk veel kindjes. 
 

 
 

 
 



Zondag waren we uitgenodigd om te komen eten bij Padre Jorge, de hoofdpadre van de parochie. De donkere Leffe en 
Hasseltse Speculaas smaakten hem zichtbaar en waren in geen tijd opgesmikkeld. 
We babbelden (met alsmaar meer juiste Spaanse woorden) en bespraken wat we zoal van plan waren in onze zes 
maanden. 
 
Woensdag mochten we eveneens voor de eerste keer een uur les geven in het schooltje van Artesanos. De meester 
met wie we samenwerken staat dit jaar in het vijfde leerjaar, die dus ook een beetje ´onze klas´ is. Eerst een rondje 
voorstellen met voor alle (32) kinderen, de meester en onszelf een blaadje met ¿Quién eres tú? , ´Wie ben jij?´. Een 
kennismakingsspelletje op de speelplaats met stoelen in een kring, een liedje in het Nederlands (dat wordt gezongen 
als: 1,2,3,4, hoedjie van hoedjie van, 1,2,3,4, hoedjie van papier), en nadien het knutselen van muziekinstrumenten. 
De meester is een enorm vriendelijke man die echt alles aanmoedigt wat wij willen doen in het klasje en dolenthousiast 
meedoet. Zie el maestro glunderen met zijn zelfgemaakte gitaar! 
 

     
 
Tot slot hebben we dinsdagavond een hele fijne avond gehad met de familie. Elke dinsdag hebben we gezamenlijk 
´cena´ of avondeten, en deze keer was het voor de laatste keer aan Koen en Andy om te koken, wat ze dan ook met 
verve gedaan hebben. We hadden voor de familie een hele hoop brieven vanuit Belgie meegekregen, van vorige 
vrijwilligers, een doos chocolaatjes en dan nog onze eigen cadeautjes. 
Op de foto staan Alfonso en zijn vrouw Lupe die heel gelukkig zijn met de brieven. Rechts staat Jairo, de jongste van 
de zes kinderen. 
 

 
 
Morgenvroeg vertrekken we naar Casa Nasareth, een opvangcentrum voor drugsverslaafden, ons bekend via een 
bevriende Padre. Van daar reizen we door naar de ranch, waar de jongemannen drie maanden doorbrengen, volgens 
het programma van Casa Nasareth. 
Dus tot binnenkort voor meer nieuws en foto´s!  
Margot en Pieter 

2/11/2007  

Vrijdag 26 oktober 2007 
Hola iedereen!! 
Na de twaalf uur in Madrid is het Mexicaans avontuur echt heel goed begonnen. Op de luchthaven zomaar direct 180 
dagen gekregen op ons visum, de bagage direct gevonden en nadien ook Koen en Andy snel gevonden, die verwittigd 
waren door Alejandro, een vriend van Andy, die via Marian had gehoord van de vertraging. 
De dag en avond in Mexico stad waren echt heel plezant. Om zes uur s avonds maakten we het zakken van de vlag 
mee op het Zocalo, het centrale plein in Mexico City. Dat gaat elke dag gepaard met een hele militaire ceremonie. Op 
de foto wordt de vlag weggedragen naar het Palacio Nacional op de achtergrond. 's Avonds zijn we dan iets gaan eten 
met Alejandro in een bruisende buurt van Mexico City. 
 



 
 
De busrit is goed gegaan en gisterenavond zijn we dan in Artesanos aangekomen. Martin, de tweede zoon van de 
familie, is ons komen ophalen (het ritje in den bak vanachter over de ring van Guadalajara was onvergetelijk) en de 
ontmoeting met de familie was heel aangenaam: iedereen babbelt en vraagt veel , como?, en dan proberen wij zo veel 
mogelijk te babbelen en te antwoorden  het is heel leuk! 
Voorlopig slapen wij in Casa Belen, een groot huis van de parochie. Vanmorgen hebben we de markt bezocht: amai, 
echt onder de indruk, die kraampjes, mensen, kindjes, geuren,... We laten de vele indrukken op ons afkomen! 
En zij kijken hier ook de ogen uit hun kop, vooral naar Margot precies: zo´n lange blonde hebben ze nog nooit gezien 
denk ik. Pieter vindt het eten hier echt ongelofelijk: in Mexico City als ontbijt huevos rancheros (= gebakken eieren 
met frijoles, een bruin bonenpapke, en rode pikante chile saus), tamales con mole y pollo (= een massa van mais met 
mole-saus in een bananenblad gemaakt), 's avonds tacos met kip en hier bij de familie tortillas en rijst en nopales (= 
stukjes cactusblad) en natuurlijk frijoles, die hem echt goe smaken.. en groene chile saus hmmmmmmm. 
Veel groetjes en tot gauw 
Margot en Pieter 
PS: de fotos van de eerste dagen in de wijk zelf komen er snel aan 
 

1/11/2007  

Onze vluchtgegevens: 
We vliegen op 23/10 om 8u15 van Brussel naar Madrid. 
Daar moeten we even wachten en om 12u40 vliegen we door naar Mexico City (aankomst 17u25 lokale tijd = half één 
s nachts belgische tijd) 
De vlucht van Pieter en Margot is iets anders gelopen dan gepland. Door het te laat vertrekken in Brussel, misten ze 
hun aansluiting in Madrid. Zij hebben daar tot 1u40 de volgende nacht (13ulater!) moeten wachten op het volgende 
vliegtuig, en kwamen dan ook 13u later aan in Mexico City. Gelukkig hebben we de vrijwilligers in Mexico kunnen 
waarschuwen, en ook de ouders kregen een geruststellend telefoontje van ons. 
Tim 
 

31/10/2007  

Zoals jullie ook al hebben kunnen lezen in het dagboek van Margot en Pieter, zijn we weer terug in Guadalajara. We 
hebben al enkele dagen van hun introductie achter de rug en hoewel het soms niet leuk aanvoelt om 
binnenkort vervangen te worden, heb ik er ook een goed gevoel bij want de 2 nieuwe vrijwilligers blijken erg 
enthousiast en ze hebben er duidelijk goesting in! Koen en ik kunnen dus met alle vertrouwen "onze kindjes" aan hen 
overdragen. 
Het is ook enorm leuk om de verwondering te zien op de gezichten van Margot en Pieter over al de nieuwe dingen hier. 
Zeer herkenbaar en toch voelen we daar nu niets meer van. Na 6 maand zijn we hier volledig ingeburgerd. Hopelijk 
hebben we geen al te grote problemen om ons straks aan te passen aan de Belgische dingen (vooral de Belgische 
winter dan!!). Maar dat zullen wij, en jullie, binnen enkele weken wel merken. 
Hasta pronto!! 
Andy en Koen 

 
Koen en Andy - 25/04/2007 tot 01/11/2007 
Koen en Andy zullen van eind april tot begin november in het project werken. 
 

21/10/2007  

Hallo! 
Hier zijn we nog eens. Deze week was een week vol afscheid nemen: de laatste keer les geven in onze klas en de 
laatste keer spelen met onze kindjes in Artesanos en Lomas... Niet zo plezant dus. Gelukkig kunnen we hen de 
volgende periode nog een paar keer zien vooraleer we definitief afscheid zullen nemen. 
Volgende week gaan we de nieuwe vrijwilligers, Margot en Pieter, ophalen in Mexico-City. Als we dan terug aankomen 
in Artesanos kunnen we beginnen aan hun introductie hier in de wijk en kan voor hen het avontuur beginnen. 
Goede reis aan Margot en Pieter en tot snel! 
Koen en Andy 
  

24/09/2007  

Hallo iedereen, 
Na een kleine pauze om weer ietsje meer van dit schitterende land te ontdekken, ben ik terug ‘thuis’. Spijtig dat alles 
zo vlug voorbij gaat maar het was erg leuk. Ook leuk om weer te merken dat onze kleine vriendjes je missen als je er 
een tijdje niet bent. En ik heb natuurlijk mijn reisverhaal al enkele malen moeten vertellen. 
Nu kunnen we ons concentreren op de laatste paar weken die we hier hebben in het project. Eind oktober verwachten 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=12


we immers de nieuwe vrijwilligers: Margot en Pieter. Waarschijnlijk zullen bij hen de kriebels stilaan stijgen, net zoals 
bij ons. Het enige verschil is dat wij ze voelen omdat we moeten vertrekken en goede vrienden zullen achterlaten. 
Maar tot dan gaan we hier nog flink ons best doen! 
Tot snel, 
Koen en Andy 
 

12/09/2007  

Vandaag vertrok Andy met zijn zus en de vriend van zijn zus op reis naar de kuststreek, beginnende met Puerto 
Vaillarta. Aangezien Koen niet meeging loopt het project rustig verder en gaat niks verloren van alles wat we 
opgebouwd hebben tot nu toe. Koen vertrekt gewoon, zoals anders naar de les, naar de spelletjes en naar al onze 
kennissen hier, maar dan op z’n eentje. Eigenlijk is hij hier nooit alleen geweest, je kunt altijd bij de familie, bij Memo, 
bij Leti, Esperanza, Lili,... terecht, enkel voelt het wel raar om alleen in het huisje te leven.  
Na wel honderd keer de vraag waar Andy is (anders zijn Andy en Koen altijd wel ergens samen te bespeuren) te 
beantwoorden is het vlug dinsdag wanneer de drie Belgen wel terug zouden moeten komen van de reis... 
Tot gauw! 
Koen en Andy 
 

5/09/2007  

Vandaag werden we voor een tweede keer in de klas, het vijfde leerjaar, verwacht om een uurtje les te geven. Deze 
week hebben we het creatief aangepakt en hebben we onszelf (de moeilijke) opdracht gegeven om de kinderen een 
Nederlandstalig liedje aan te leren. Een kinderliedje in onze taal, maar welk, het is voor ons dan ook al wel even 
geleden dat we gezongen hebben, laat staan kinderliedjes. 
En de boom staat op de bergen... 
Klein klein kleuterke... 
Broeder Jakob... 
Altijd is Kortjakje ziek... 
Een, twee, drie, vier hoedje van papier... 
We hebben uiteindelijk voor het laatste gekozen, om dan zo ook aan onze leerlingen het plooien van een hoedje van 
papier aan te leren en van daaruit vertrekkende, ook een bootje te maken.  
Ookal lukte het enkel om het refrein aan te leren, gaf het ons toch veel voldoening en onze collega maestro 
(leerkracht) was echt in de wolken over het succes.  
De volgende opdracht is om nog een aantal liedjes te vertalen in het Nederlands, die de leerkracht ons zal 
voorschotelen, en die aan te leren aan onze leerlingen. Dit zouden we dan met z’n allen zingen voor gans de school... 
We kregen het even warm... Maar wat een enthousiasme en vertrouwen in ons...  
Tot volgende week, school/ klas, het word wel een les zonder Andy, want hij gaat op reis, maar we doen ons best en 
dat lukt wel... 
Adios! 
Koen en Andy 
 

2/09/2007  

De ranch... 
Dit weekend stond er dus een verblijf op ons te wachten, in de ranch, bij Padre Madrid... Na de stop gemaakt te 
hebben in Casa Nasareth, wordt er van ons verwacht om de trip alleen te maken tot in Las Barrancas... Geen enkel 
probleem, we nemen een aantal bussen en dat lukt wel, wordt ons verteld. En inderdaad, zo moeilijk is het niet, op de 
laatste bus was iedereen ons aan het helpen om te weten waar we moesten afstappen en wist iedereen ook op de duur 
dat we naar de Ranch van Padre Madrid op zoek waren. Enkel de weergoden waren een beetje met onze voeten aan 
het spelen... Regen, dat het met bakken uit de lucht viel en wij zouden te voet de berg opwandelen, heel prettig...  
We slagen erin om op de juiste plek af te stappen (zo moeilijk was het dus echt niet...) en de wandeling te beginnen. 
Ok het eerste stuk van de weg is asfalt, maar straks is er enkel nog weg, geen asfalt. Jazeker, er is zelfs geen weg 
meer te zien door de enorme hoeveelheid aan water. We overwegen om erdoor te wandelen, maar dan trekken we 
best onze schoenen uit... Wachten we nog even? 
Oef... een vriendelijke pick-up-chauffeur die ons meteen teken doet om 'in de bak te springen achterin' en we mogen 
meerijden tot boven zonder nat te worden, zalig...! 
De Ranch is wederom rustig zoals altijd en we worden met open armen ontvangen... Er word ons verteld dat de 
volgende dag een familie komt met een dertigtal kinderen, wat er uiteindelijk een twintigtal bleken te zijn, we zien er 
naar uit. Allemaal weeskinderen, verstoten kinderen of kinderen die bij hun familie weggehaald werden...  
Een mooi initiatief van die vrouw, die echt een groot hart heeft en al die kinderen opvoedt, tot afstuderen en uit het 
huis vertrekken... Ze kennen zelfs Liesbeth en Marian! 
Om de trip terug te zetten naar Artesanos, mogen we meerijden in het minibusje met wel twintig kinderen achterin. 
Een grappige rit en met Mexicaanse gedachte zitten we echt niet met veel in die auto. We worden uitgenodigd om bij 
hen thuis te komen, zeker! 
Tot de volgende 
Andy en Koen 
 

29/08/2007  

Hallo! 
Na vorige week langs te gaan in de school kregen we opnieuw de toestemming om een uurtje in de week les te geven 
in een van de groepen. Er werd ons opnieuw dezelfde leerkracht aangewezen als het voorbije jaar, wat voor beide 
partijen wel vertrouwen inboezemt...  
Vandaag is het woensdag en gaan we dus voor het eerst terug les geven, na een lange stop. We hebben een soort 
introductieles in elkaar gestoken, waarbij de kindjes zich wat uitleven en wij de kindjes toch net iets beter leren 
kennen. De groep zit in het vijfde leerjaar en dat merk je wel, ze zijn toch echt nog veel meer ‘kinds’ dan de groep die 
ons vorig jaar aangewezen werd. Wat ons niet minder triestig maakt, ze zijn superenthousiast en dat kun je ook van 
ons zeggen. 
Er rest ons morgen nog een dagje spelen en de vrijdag vertrekken we naar de Ranch... Het is gewoon nog geen maand 
geleden, maar we zijn er blij om, dat we er toe geraakt zijn om ‘vlug’ terug te keren! Zalig...! 
Tot de volgende 



Andy en Koen 
 

21/08/2007  

Hier loopt de zomervakantie bijna op z’n einde wat betekent dat we ons uurrooster gaan veranderen en terug in de 
school les gaan geven. Het grote gevolg is dat we dan helaas onze spelnamiddag in Emperatriz moeten afschaffen en 
vaarwel zeggen aan onze kindjes die toch zeven weken aan een stuk iedere woensdag om zes uur op post waren... Een 
moeilijke bevalling en ze willen eigenlijk niet dat we vertrekken (hoe mooi...) maar zoals het oude spreekwoord zegt: 
aan alles komt een eind. Jammergenoeg... Met een grote zak lollies gaan we rond en maken de kindjes dan toch net 
iets minder triestig wat onszelf ook een beetje oppept. Het was zalig om hier te komen spelen, iedere week, maar we 
hebben andere verplichtingen te vervullen.  
Adiós...! Y muchas gracias! 
Andy en Koen 
 

3/08/2007  

Hola 
Dit weekend zijn we in de Ranch langs geweest, wat weeral veel te lang geleden is. We verwijten onszelf altijd wel dat 
het zolang duurt en daar in de Ranch of Casa Nasereth durven ze het ons ook wel eens, heel zacht, verwijten... De 
groep die de vorige keer in de Ranch (ver van hier, Puente Grande, Las Barrancas) bevond, kwamen we nu eerst tegen 
in Casa Nasareth... Even schrikken met de verandering en wel blij om alle bekende gezichten terug te zien. Het blijkt 
een korte stop te worden daar in het vertrouwde huis van Padre Madrid en we zetten de trip verder met een lange 
busrit, waar we de Padre opwachten om zo de bus te nemen naar Las Barancas. 
Ons tweede bezoek aan het vredige dorpje waar Padre Madrid er een mis geeft in het kleine kerkje. We komen al 
bekende gezichten tegen, wat na even nadenken toch een lichtje doet branden. Diezelfde mensen spreken ons aan en, 
inderdaad, we blijken hen te kennen uit La Laja, waar we in een ver verleden met Elke en Janne naar toe geweest zijn. 
We worden uitgenodigd om bij hen thuis te gaan eten, maar moeten helaas het voorstel afslaan en verder meereizen 
met de kerels die van de ranch komen om ons op te pikken... 
Op de Ranch is dus een nieuwe groep aangekomen, die er nog maar een week aanwezig is. Je voelt het wel dat de 
spanning nog groot is en dat het project voor hen nog helemaal moet gaan beginnen. Na de slechte nachtrust door het 
bed dat verschrikkelijk veel lawaai maakt als je beweegt (de Ranch heeft wel zijn charmes...) wordt ons een goede 
ochtendmaaltijd voorgeschoteld, wat gevolgd wordt door een fikse wandeling op zoek naar een stek waar we misschien 
kunnen pootje baden... Van het zwemmen komt niks in huis, maar we komen op zich tevreden en bekaf terug waarbij 
we in een zetel ploffen en zo goed als in slaap vallen. 
Een aantal uren later vertrekken we terug met als eindbestemming, ons huisje in Artesanos. We gaan binnen een 
maand terug, beloofd! 
Tot gauw 
Andy en Koen 
 

31/07/2007  

Memo, de kerel die dagelijks in de winkel (onze buren) de mensen bedient is eigenlijk een goede vriend van ons 
geworden, samen met gans de familie daar eigenlijk. Dit zullen de vorige vrijwilligers wel beamen. Hij plande deze 
week een weekendje Puerto Vaillarta voor ons. Woensdag is Andy nog ziek geworden na zijn zelfgemaakte cenna, wat 
een geluk dat het enkel bij hem bleef, maar wonder boven wonder was hij er weer helemaal bovenop tegen dat we de 
vrijdagmorgen vroeg vertrokken naar de kust met tropische temperaturen. We komen maandag terug...! Tot dan! 
Groetjes  
Koen en Andy 
 

29/07/2007  

Hoi! 
De zomercursussen zijn afgelopen, maar de zomervakantie voor onze kindjes helemaal nog niet... Nu we de woensdag 
al twee weken in Emperatriz gaan spelen zijn, zetten we die gewoonte gewoon verder door er iedere woensdag te 
blijven spelen. Dit totdat de vakantie gedaan is, want dan beginnen onze wekelijkse lesjes in de school opnieuw. 
We zijn deze week ook gestart met de donderdag in ’s morgens in Lomas en ’s avonds in San Jose knutselactiviteiten 
te doen. Wat eigenlijk steeds behoorlijk veel kindjes aantrekt en het de ene keer al iets moeilijker maakt dan anders. 
Niet ieder kindje is er even vlug mee weg om hetzelfde resultaat te bekomen als de vijf jaar oudere broer. Gelukkig is 
het resultaat voor ons wel altijd zalig en genieten we van hetgeen we voor de kindjes kunnen organiseren. 
Tot gauw 
Koen en Andy 
 

25/07/2007  

¡Oye! 
Na meegewerkt te hebben aan de lesvoorbereidingen met de catecistes voor de zomercursussen, zien we dat alles vlot 
zijn gangetje loopt... Het was dan ook wel een eerste goede kennismaking met de nieuwe Padre hier; Padre Luis 
Armando. Een heel toffe, even tof als de andere Padre natuurlijk, en jonge kerel. We verschieten er steeds van hoeveel 
invloed die twee mensen hebben op de mensen uit de parochie hier. 
We zijn al bijna iedere dag na de cursussen gaan spelen en hebben er steeds veel kindjes, wat heel veel vertier en 
voldoening met zich mee brengt. Er zijn ook al heel veel kindjes die ons sowieso goed kennen en telkens terug van de 
partij zijn, prachtig gewoon. 
De spelletjes in Artesanos worden vaak gevuld door voetbal te spelen, op het terein achter de kerk, waar we telkens 
vrij spel hebben. We hebben ook vaak volwassenen die een balletje mee trappen, iedereen lijkt wel geïnteresseerd.  
In lomas worden eerder andere balspelen of waterspelletjes gespeeld, omdat, als er gevoetbald wordt, onze bal zogoed 
als iedere keer ploft door de stekelige planten aan de rand van het terrein. 
We doen ons best en amuseren ons hier tussen de kindjes, die stilaan goede vriendjes worden. Als we erover 
nadenken zijn we zeker dat we ze zullen missen eens we komen te gaan, al onze ‘niños’... 
Met onze tweede moeder hier, Esperanza, zijn we deze week ook naar Parque Montenegro geweest. Iets wat we met 
de ouders van de kindjes waarmee we spelen, ook gaan doen, dus dit was wel een goede kennismaking. Een rustig 
park, waar voluit kan gespeeld worden. Het spectaculairste aan onze dagtrip was dat we eigenlijk met veertien mensen 
in de auto zaten... Onderschat de Mexicaanse ‘mama’ niet... 



P.S. nog een foto van de spelletjes in Emperatriz... 
Tot gauw...! 
Andy en Koen  
 

 
 

17/07/2007  

¡Hallo! 
Na de ongeruste mails van de hongerige fans uit België is het toch wel tijd dat we nogmaals achter onze computer 
plaats nemen. 
Nu ja de zomer is hier helemaal begonnen, maar lijkt het hier soms echt wel herfst, wat de temperaturen dan wel net 
iets lager en aangenamer maakt. Al moet ik mezelf tegenspreken en komt de zon wel eens een aantal dagen piepen, 
als goede afwisseling, en halen de temperaturen weer tropische hoogtepunten. Dit om iedereen in België goed jaloers 
te maken. 
Nu de zomercursussen hier begonnen zijn in de drie kolonies, hebben we onze wekelijkse, woensdagse les in de school 
ingeruild voor spelactiviteiten in Emperatriz. Dit werd voor ons een volledige uitdaging, want ze hadden ons verteld dat 
er een veertigtal kinderen aanwezig zouden zijn, even slikken dus.  
Na de spelletjes voorbereid te hebben kwamen we met onze spullen aan aan de kerk van San Jose. Dit om dan mee te 
gaan met enkele van de catechistes om ons tot bij de volgende kerk in de volgende colonie te brengen. Een 
vijfendertigtal ongeduldige en nieuwschierige blikken stonden ons op te wachten. Waarbij wij meteen voor een knaller 
van een opening zorgden; Bomba... Allemaal nieuw voor de kindjes en fantastisch leuk natuurlijk. 
De Engelse lessen hebben we dan voor twee weken stil gelegd, omdat de uren overlapten met de uren van de 
zomercursussen hier, ze hebben tijd om te studeren denken we dan... 
Tot de volgende! 
Andy en Koen 
 

10/07/2007  

Hallo allemaal, 
De vakantie is ook hier aangebroken voor de schoolkinderen maar niet voor ons. Het voordeel voor ons is dat de 
kinderen nu heel de dag thuis zijn en dat ze dus met ons kunnen komen spelen! 
Het regenseizoen is ook in volle bloei en af en toe wordt onze straat een rivier en moet je zwemmen om over te steken 
(bij wijze van spreken). We hebben deze tropische stortbuien ook al aan den lijve mogen ondervinden. Hoewel we dan 
natter dan nat zijn, vinden we het ook een beetje spannend en lekker om eindelijk weer eens regen te voelen op ons 
hoofd. 
Wel verstoort het natuurgeweld soms onze planning en spelletjes. 
Voor de rest gaat alles hier rustig verder. Geen nieuws is goed nieuws zeggen ze, dus gaan we het hierbij laten voor 
deze keer. Ter compensatie nog een fotootje Yasmine met haar vingerhoedjes...; een beeld zegt meer dan 1000 
woorden!? 
Hasta pronto!! 

 
 

25/06/2007  

Nu we hier toch al exact twee maand in Artesanos verblijven, dachten we dat het dagboek toch echt wel een update 



verdiende, bij deze... 
We beginnen de mensen hier al goed te kennen en voelen ons al veel beter thuis dan in het begin. We hebben hier vele 
mooie momenten, maar daarnaast, doordat we iedereen goed kennen, ontstaat er wel eens een discussie. Helemaal 
hetzelfde als in België dus. Als je bij alles even langer stil staat, komen er meer en meer gelijkenissen met België 
boven. 
Vorige week zijn we met een klas van de school waar we les geven, op schoolreis geweest. Jammergenoeg wel niet 
met onze klas, want het is zowat één van de laatste keren dat we er les aan zullen geven. Het schooljaar loopt ook hier 
op z’n einde en de kindjes van onze klas gaan naar een andere school, omdat het voor hen, na de zes jaar 
(basisschool) hier, is afgelopen.  
De schoolreis kwam nogal onverwacht. Dinsdag kwam Lupe bij ons langs met de vraag of we de volgende dag om 
7.30u konden klaarstaan. De voorbije dagen hadden onze maag en darmen het wat laten afweten en we lieten het wel 
even bezinken, gaan we of gaan we niet? Nu ja de volgende (vroege) morgen stonden we klaar om te vertrekken. 
Samen in de bus met alle kindjes op weg naar ‘Trompo Magico’, ik denk dat we er even hard naar uitzagen als al onze 
negen-jarige vriendjes.  
Het muzeum was reuzeïnteressant, allemaal zaken voor kindjes om  uit te testen, maar voor ons ook natuurlijk. 
Gaande van een echte radiostudio tot magnetisme of hoe een windhoos er aan de binnenkant uitziet.  
Heel vriendelijk van de leerkracht om aan ons te denken en ons mee uit te nodigen. De kindjes vonden het allesinds 
ook plezant dat wij er bij waren. 
Na een dag tussenin gespeeld te hebben stond de vrijdag Casa Nasareth op het programma, wat eigenlijk een beetje 
een teleurstelling was. We hadden die kerels vanop de ranch die we de vorige keer hadden gezien wel eens willen 
terug zien, even polsen hoe het nu met hen was. Helaas bleven er maar twee van de oorspronkelijke 10-13 kerels 
over... Dus echt veel praten en verhalen horen, hoorde er niet bij deze keer.  
Na de maaltijd vertrokken we samen met Padre Madrid naar de Ranch. Waarbij we eerst naar Las Barrancas gingen 
waar Padre Madrid een mis ging geven. In die mis moesten we halsoverkop ons en het project voorstellen en enkele 
minuten later het Onze Vader in het Nederlands ophoesten. Alles viel best goed mee, de mensen waren geïnteresseerd 
en we kregen ook de vraag om daar de dag erop met de kindjes te gaan spelen. Dat is ons helaas niet gelukt omdat 
we rond dat tijdstip zouden terug keren naar Guadalajara. 
De Ranch was opnieuw super. De kerels die er nu verblijven zagen er stukken beter uit dan die eerste week in Casa 
Nasareth, nu zo ongeveer anderhalve maand geleden. Die avond zelf nog speelden we met hen domino tussen alle 
grootse insecten die aangetrokken werden door het licht dat zich boven ons hoofd bevond.  
Na een rustige nacht werd ons een stevig ontbijt voorgeschoteld, met mexicaanse frietjes... (wat een poging was van 
‘el Tio’ om de Belgische friet na te bootsen, hmmm...) En frietjes op de lege maag, u denkt ‘wow’, maar we zijn hier 
wel al wat gewoon. Alleen probeer je de superpikante chili-saus beter niet. 
De komende uren werden gevuld door gepraat met de kerels en tussenin gezelschapspellen spelen, de ranch zelf wat 
verkennen en het eten vooral laten verteren. Een viertal uur later werd er opnieuw gegeten, ja er wordt veel gegeten 
op de ranch, wat gevolgd werd door een partijtje basketbal. Dit in de blakende zon, er werd wat afgezweet, maar het 
was leuk. 
Helaas tikt de klok steeds verder en moeten we terug keren naar het drukkere leven in Guadalajara... We zeggen 
iedereen gedag en nemen ons voor om binnen de maand echt wel terug te keren! 
Tot hopelijk iets eerder dan een maand hier op het dagboek! 
Andy en Koen 
 

5/06/2007  

Hier zijn we dan eindelijk weer met wat meer nieuws. Hoewel we beiden vooraf het voornemen hadden om ons 
dagboek geregeld aan te vullen, merken we nu dat er soms tijd te kort is. Ondertussen zijn we hier al volledig 
ingeburgerd en we worden dan ook op allerlei gelegenheden uitgenodigd. 
Het belangrijkste blijft natuurlijk het project en de kinderen. De eerste weken hadden we soms moeilijkheden om de 
kinderen te bereiken maar de laatste tijd zijn we tamelijk succesvol. De mensen beginnen ons te kennen en meestal 
kunnen we met een redelijk grote groep kinderen spelen, wat het voor ons natuurlijk ook leuker maakt. 
Onze wekelijkse les Engels in het 6de leerjaar (ongeveer 34 leerlingen) is ook altijd erg plezant. Het gaat soms 
moeizaam maar de leerlingen zijn erg enthousiast. Hopelijk zijn de toffe leerkrachten daar ook deels de oorzaak van. 
Voor onszelf is het lesgeven ook iets totaal nieuw maar het geeft grote voldoening en het is zeker de moeite waard om 
er zo veel tijd en zweet in te steken. 
Naast de Engels les in de school geven we ook Engels les voor iedereen die dat wil in een lokaal naast de kerk. Hier is 
de groep leerlingen kleiner dan in de school en zodus kunnen we ook individueler werken. Hoewel we geregeld mensen 
ontmoeten die ons vertellen dat ze naar de les komen, zien we ze niet in de klas...De Mexicaanse mentaliteit laat zich 
niet vangen in een strikte uurregeling en dat kunnen ook deze 2 Belgen niet veranderen. 
Naast deze activiteiten moeten we natuurlijk ook koken, wassen, kuisen, winkelen en ,zeer belangrijk, ontspannen. 
Onze agenda zit dus goed vol maar we gaan toch proberen om ons dagboek hier vaker aan te vullen en binnekort 
zullen we ook proberen om wat fotos te plaatsen. Zoals je merkt amuseren we ons hier goed maar we missen het 
thuisfront ook wel eens af en toe. 
Tot snel! 
Koen en Andy  

 



 

10/05/2007  

Hola! 
Nu we hier een tweetal drukke weken in Mexico aangekomen zijn, vinden en nemen we even de tijd om het dagboek 
aan te vullen.  
Na de lange vlucht tot in Mexico city bleven we daar nog anderhalve dag uitrusten, om iet of wat te wennen aan het 
mexicaanse leven. We reisden daarna door naar Guadalajara, wat onze stek zou en zal worden voor de komende zes 
maanden (zeven uur bus is ook wel deftig lang hoor). 
We werden met open armen ontvangen hier in de wijk door de familie... Zij waren uiteraard zeer benieuwd naar de 
nieuwelingen en hierbij was het voor hen eindelijk gedaan met wachten. Het was die avond cena (avondeten) met de 
familie dus ons Spaans werd meteen op de proef gesteld. In het huisje was geen plaats genoeg om met vier 
vrijwilligers te blijven slapen, dus werden wij naar Casa Belen gebracht, een huis dat gebruikt wordt door de parochie, 
hier even verder in de wijk. 
De volgende dagen werden benut om alle mensen uit de wijk gedag te zeggen... Zal ik er even een aantal opnoemen: 
Guille, Memo, Esperanza... en nog zoveel meer, allemaal schatten van mensen, waar we altijd welkom zijn! 
Op 30 april zijn we ook kennis gaan maken met het project van Padre Madrid, Casa Nazareth. Een huis, waar jongeren 
(enkel mannen) worden opgevangen met drugsproblemen. Hierbij reisden we de dag erna door naar de ranch, een 
boerderij die deel uit maakt van hetzelfde project. Het was er superheet en samen met die kerels zijn het er een paar 
mensen zichzelf nog wat heter gaan maken door te voetballen of anderen zochten afkoeling in het water... zalig daar! 
Dit weekend hadden we feestjes georganiseerd voor de kindjes, ter ere van het vertrek van Erika en Joanna, maar 
evenzeer om de nieuwe kerels te introduceren. Wat in San Jose als in Lomas een succes was. Chips en agua de 
orchatta voor alle kindjes. 
Zondag zijn we hier twee keer naar de mis gegaan. Eenmaal in San Jose en ´s avonds in Lomas. Met steeds na de mis 
fruit en chips voor iedereen, ja laten we duidelijk wezen dat Andy en Koen aangekomen zijn, dat hebben de mensen in 
de mis trouwens goed gehoord. De mensen en alle kindjes waren enthousiast, zeker omdat we ook Engelse lessen 
gaan geven... 
Morgen vertrekken Elke en Janne en trekken wij het huisje in... De eerste speldagen komen er ook aan... spannend! 
Tot binnenkort! 
Andy en Koen 
 

1/05/2007  

Wij zijn goed aangekomen, en brengen zo snel als mogelijk verslag uit van onze eerste indrukken. 
Koen en Andy 

 
Elke en Janne - 26/01/2007 tot 07/05/2007 
Vanaf februari vervangt Janne Van Pelt de zieke Ellen in het project. Samen zullen ze tot mei het project laten draaien. 

 
19/04/2007  

Nog 20 dagen en we hebben het geweten ook! 
Nu we met onze laatste spelletjesweek bezig zijn krijgen we vaak een krop in onze keel bij de gedachte dat aan alle 
mooie liedjes een einde komt. Bij de vraag " No te vayas..." ( Ga niet weg!) krijgen we het soms wel een beetje 
moeilijk. 
Binnenkort starten de voorbereidingen voor een heus afscheids- en verwolkomingsfeestje voor Koen en Andy. En het 
zal er knallen. In schoonheid zullen we het project in de handen van de nieuwe vrijwilligers leggen. Zoveel is zeker. 
Ondertussen ook alweer een paar keer naar de ranch en Casa Nazareth geweest met cadeautjes, rummikub en een 
darts. Want ook zij verdienen een leuke Pasen. 
We hebben nog drukke weken. Souvenirs kopen, afscheid nemen,... en zeker niet te vergeten, de feestjes! 
Zonet ook onze laatste les gegeven waarin de leerlingen hun project rond recyclage moesten voorstellen. Uitgedost in 
recyclage-outfit vielen we niet uit de toon naast de blikkenautootjes,schoendooscamera, rugzakken gemaakt van een 
waterbidon, een papiergeschept huis,... Met een kus van de meester, een bank vooruit en een applaus en knuffel van 
de kinderen hebben we dit ook alweer achter de rug. Moe maar voldaan keerden we tevreden terug. 
We willen alvast graag de VZW bedanken voor de kans die ze ons gegeven hebben en voor de steun tijdens ons verblijf 
hier. Via deze weg ook nogmaals een dikke proficiat aan Tim, kersverse papa van Stien. 
Gegroet, geniet nog van de laatste weken zonder ons, dan doen wij hetzelfde! 

23/03/2007  

Liefste dagboek, 
De lente is in het land, het is goed weer, de mensen zijn vrolijk en er zijn veel kindjes om mee te spelen... Wat wil een 
mens nog meer? Binnen een maand zijn de volgende vrijwilligers hier en we krijgen het een beetje heet onder onze 
voeten, dus de boodschap luidt: genieten, genieten, genieten! 
Met het project loopt alles heel goed. Elke dag kunnen we toch 
rekenen op een twintigtal kindjes, die ons enthousiast staan op 
te wachten om te spelen of dingen te maken, en wij voelen ons 
al een beetje hun tweede mama. Ook op school genieten we 
ook van het lesgeven. Deze week hebben we ons eerste lesje 
Engels gegeven, en het bleek toch een grotere uitdaging dan 
gedacht, vooral omdat de moeilijkheid voor de Mexicanen ligt 
in de uitspraak. Maar met veel voldoening keerden we terug 
naar ons huisje, uitkijkend naar de volgende les. 
Aan sommige dingen kunnen we toch moeilijk wennen. Zo is 
het wel even slikken als we een paar van ons kindjes 
tegenkomen op straat, stenen gooiend en vechtend met 
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andere kindjes. Zeker als je weet dat die kindjes (meisjes en jongens) tussen 3 en 5 jaar oud zijn. De koosnaampjes 
van de kindjes laten ook niets aan de verbeelding toe: dikke, kip, dunne, lange, bleke, varken, mijn kind, ... Heel lief 
en schattig allemaal. Wij gaan ook altijd terug naar het huisje waar we een warme douche kunnen nemen, eten 
kunnen koken, naar de dokter kunnen gaan als het nodig is, maar voor velen hier is dat slechts een illusie. Wij zijn niet 
met het gedacht naar hier gekomen de wereld te verbeteren, maar het maakt het niet minder pijnlijk. 
Maandag was het het jaarlijkse buurtfeest van Artesanos, waardoor de wijk op stelten stond. Er was kermis, optredens, 
vuurwerk, eetkraampjes, veel volk.... en Padre Jorge zag dat het goed was! We zijn in de botsauto's geweest met 
Poncho en Rubin, bij Lupe aan de Kerk een Lonche gegeten en genoten en gedanst op de muziek van verschillende 
bandagroepen. In naam van (tot nog toe) onbekenden werd via een bandagroep de groetjes gedaan aan Joanna en 
Erika ( met onze mexicaanse namen duurde het een tijdje tegen dat we doorhadden dat het op ons bedoeld was). We 
voelen ons hier zowaar BA's (bekende Artesanaten) en we moeten opletten dat het niet te hoog in ons kopke krijgen! 
Hier kunnen we eigenlijk nergens naar toe zonder herkend te worden, wat soms wel in ons voordeel speelt. Zo krijgen 
we korting in de winkel voor spelmateriaal, worden we getrakteerd op een ijsje door voorbijgangers, ... We zullen 
eraan moeten wennen in België dat we geen voorkeursbehandeling meer zullen krijgen, want we worden hier gewoon 
verwend door de superlieve Mexicanen! 
Lieve mensen, hasta luego! 
Groetjes Joanna y Erika 
 

5/03/2007  

 
Eindelijk weer nieuws vanuit Mexico. 
Na de introductie van Janne loopt het project alweer op volle toeren. Doordat 
er elke dag catechese is, komen de kindjes massaal op de spelletjes af. 
We hebben hen ondertussen geleerd hoe ze bloemen moeten maken van 
crepe-papier, bootjes vouwen,...  
Ook de lesjes op school verlopen vlot. De lessen i.v.m. kleuren zijn net 
afgelopen. Deze week gaan we leren hoe ze papier moeten recycleren. 
Aan uitstapjes ook  geen gebrek. We zijn ondertussen al waardige Chivas-
supporters. 
Vorige week zijn we naar de trouw van Poncho ( broer Memo) en Eli geweest. 
Ze waren piekfijn uitgedost en zoals verwacht was ook het feest prima in orde. 
Gisteren zijn we uitgenodigd geweest op een 15e verjaardag. Die worden hier 

nog uitgebreider gevierd dan een trouw. 
Ondertussen is het maart en is de zon steeds meer van de partij. Hierdoor moeten we 
binnenkort het uurrooster aanpassen. We zullen dan enkel s morgens of s avonds 
kunnen spelen om aan de hitte te ontsnappen. Er wordt verwacht dat deze zomer de 
warmste uit de Mexicaanse geschiedenis zal worden. We zullen dus zuinig moeten 
omspringen met het water. Dit klinkt raar omdat de straat al 3 dagen blank ligt o.w.v. 
een geknakte waterleiding. 
Janne is al redelijk bekomen van de overvloedige aandacht die je hier krijgt als 
Westerling. Ze is al helemaal op haar gemak in het huisje en bij de familie. 
We staan er wel nog altijd van versteld hoe we door mensen die we nauwelijks kennen 
steeds met open armen ontvangen worden. 
De Mexicanen zijn en blijven echte schatjes!! 
Adios amigos y hasta la proxima! 
Janne en Elke 
 

7/02/2007  

Dag iedereen, 
Helemaal herboren ben ik teruggekeerd van mijn reis met Tom. Ik wil hier niet voor zorgen dat iedereen groen ziet van 
jaloezie, maar toch wil ik een klein verslagske geven van onze trip.  
De aankomst van Tom is om het op zijn zachtst te zeggen wat chaotisch verlopen: vlucht gemist, bagage nog in 
Duitsland,... maar toch een zalig weerzien van mijn liefje. We hebben veel gezien, maar het gigantische Mexico is 
jammer genoeg te groot om te bezoeken in 12 dagen. Toch.... hebben we een paar keren onze ogen opengetrokken en 
proberen te vatten dat er echt zo mooie plaatsen op onze aarde bestaan.   
Het is moeilijk om alles te beschrijven in een mail. Te paard hebben we een onder lava bedolven stadje Paricutin 
bezocht waar alleen een deel van een kerk de tand des tijds heeft doorstaan. Ik geeft toe dat het idyllischer is dan het 
eigenlijk was. Het was echt supermooi, maar ik heb ontdekt dat paarden niet mijn grootste vrienden zijn. Je krijgt er 
alleen maar blauwe billen van.  
Teotichuacan, naast Mexico City, bezocht waar, in volle glorie, de piramides van de zon en de maan de mensen met 
verstomming verslaan. Na de lange beklimming naar de top konden we alles overschouwen en alleen maar ‘waauw’ 
zeggen (ook wegens gebrek aan meer longinhoud). Conclusie: die maya’s zijn echt zotte mannen.  
Onderweg een aantal keren halt gehouden in een stadje (Uruapan, Patzcuaro, Taxco,...) waar we konden genieten van 
de typische lokale dingen, zoals de artesania, de marktjes, klederdracht, de gekko’s en kakkerlakken in de hotelkamer. 
De overweldigende landschappen laten ook een enorme indruk achter. De imposante bergen, bananenplantages, 
palmbomen, ... Mexico kent nu een enorme droogte, waardoor er eigenlijk weinig groen valt te bespeuren. Waar eens 
rivieren waren vind je nu slechts geulen in de grond. De bruine grasvlakte wordt hier ook bijna volledig afgebrand om 
de grond klaar te maken voor nieuwe gewassen. Het enige wat dit alles overleeft zijn de cactussen die als pijlen uit de 
grond schieten en tegen alles bestand lijken te zijn.  
Het zou eigenlijk niet mogen, maar we hebben toch veel slecht weer gehad, waardoor we onze grootse plannen om 
nog veel sites te bezoeken op moesten bergen en genoodzaakt waren het warme weer op te zoeken aan de kust. Na 
een paar keer te moeten vluchten van de Amerikanen zijn we in het aards paradijs terecht gekomen.“It’s like the end 
of the world as we know it”. We konden gewoon geen foto’s trekken die niet leken op een postkaart. Onder een 
muskietennet met het geluid van de pelikanen en de zee wensten we elkaar een goeienacht.   
En toen kwam er een olifant met een langs snuit .... maar ik heb hem gezegd dat hij nog drie maandjes weg mocht 
blijven, want mijn verhaaltje is nog niet uit! Deze week komt er een nieuw meisje Janne uit België mij vergezellen om 



de volgende drie maanden het project verder te laten draaien. Ondertussen is Liesbeth hier ook toegekomen, en zal 
Janne wat Spaans bijbrengen.  
Hasta la proxima  
Besos Elke x  
Si no disfrutas lo que haces, no estás en donde deberias 
 

28/01/2007  

Nog een paar dagen en ik vertrek. Mijn vlucht op 7 februari ziet er zo uit: 
= ik vlieg om 9u55 naar London 
= daar heb ik een uurtje tijd om over te stappen: om 12u40 (local time) vlieg ik naar Mexico 
= ik kom aan in Mexico City om 18u20 plaatselijke tijd (=01u20 Belgische tijd) 
Het komt er nu snel aan, de laatste dagen worden zeer hectisch! 
groetjes, Janne 
 

26/01/2007  

Ik ben nu even op reis met mijn vriendje. Begin februari ben ik terug op post, en tegen dan komt mijn nieuwe 
metgezel Janne ook. 

 
Elke en Ellen - 20/08/2006 tot 27/01/2007 
Ellen is eind augustus vertrokken en reisde eerst nog wat rond in Mexico. Begin november kreeg ze het gezelschap van 
Elke. Samen hebben ze de werking in de wijken opnieuw opgestart. 
 

19/01/2007  

Dag mijn liefste dagboek, 
Ondertussen is het vrij podium achter de rug en het was echt een groot succes. Meer dan honderd mensen zijn het 
spektakel komen bewonderen. Ik had toch een beetje stress om de show in mijn beste Spaans te presenteren, maar 
het viel gelukkig goed mee. De kindjes waren super: dansjes, eentje die La Bamba zong, show met de bal, een 
toneeltje, Carlitos die in de pauze het publiek animeerde met zijn gitaar, ja zelfs de Padre heeft zijn steentje 
bijgedragen! Kortom, een schoon pakketje voor een schitterend spektakel. Omdat het die dag drie koningen was 
hebben we na de show aan iedereen Rosca (zoet brood) en Canela (Kaneelthee) uitgedeeld. Eind goed al goed! 
Op school heb ik met mijn kindjes een project opgestart rond afval en recyclage. De leerlingen hebben tot eind april de 
tijd om iets uit te werken met afval/rond recyclage dat nuttig is voor henzelf of voor de anderen. Ik ben benieuwd... De 
leerkracht was alleszins laaiend enthousiast en vanaf die dag wordt er ook gesorteerd in de klas op de Belgische 
manier. 
Ondertussen is Ellen, mijn compagnon hier, noodgedwongen naar huis moeten vertrekken om te revalideren. Langs 
deze weg wil ik haar in naam van alle mensen uit de wijk (die we kennen) heel veel beterschap toewensen, ze gingen 
allemaal een woordje richten tot God dus ze weet nu dat ze op beide oren kan slapen. 
Juist terug van de mama der mama’s Esperanza, en kan geen pap meer zeggen. Haar eten is te lekker om neen tegen 
te zeggen. Vandaag de eerste dag van mijn conge en ben nu in blijde verwachting van mijn wederhelft die nu ergens 
boven de Atlantische oceaan hangt. 
Ik begin steeds meer mijn draai te vinden hier. De frigoles en ja, zelf chili kunnen mij al meer en meer bekoren. Nu 
niet meer verlangen naar stoverij en chocolade (en ...) en ik kan hier komen wonen (als mijn familie en vrienden zin 
hebben om te verhuizen naar hier). 
Amigos, hasta luego met meer spannend nieuw van ginderachter! 
 

30/12/2006  
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Liefste dagboek,  
Niet alles verloopt altijd zoals we willen of hopen, maar dappere meiden als we zijn halen we nog steeds het beste uit 
onze tijd. Met of zonder maagonsteking, griep of gips. De familie en andere mensen uit de wijk overstelpen ons steeds 
met de beste zorgen, zo kennen we de Mexicanen! 
Zo hadden we een gezellige tijd met de familie op kerstavond. Het hele gezin samen in de pick-up op weg naar de 
middernachtmis. Daarna aten we taco’s en dronken we warme punch. Net als in Belgie is het een tijd van gezellig 
samen zijn, maar toch schuilt er hier heel wat meer achter. De geboorte van Jezus gaat in deze katholieke 
gemeenschap gepaard  met enkele rituelen. Zonder gebedje, liedje en kusje wordt het kindje niet in zijn stal gelegd. 
Zelfs hier in Mexico is het op kerstavond behoorlijk frisjes. De plaatselijke bevolking volledig uitgedost met sjaals, 
mutsen, handschoenen en dikke jassen waarmee je een winter in Moskou zou kunnen overleven. Beweging is nodig om 
warm te blijven. Het feest komt plotseling op gang wanneer de bandamuziek wordt opgezet. Iedereen springt recht, 
waagt zich aan een dansje, maar even plots al het begon, is het ook weer gedaan en stond iedereen klaar om naar 
huis te gaan. 
Ook het project verloopt veel beter dan onze eerste, kinderloze, week. We kregen de raad om tijdens de vakantie 
zonder uurrooster te werken en zelf een beetje te zien waar en wanneer er nood is aan spelletjes. We kwamen op het 
idee een vrij podium te organiseren dat zal doorgaan op 6 januari. De kinderen komen vol enthousiasme dansjes, 
toneeltjes, ... oefenen om er een heus spectakel van te maken. Ook aan spelletjes en knutselen is er zeker geen 
gebrek. 

Aan iedereen een zalig kerst en een gelukkig 2007 gewenst!!!!!!!!!!!!!!!! 
 We zullen hier eens klinken met een tequilaatje op jullie gezondheid. 

                                                              Vele groetjes Ellen en Elke 

 
 
 
 
 

Liefste dagboek 
We beginnen bij het begin ondertussen al bijna een maand geleden. 
Onze oprechte excuses voor het niet tijdelijk aanvullen. 
Zwoegen en zweten bij de recordpoging pannenkoeken bakken, die we 
ongetwijfeld gehaald hebben. Na de voorstelling in de kerk vlogen deze 
10 miljoen perfecte exemplaren in geen tijd over de toog. Handen te 

kort, wat wil zeggen veel 
geïnteresseerden.  
Het derde lesje in het 
zesde leerjaar reeds achter 
de rug. Ondanks onze 
gebrekkige kennis van het 
Spaans stonden we 
versteld van de interesse 
en behulpzaamheid van de 
leerkracht en de meer dan 
dertig leerlingen.Wat we 
niet konden uitleggen, 
konden we fantastisch uitbeelden. Tijdens de speeltijden krijgen we meer 
aandacht dan we aankunnen, maar dat kan alleen het project ten goede 
komen. 
Ondertussen worden we beetje bij beetje geïntegreerd in de Mexicaanse 

cultuur van de tequila, het stressloos leven,... we waagden ons zelfs al op de dansvloer met onze eerste bandapasjes. 
Mijn huis is jou huis, maar omgekeerd is niet minder waar. Te pas en te onpas kan je bezoek verwachten. ‘Ik kom 
dadelijk’ kan evengoed binnen twee dagen zijn. Het enige wat ons onderscheidt van de echte Mexicaan is het 
overmatig chiligebruik... maar geleidelijk aan komen we er wel. 
Ook maakten we meermaals kennis met het plaatselijk ongedierte. Van kakkerlakken en mieren kijken we niet meer 
op, maar een schorpioen in het bed of een zwarte weduwe aan de wasplaats zorgde voor enkele paranoia-aanvallen. 
Kortom we genieten volop van onze tijd hier. Meer nieuws in de volgende episode van ‘Het leven zoals het is... 
ginderachter’ 

29/10/2006  

Ik vertrek bijna! 
Gisteren een leuk afscheidsfeestje gehad! Bedankt iedereen! 
Vanaf 8/11 hier regelmatig reisverslag! 
Elke 

16/10/2006  

Net terug van een maandje reizen en het was fantastisch. Van Mazatlan tot in Baja California en van Los Mochis tot 
Chihuahua om via Zacatecas terug thuis te komen in een overstoomd huisje. Veel mooie reiservaringen rijker en veel 
centjes armer, maar het was het meer dan waard! 
Nu wacht ik, samen met de familie, vol ongeduld op Elke en Melissa om er volledig in te vliegen. 



9/10/2006  

Ellen Albrecht is volop aan het genieten van Mexico, Ellen Anthoni is teruggekeerd met een valies vol cadeautjes en 
een hoop informatie over het project. 
Melissa en ELke bereidden zich verder voor en vertrekken op 8/11! Liesbeth gaat hen de eerste weken begeleiden, 
maar vertrekt al beetje vroeger (1/11). 

12/09/2006  

Samen met Ellen zit ik nu bijna twee weken hier in Artesanos. We zijn er meteen ingevlogen. Onze dagen worden 
vooral opgevuld door praatjes met de mensen uit de wijk om zo het project klaar te stomen tegen november. De 
school, Padre, vrienden en kennissen,... de meesten zijn ondertussen op de hoogte van onze aanwezigheid. Ons doel 
duidelijk maken is onze opdracht. Natuurlijk reserveren we af en toe ook een ontspanningsmomentje in het centrum, 
op de ranch of naar de zee. Jaja, we hebben het hier goed. 
Ellen A 

27/08/2006  

Onze vlucht 
Ik vertrek samen met Ellen Anthoni van de vzw 
= op dinsdag 29 augustus 
= opstijgen Zaventem om 8u10 (dat wordt vroeg opstaan!) 
= tussenstop in Madrid van 10u30 tot 12u30 
= aankomst Mexico om 17u15 (Mexican Time, is dus 00u15 bij ons! 
Daarna aclimatiseren we even in Mexico City waarna we doorreizen naar Guadalajara. 

 
Tinne en Katrien [20/12/2005 tot 20/07/2006] 
Tinne uit Edegem en Katrien uit Dendermonde zijn maandag 12 december 2005 op de vlieger gestapt richting Mexico. 
Zij losten Machteld en Thomas af en werkten in het project tot juni 2006. 
 

12/06/2006  

Hallo iedereen! We zijn momenteel druk bezig met het inpakken van onze trekrugzak en met afscheid te nemen van 
verschillende mensen. Binnen een paar uur vertrekken we naar Mexico DF om nadien naar Oaxaca door te 
reizen…Hopelijk kunnen we tijdens onze reis nog genieten van de wereldbekergekte die hier heerst :-)! Aangezien dit 
ons laatste dagboekverslag is, mag een dankwoordje niet ontbreken! We danken de vzw dat we de kans hebben 
gekregen om 6 maanden in het project te werken. Het is een leuke ervaring geweest! We wensen de volgende 
vrijwilligers veel plezier en succes toe! Voor de allerlaatste keer een dikke kus van Tina y Katrina xxx Tot volgend 
maand in Belgie xxxxxxx 

7/06/2006  

Hallo! We hebben een drukke, maar superleuke week achter de rug. Vorige week dinsdag zijn we met Esperanza naar 
Ojo de Agua ( een zwembad in Lopez) geweest. Het was een warme dag en we hebben genoten van het luieren, eten 
en zwemmen. Normaal gezien gingen we gisteren terug naar Ojo de Agua gaan, maar door het slechte weer was het 
uitstapje afgelast….Ondertussen is hier het regenseizoen begonnen en toen we donderdag na de spelletje naar huis 
gingen, waren we getuige van een zware regenbui. Volgens de mensen hier stelde die regenbui niets voor, maar voor 
ons was het toch spectaculair om te zien. De straten liepen vol met water en we hebben onze tocht naar huis op onze 
blote voeten verder gezet. Het huisje was ook onder water gelopen en dat was natuurlijk minder leuk! Dit weekend zijn 
we ook naar Casa Nazareth en de Ranch geweest. We kijken er altijd naar uit om naar Padre Madrid en “ zijn jongens” 
te gaan. We worden er altijd hartelijk ontvangen en naar traditionele gewoonte mogen we met de jongens domino, no 
te encabrones…spelen. Na een verblijf van zes maanden hebben we nog altijd geen goede speltactiek! Spijtig genoeg 
verliezen we nog veel te vaak :-). Zaterdagmiddag zijn we naar La Laja vertrokken, daar hebben we al kort afscheid 
genomen van Pollo en Marie, maar we hebben hen beloofd om hen na onze reis nog vlug een bezoekje te brengen. Ja, 
afscheid nemen is niet gemakkelijk! Zondagmorgen zijn we naar het kerkplein van Lomas geweest. Esperanza verkoopt 
daar heerlijke broodjes, dus als ontbijt stonden er broodjes en “arroz con leche” op het menu! Zondagmiddag zijn Rosy 
en Ruben terug van hun huwelijksreis gekomen. Ze hadden een cadeautje voor ons mee, wat we superlief vonden! 
Ondertussen loopt voor ons het project op zijn einde. Deze week gaan we van verschillende mensen afscheid nemen. 
Vrijdag moeten we voor de tweede en laatste keer onze visums gaan verlengen en nadien vetrekken we op reis! 
Zaterdag vertrekt Marian richting Mexico city, het was echt leuk dat zij hier twee weken in Artesanos was…Tot de 
volgende! Kus, Tinne en Katrien xxx  

1/06/2006  

Hallo iedereen! Vorige week is Marian hier gearriveerd, en het is tof dat zij nu ook in Artesanos is! Zoals jullie weten 
stond er een feestweek op het programma. We zijn met Memo en Oscar naar een feestje geweest, we hebben een 
filmpje in de cinema meegepikt….maar het trouwfeest van Rosy ( dochter van de familie) was het leukste feest! Tijdens 
de eucharistieviering hadden we alledrie tranen in onze ogen, ja, ja, we werden er een beetje emotioneel van! Gelukkig 
was Tinne al bekomen van haar ziek zijn, zodat we ’s avonds goed hebben kunnen feesten. Het was echt een superleuk 
trouwfeest, er waren veel bekenden uit de parochie en we hebben goed kunnen dansen! Rosy heeft twee keer haar 
bruidsboeket moeten weggooien, de eerste keer waren er kinderen met het boeket van door, de tweede keer had ik ( 
Katrien) de eer om het boeket op te vangen. Ik was wel een beetje fier, ja…;-)Ondertussen zijn Rosy en Ruben naar 
Argentinië vertrokken. Het zal wel wennen zijn dat Rosy niet meer bij onze Mexicaanse familie zal wonen. We hebben 
de indruk dat iedereen het er moeilijk mee heeft. Jairo ( de jongste zoon van de familie) heeft heel hard geweend 
omdat zijn zus op huwelijksreis vertrok….. Ziezo, dit was het voor deze week. Dit weekend gaan we naar de ranch en 
gaan we ook afscheid nemen van de mensen in La Laja….Beso, Tina y Katrina xxx  

23/05/2006  

Hallo België! Vorige week hebben wij het nieuws vernomen dat Marieke, de volgende vrijwilligster, haar vertrek 
uitgesteld is. Heel spijtig voor haar…:-(.Deze keer hebben we in San Jose rond ons afscheidsfeest geknutseld, de 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=9


opkomst was klein maar we hadden toch de indruk dat de jongeren zich geamuseerd hebben. De Engelse les kent geen 
succes meer, maar met de lees- en schrijflessen hebben we onze handen goed vol. Elke week hebben we een nieuwe 
leerling die lessen bij ons wilt volgen. De mond- aan- mond reclame doet duidelijk zijn werk :-)! Dit weekend zijn we 
naar Tonala ( een grote keramiekmarkt) geweest en we zijn ook nog eens naar de cinema geweest. Ondertussen is het 
hier soms super warm! Om naar “ de spelletjes” te stappen, moeten we nogal wat inspanningen leveren. Naar Lomas, 
dat op een heuvel ligt, stappen is al een ganse prestatie voor ons. Als we daar aankomen, moeten we toch even in de 
schaduw bekomen! Zaterdag trouwt de dochter van de familie ( Rosy), we kijken er al hard naar uit! Ondertussen is 
Tinne ziek en hopelijk geneest ze vlug zodat we samen goed kunnen feesten. We zullen niet de enige Belgen op het 
trouwfeest zijn, Marian ( zij stond twee jaar geleden ook in het project) komt naar Artesanos om de familie en andere 
vrienden een bezoekje te brengen. Tot de volgende! Groeten, Tinne en Katrien xxx  

16/05/2006  

¡ Hola ! Een beetje nieuws uit Guadalajara! Vorige week hebben we in Lomas rond het welkomsfeest ( dat ook ons 
afscheidsfeest is) van Marieke geknutseld. We hebben er slingers gemaakt, die slingers zouden dan op het feestje 
opgehangen worden. Het was dan ook geen gemakkelijke opgave om sommige kinderen te overtuigen om hun slinger 
af te geven :-)! Vorige weekend hebben we de jongens van Casa Nazareth en de Ranch een bezoekje gebracht. En 
natuurlijk waren ze blij met de foto’s! Na ons bezoek hebben we nog een kort bezoekje aan Marie en Carlos gebracht. 
We zijn niet bij Elisa blijven slapen want de volgende dag stond er een uitstap met Martin ( zoon van de familie) op het 
programma. We zouden naar de zoo gaan, maar dat is niet doorgegaan…wat we uiteraard heel spijtig vinden! Binnen 
twee weken trouwt Rosy ( dochter van de familie) en we merken dat de familie al begint te stressen. We kijken er naar 
uit om deze belangrijke gebeurtenis samen met de familie te vieren! We hebben gisteren in het centrum van 
Guadalajara een leuk huwelijkscadeau voor Rosy en Ruben gekocht. Vanavond is het cena met de familie en deze keer 
is onze beurt om te koken. Er staat een Spaanse tortilla op het menu….. Alfonso en Lupe ( mama en papa van de 
familie) volgen een streng dieet. Op het werk van Alfonso is er een wedstrijd, de arbeiders met overgewicht moeten zo 
veel mogelijk vermageren. Degene die het meeste vermagerd is, wint een reis naar Puerto Vallarta. Momenteel is 
Alfonso aan het winnen, dus we denken dat hij ( en Lupe) niet van de Spaanse tortilla’s zal proeven. Een rare en 
ongezonde wedstrijd als je het ons vraagt! ¡ Hasta la proxima!, Tina y Katrina x  

10/05/2006  

Hallo iedereen! Vorige week zijn er meer kinderen voor de spelletjes komen opdagen en dat was echt leuk. Voor onze 
vakantie hadden we wel meer kinderen, we speelden toen rond de uren van de catecheselessen, maar zoals jullie 
weten zijn deze lessen nu afgelopen. Voor de lees- en schrijflessen in Lomas zijn er nieuwe leerlingen komen opdagen. 
Er komen nu ongeveer 9 kinderen naar de les. Dat is niet echt veel, maar de kinderen lezen en schrijven op een 
verschillend niveau, zodat het soms echt vermoeiend is om hen verschillende zaken aan te leren. Bij sommige kinderen 
moeten we vanaf nul beginnen, anderen kunnen dan al een beetje lezen en schrijven. De kinderen hebben allemaal 
een verschillende rede om niet naar school te gaan: door lange afwezigheid door ziekte hebben ze een te grote 
achterstand opgelopen en kunnen ze niet meer aansluiten bij hun leeftijdsgenoten, ze moeten hun ouders helpen met 
het huishouden of ze zijn “ buitengesmeten” op school! Ze zijn echt enthousiast tijdens de lessen, echt plezant! Naar 
Mexicaanse gewoonte komen ze wel altijd te laat …en dat is wel spijtig! Het is dus altijd afwachten of “ onze leerlingen” 
opdagen of niet :-)! Dit weekend zijn we met onze Mexicaanse familie naar de zee geweest! We zijn naar Guajabitos 
geweest, het is bijna een jaarlijkse traditie van de familie om naar deze badplaats te trekken. We hebben er genoten 
van de zon en de zee, zelf een beetje te veel want we waren goed verbrand! Gisteren zijn we nog heel even naar San 
Juan de Dios en het centrum van Guadalajara geweest. Martin en Poncho ( de zonen van de familie) verjaren deze 
week, en een klein cadeautje kan dan toch niet ontbreken! Vandaag is het moederdag en straks we gaan we Lupe eens 
in de bloemetjes zetten! Dit weekend gaan we waarschijnlijk naar de ranch! We hebben groepsfoto’s laten ontwikkelen. 
Bij ons vertrek in april vroegen de jongens wel tien keer of ze een groepsfoto kregen. Benieuwd of ze tevreden zullen 
zijn met de foto’s! Volgende week meer nieuws! Dikke kus, Tinne en Katrien xxx  

3/05/2006  

¡Hola! Hier zijn we weer, met “ feestnieuws” deze keer. De afgelopen week is er weer goed gefeest in Lomas en San 
Jose! Het is wel leuk om dit met de plaatselijke bevolking te vieren, maar de feesten zijn wel nadelig voor het project! 
Zo werd er vorige week vrijdag op school “ dag van het kind” gevierd, de kinderen hadden hierdoor vroeger gedaan 
met de lessen…en we denken dat er daardoor weinig kinderen voor de spelletjes zijn komen opdagen! Op algemene 
vraag hadden we ook een knutselactiviteit met plasticine georganiseerd, maar de opkomst was bedroevend klein! 
Zaterdagmorgen zijn we dan met goede moed naar Lomas vertrokken, maar op het kerksplein was er een 
carnavalsverkiezing aan de gang. De verkiezing werd aan elkaar gebabbeld door Padre Jorge, best wel grappig! We 
hebben goed kunnen lachen met Esperanza ( verkleed als Indiaan) en ook goed gevloekt want we waren ons 
fototoestel vergeten :-)! Nadien werd er in Emperatriz en San Jose “ dag van het kind” gevierd,, kinderen playbackten 
liedjes, voerden sketches op,…En er werd naar Mexicaanse gewoonte veel snoep aan de kinderen uitgedeeld! We 
wisten niet dat “ de dag van het kind” hier zo goed gevierd werd! Morgen zijn het weer lees- en schrijflessen en we 
gaan aan “ onze leerlingen” een kleine (snoep)attentie geven. Vorige zondag deden verschillende kinderen hun eerste 
en plechtige communie in Lomas. De hoepelrokken en kostuums ontbraken deze keer ook niet! Esperanza haar 
kleindochter Mariana, deed haar eerste communie en we waren uitgenodigd op het communiefeest. Er speelde een 
leuk Mariachisbandje, we hebben weer het Mexicaanse feestgerecht birria gegeten en vooral genoten van de leuke 
sfeer die er heerste. Nadien werd er in San Jose feest gevierd. Padre Jorge is al 33 jaar priester in San Jose en dat 
lieten de mensen niet ongemerkt voorbij gaan…er werden weer sketches opgevoerd en natuurlijk werd er veel 
gegeten! We hadden voor de Padre een fles vruchtenjenever mee en dat werd duidelijk door hem geapprecieerd. Hij 
opende direct de fles, proefde van de jenever en besloot dat het drankje aangelengd moest worden met spuitwater en 
ijsblokjes. Tequila wordt hier met frisdrank gedronken, maar de Padre geloofde niet dat jenever puur gedronken wordt! 
Ondertussen zijn we aan de laatste weken van het project begonnen. We hebben al (mail)contact met de nieuwe 
vrijwilligster, Marieke ( de andere vrijwilligster Wendy, reist eind juli Marieke achterna). We beseffen dat de tijd nu 
echt gaat vooruit vliegen, dus zijn we eergisteren naar San Juan de Dios ( een supergrote overdekte markt in 
Guadalajara) geweest. Het werd tijd dat we eens wat typische Mexicaanse souvenirs gingen kopen! Door al dat 
shopgedoe zijn we vergeten om ’s avonds naar het dorpsfeest in Lomas te gaan, heel spijtig, maar we kunnen er nu 
niets meer aan veranderen ! Morgenavond staat er een concert op het programma. We gaan – rarara – naar het 
concert van James Blunt. Memo had gevraagd of we hem wilden vergezellen naar het concert van James Blunt en 
Hilary Duff. Voor het concert van Hilary Duff hebben we mooi gepast en James Blunt kenden we niet echt, maar daar 



heeft Memo verandering in gebracht. We luisteren nu elke dag naar zijn cd zodat we op het concert goed mee kunnen 
brullen! Dit weekend gaan we ook met onze Mexicaanse familie naar de zee. Het is hier soms heel warm, dus wat 
waterafkoeling is altijd welkom! We gaan er in een bungalow overnachten, samen koken,…maar vooral genieten van 
het luieren met “ onze Mexicaanse familie”! We kijken er al naar uit! Beso, Tina y Katrina xxx  

26/04/2006  

Hallo iedereen! Onze eerste projectweek na onze reis zit er op. Er zijn weinig tot geen kinderen voor de spelletjes 
komen opdagen. En dat was wel teleurstellend! We hopen dat de kleine opkomst te wijten was aan het feit dat het hier 
nog steeds schoolvakantie was. Voor de lees- en schrijflessen in San Jose zijn wel alle kinderen komen opdagen, we 
hadden zelf een nieuw leerling…en dat was natuurlijk wel leuk! Tijdens onze vrije dagen zijn we naar La Laja geweest, 
we hebben daar met Pollo, Elisa, Marie en anderen feest in het dorp gevierd. Naar traditie werd er weer ( een niet 
ongevaarlijk) vuurwerk afgevuurd! ’s Avonds bleven we bij Elisa en haar gezin slapen. De volgende dag hebben we de 
familie van Elisa bezocht. Na een verblijf van bijna vijf maanden kan de Mexicaanse mentaliteit soms wel wat ergernis 
geven ( het wachten, niets plannen), maar gelukkig kunnen we er ook vaak mee lachen. Zo reden we gisteren met de 
bus terug naar huis en de bus moest aan de spoorweg wachten, een superlange goederentrein ging op een 
slakkentempo vooruit. Na tien minuten wachten ( hoe kan een trein nu zo lang zijn?), kregen sommige mensen het al 
op hun zenuwen. Claxongetoeter kon dan natuurlijk niet onderbreken! De buschauffeur kon er niet mee lachen en voor 
de verandering was het Mexicaanse verkeer weer eens gans ontregeld. En toen we dachten dat de trein zo goed als 
gepasseerd was, stopte hij en ging in achteruit terug. Treinen kunnen hier dus in twee richtingen rijden :-)! De 
busritten zijn hier soms echt een avontuur, maar de busrit die volgde was echt te grappig. Het geduld van de 
buschauffeur was duidelijk op en daarom nam hij plots een totaal andere weg ( we zullen zijn rijkunsten maar niet 
beschrijven) zodat veel mensen ongewild moesten afstappen. Door zijn nieuwe route zijn we wel mooi in onze straat 
afgezet... :-)…Na het dorpsfeest in San Jose en La Laja, is het deze week de beurt aan Lomas. Zondag doen er 
verschillende kinderen hun eerste en plechtige communie…en natuurlijk gaan we voor hen supporteren! Vandaag 
verjaart Jairo, de jongste zoon van de familie waarbij we verblijven. Onze wekelijkse cena, die op dinsdag valt, is 
verschoven naar vandaag. Als cena zullen we dus taart en gelatine eten! Gelatine is hier echt een typische Mexicaans 
dessert, maar wij zijn er niet zo zot van, net zoals de andere “ Belga’s” ( dat vertelde de familie ons). Er gaan nog veel 
“ familieverjaardagen” volgen, binnen drie weken is het de beurt aan Poncho en Martin! Meer nieuws volgende week! 
Zoen, Tinne en Katrien xxx  

17/04/2006  

Hallo iedereen! Na onze reis en een kort “Paasbezoek” aan de Barranca ( waar “ de ranch” ligt) zijn we terug in 
Guadalajara! Het was echt leuk om Mexico te verkennen. We hebben dan ook enorm genoten van onze reis! We 
hebben elk apart gereisd…en het weerzien was echt heel plezant! Bijpraten over onze reiservaringen en ondertussen 
Belgische chocolade ( dank aan de familie van Tinne :-) snoepen. Zalig! Ik ( Katrien) ben een paar dagen vroeger in 
Guadalajara gearriveerd zodat ik Semana Santa ( de paasweek) met Padre Madrid en de jongens van de Ranch kon 
vieren. Ik heb mijn portie eucharistievieringen daar wel gehad! Verder heb ik mee gefigureerd in een processie, dat 
was echt een hele leuke ervaring! Zaterdagmiddag is Tinne naar de Barranca gekomen…en zaterdagavond hadden we 
de eer om “ Onze Vader” in een overvolle kerk te mogen opratelen. We denken de Mexicanen een beetje teleurgesteld 
waren, want het was wel een hele korte “ Onze Vader” :-)! Op Paaszondag zelf werden geen speciale 
eucharistievieringen georganiseerd, terwijl Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag goed gevierd werden! 
Ondertussen is het hier nog altijd vakantie voor de kinderen. Het is een beetje afwachten of er kinderen voor de 
spelletjes zullen opdagen. We zitten terug in ons dagelijks leventje, maar we hebben weer leuke vooruitzichten. 
Volgende week gaan we een dorpsfeest in La Laja vieren. Vrienden van Padre Madrid hebben ons uitgenodigd om 
tijdens onze vrije dagen met hen te feesten! De week nadien gaan we misschien met onze Mexicaanse familie naar de 
zee! Sinds we terug zijn in Guadalajara lijkt het hier ineens veel warmer te zijn! Gisterenavond hebben we onze eerste 
stortbui gehad. Het water kwam langs de deuren binnengesijpeld. Maar de verfrissing deed echt veel deugd! Heel veel 
groeten, Tinne en Katrien x  

29/03/2006  

Hallo iedereen! Dit weekend hebben we de jongens in Casa Nazareth en de jongens op de Ranch een bezoekje 
gebracht. We hebben weer veel gezelschapspelletjes gespeeld, en ook weer veel te veel verloren! Bij ons vorige 
bezoekje hadden we kennis gemaakt met vrienden van Padre Madrid, namelijk Pollo en Marie. We brachten hen, na 
ons verblijf op de ranch, terug een bezoekje. We hebben hun familie en vrienden beter leren kennen. Het was een 
geloop van hier naar daar, maar ‘t was heel leuk. Op vraag van Pollo, Marie, Padre Madrid en anderen, hebben we 
“Belgisch” gekookt. We hebben voor hen een ovenschotel gemaakt. Of ze het lekker vonden, weten we niet. Ze vonden 
het een hele gezonde schotel…waaruit we konden opmaken dat ze toch iets meer chili en andere Mexicaanse “ 
lekkernijen” hadden verwacht:-)! ’s Avonds zijn we met Padre Madrid en Pollo pizza gaan eten. En dat heeft ons goed 
gesmaakt. We hebben de nacht bij Elisa , de schoonzus van Pollo doorgebracht. De volgende dag stond er een 
eucharistieviering en een verjaardagsfeestje op het programma. Op het feestje was er een grote ( en lekkere) 
barbecue. Er speelde ook een Mariachibandje, heel gezellig. ’t Was echt grappig om de mannen te zien spelen, ze 
brachten veel sfeer. En natuurlijk verwachtten de feestvierders dat de “ Belga’s” ook een liedje aanvraagden. Onze 
Mariachis kennis is niet zo groot ( eerder betrekkelijk klein), maar het liedje “Guadalajara” kennen we nu al…dus 
hebben we aan het bandje gevraagd of ze dat liedje wilden speelden. En natuurlijk hebben ze dat met veel 
enthousiasme gedaan! Het was echt een heel leuk ( maar ook vermoeiend) weekendje. Hopelijk volgen er nog zo veel! 
Met de spelletjes gaat alles ook nog goed! In San Jose hebben we nu wel minder kindjes, dit omdat daar de dagelijkse 
catecheselessen zijn afgelopen. Maar onze trouwe fans blijven nog elke keer opdagen en dat is echt plezant. In Lomas 
hebben we dan weer nieuwe fans, zij hebben nu elk dag catecheseles. Als we in Lomas toekomen, begroeten 
sommigen ons heel enthousiast. Hun enthousiasme is soms zo groot dat ze met ons spelen terwijl hun lessen nog niet 
zijn afgelopen…De knutselactiviteiten blijven hier heel populair. Zo hebben we hier al bloemen uit crepe papier, 
robotten,…gemaakt. Vorige week hebben we in Lomas op grote witte papieren de lichamen van de kindjes 
overgetekend. Nadien mochten ze “hun lichaam” inkleuren. Een hele simpele activiteit, maar de kinderen hadden dit 
hier nog nooit gedaan. Op het einde van de knutselactiviteiten gaan er verschillende kindjes fier met hun werkje naar 
huis. Anderen vinden het dan weer leuk om hun werkje kapot te scheuren of in de bomen te gooien. Tja... Binnen een 
paar dagen vertrekken we op reis. Tinne haar familie komt naar Mexico om samen met haar Mexico te verkennen en ik 
( Katrien) trek naar het noorden. Dit betekent dat jullie even zullen moeten wachten op een nieuw dagboekverslag! 



Hou jullie allemaal goed en zoals ze hier in Mexico zeggen: “ ¡ Qué te vaya bien!”, Beso...Tina y Katrina x  

22/03/2006  

Hallo iedereen! Dit weekend was het groot feest in San Jose. Zoals jullie weten was het hier een hele week kermis. De 
kermistoestellen konden onze aandacht niet trekken, maar de eetkraampjes wel :-)! Zondag werd hier ook de eerste 
en plechtige communie gevierd. Veel kindjes, die naar de spelletjes komen, deden hun communie. De eerste 
communie leek eerder op een trouwpartij, de kinderen waren net kleine bruidjes en bruidegommen. De witte 
hoepelrokken en de chique kostuums ontbraken dus niet! Later op de dag was het plechtige communie, bij deze 
plechtigheid droegen de kinderen sobere kledij. Maar de aanwezigheid van de bisschop maakte deze eucharistieviering 
wel heel speciaal! Zondagavond hebben we genoten van een mooi, maar niet ongevaarlijk vuurwerk! Het is hier ook 
een traditie om een “castillo” ( kasteel) van vuurwerk af te steken. Nadien waren de “ bombas” aan de 
beurt…vuurpijlen zoals wij ze ook in België kennen. Bovendien is er een klein wonder gebeurd :-)! In Emperatriz zijn er 
kinderen opgedaagd om met ons te spelen! In Lomas zijn er nu elke dag catecheselessen, waardoor er meer kindjes 
komen spelen en knutselen. In San Jose zal het afwachten worden, de dagelijkse catecheselessen zijn daar immers 
afgelopen…we hopen dat de kindjes de gewoonte zullen behouden om met ons te spelen! Dit weekend gaan we naar de 
ranch! En we hopen ook weer een bezoekje te kunnen brengen aan Marie. We kijken er al naar uit! Dikke kus, Tinne en 
Katrien xxx  

15/03/2006  

Hallo iedereen! Vandaag zijn we 15 maart, dat wil zeggen dat we al 3 maanden in Mexico verblijven. Dat wil dus ook 
zeggen dat het tijd was om ons visum te verlengen. Het heeft ons bijna een hele dag gekost van formulieren invullen, 
copies maken en naar de bank lopen maar we mogen weer 90 dagen langer blijven. De spelletjes lopen goed in Lomas 
en San Jose. In Emperatriz is het moeilijker om de kinderen en de ouders te bereiken.. We hopen dat we er vlug 
verandering kunnen brengen, maar dat is echt geen gemakkelijke opgave! Ondertussen is hier feest in San Jose. De 
naamdag van de patroonheilige San Jose wordt hier gevierd. Dat gaat gepaard met een kermis en veel 
eucharistievieringen, dit gedurende een hele week. Op het einde van de week, het hoogtepunt, is het eerste en 
plechtige communie. Naar deze dag kijken veel kinderen al heel lang uit….De kinderen gaan al jaren elke week naar de 
catecheseles, de laatste maanden voor hun communie hebben ze elke dag catecheseles! Verder zijn we dit weekend 
naar een concert geweest. Geen banda of mariachi deze keer, maar een popconcert geweest van Belanova ( 
Guadalajara) en Goti ( Argentinië). We hebben heel hard van dit concert genoten! Guille en Memo hadden ons ook nog 
uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Sommige mensen moeten hier tot ’s avonds laat werken, dus begon het 
feestje maar om 11 uur ‘s avonds. We hadden al gegeten, maar op het feestje was er een barbecue waar we niet aan 
konden weerstaan :-)! Gisterenavond was het cena met de familie. Deze keer was het aan de familie om te koken. Het 
was een rustige en gezellige avond. Altijd leuk om eens wat bij te praten! Volgende week meer nieuws! Beso, Tina y 
Katrina x  

8/03/2006  

Hallo iedereen! Hier zijn we weer met wat nieuws uit het verre Mexico! We zijn juist terug van de spelletjes in San 
Jose. We hadden een groepje actieve kinderen, dus we hadden de kans om ons ( nog) eens goed uit te leven tijdens de 
spelletjes! Chinese voetbal, tikkertje, verstoppertje, 1-2-3 piano, bomba,…zijn hier echt populaire spelletjes. Het is 
leuk om te zien hoe de kinderen zich tijdens het spelen amuseren…En de ( vermoeiende) warmte nemen we er met 
plezier bij! We hebben een rustig, maar leuk, weekendje gehad. We zijn naar het huisje van Poncho ( zoon van de 
familie) geweest. Nog enkele weken en het huisje is af en dan volgt er een feestje. En wij zeggen nooit “Neen” tegen 
feestjes ;-)! We hebben ook een bezoekje aan Fransisca gebracht. Zij woonde vroeger in Lomas, maar twee maanden 
geleden is zij verhuisd naar Santa Fe. Fransisca is heel gelovig, dus de christelijke tv-zender staat bij haar dan ook 
altijd aan. En natuurlijk staan er ook veel Mariabeelden in haar huisje…. We kunnen bij haar altijd rekenen op een 
typisch Mexicaanse maaltijd. En deze keer stond er posole op het menu. Nadien zijn we op bezoek geweest bij Guille 
en Basilio. Guille is twee dagen geleden bevallen van een zoon, Jozue. Het is een mooi en rustig kindje en hij zal zeker 
geen liefde te kort krijgen! Tijd om af te sluiten, voor dat we “ melig” gaan beginnen doen :-)! We amuseren ons hier 
nog altijd supergoed! Tinne en Katrien xxxx  

2/03/2006  

Hey iedereen, Vorig weekend zijn we naar de ranch geweest. De jongens die vorige keer in de ranch zaten, verblijven 
nu in Casa Nazareth en op de ranch hebben we kennis gemaakt met vijf nieuwe jongens. ’s Avonds was er een gezellig 
sfeertje met kaarsen want de elektriciteit was afgesloten (maar dat is echt een heel lang verhaal om nu te vertellen). 
We zijn deze keer niet zo lang op de ranch gebleven omdat er iemand van La Laja ons graag wou leren kennen. Marie 
die in de parochie van Padre Madrid werkt had een uitstapje met ons gepland. Pollo (Ramiro), een vriend van Marie 
heeft ons ook meegenomen naar Zapotlanejo en voor Marie en ons gekookt in zijn restaurantje. Tijdens het weekend 
zijn we ook twee keer naar de eucharistieviering van Padre Madrid geweest. Hij overviel ons telkens met vragen over 
België en het project, maar we hebben ons mannetje gestaan! We zijn zeker van plan om nog eens op bezoek te gaan 
bij Marie, we hebben al afgesproken dat wij volgende keer iets Belgisch zullen koken. Verder zijn we met een familie 
van Artesanos twee dagen naar de zee getrokken. Het was echt heel fijn om eens een ander stukje van Mexico te zien. 
Vandaag staan we weer honderd procent paraat voor de knutselactiviteit in Lomas en de spelletjes en lessen (lees en 
schrijflessen en Engelse les) in San Jose. Groetjes uit Mexico en tot de volgende! Tinne en Katrien. XXX  

22/02/2006  

Hallo iedereen! Vorige week zijn we begonnen met de lees- en schrijflesjes voor kinderen die niet naar school gaan. 
Ons klasje is niet zo groot, maar de kindjes die komen zijn heel enthousiast ( en ook heel lief). “ Onze leerlingen” 
hebben vriendjes die ook niet naar school gaan, dus we hopen dat ons klasje deze week nog zal uitbreiden! Terwijl de 
meeste onder jullie bevriezen in het verre België, beginnen wij hier al goed te zweten. De dagen worden hier langer en 
warmer. Maar ons hoor je nog niet klagen! De mensen waarschuwen ons dat het in mei heel warm zal worden. Dan 
kun je hier nergens verkoeling vinden ! Maar dat zijn zorgen voor later… We hebben veel om naar uit te kijken…zondag 
gaan we naar een verjaardagsfeestje, er staat een tripje naar de zee op het programma en we zouden dit weekend 
heel graag naar de ranch gaan! Maar naar Mexicaanse gewoonte zal alles op het laatste geregeld worden. Volgende 



week meer hierover! Groetjes, Tinne en Katrien xxx  

15/02/2006  

Hallo! Dit weekend zijn we voor de tweede keer naar een trouwfeest geweest. Twee uur voor we naar het trouwfeest 
vetrokken, kregen we telefoon….met de vraag of we zin hadden om die avond naar een ander feestje te gaan. Dat 
feestje was speciaal voor ons georganiseerd. We hadden er superveel zin in, maar we hadden al aan Letti beloofd dat 
we met haar familie naar het trouwfeest zouden gaan, dus zijn we naar het trouwfeest geweest. Ik (Katrien) heb 
tijdens het trouwfeest met de bruidegom gedanst en (naar traditie) geld op zijn kostuum geprikt. En voor de derde 
keer op een week hebben we birria gegeten. Birria is een hier een echte feestmaaltijd, maar wij vinden de taco’s, 
sopes, gorditas, torta’s, tostada’s,…veel lekkerder! Ook de chips ( met pikante saus) en de snoep die ze aan de scholen 
in de wijken verkopen, eten we heel graag. Na twee maanden is het toch nog wennen aan de uren waarop de 
Mexicanen eten. Als we mensen bezoeken, is de kans groot dat ze aan het eten zijn. En natuurlijk mogen we dan ook 
een hapje mee eten. Gisteren werd hier Valentijn gevierd. In veel winkels werden spulletjes voor Valentijn verkocht: 
grote opblaasballonnen ( natuurlijk in de vorm van een hart), knuffelberen en chocolade. Omdat Valentijn hier ook el 
dia de amistad is (dag van de vriendschap), hebben we ook enkele kleine cadeautjes gekregen. ’s Avonds hadden we 
cena met de familie. We hadden er een feestmaaltijd van gemaakt, maar we hadden de indruk dat ze onze vorige 
gerechten lekkerder vonden…. Morgen beginnen we met schrijf en leeslessen voor kinderen die niet naar school gaan. 
We hebben al positieve reacties gekregen en we zijn benieuwd naar de opkomst! Ziezo, dat was het voor deze week! 
Tot de volgende! Heel veel groeten, Tinne en Katrien xxxx 

9/02/2006  

Hallo iedereen! Thomas en Machteld zijn vorige week terug naar België vetrokken. Na het beluisteren van hun 
verhalen, hebben we ook de reiskriebels gekregen! Het project loopt goed in San Jose en in Lomas. We spelen rond de 
uren van de catecheselesjes. In maart is het de communietijd ( eerste en plechtige) en dan eindigen ook de 
catecheselessen. Hopelijk blijven de kinderen daarna ook nog komen! Maar tot het zo ver is, genieten we van een 
talrijke opkomst. In Empratriz gaat het minder goed. Vorige week hadden we voor de eerste keer kindjes en we 
hadden daardoor ook goede hoop voor deze week, maar helaas…. We hebben hier een heel leuk weekend gehad. 
Zaterdag zijn we voor de eerste keer naar een Mexicaans trouwfeest geweest. Het was leuk om de Mexicaanse tradities 
te leren kennen! Zo is het bijvoorbeeld de gewoonte dat mensen geld aan het paar geven tijdens het dansen van de 
wals. Het geld wordt met een speldje op het kostuum van de bruidegom vast gestoken of op de sluier van de bruid. We 
hebben ook genoten van een traditioneel Mexicaans feestgerecht; birria. De volgende dag waren we uitgenodigd op 
een doopfeest. Na de eucharistieviering gooiden de meter en peter van het doopkind geld naar kinderen. De kinderen 
hadden zich verzameld voor de kerk…na veel geroep, getrek en geduw kregen ze enkele pesos. Heel grappig om te 
zien! Tijdens het doopfeest kregen we voor de tweede keer birria voorgeschoteld…. Volgende week is het hier 
Valentijn. Dit is hier niet alleen een feest voor geliefden, maar op deze dag geven ook vrienden en familieleden kleine 
cadeautjes aan elkaar. Morgen gaan we in Lomas rond Valentijn knutselen! Ziezo, dit was het voor deze week! 
Volgende week weten we of we aanbidders hebben, vrienden hebben we hier in ieder geval wel al :-) Dikke zoen, Tinne 
en Katrien xxxx  

27/01/2006  

Hallo! Hier zijn we weer...met de ranchverhalen deze keer! Vrijdagmiddag hebben we een bezoekje gebracht aan “Casa 
Nazareth”. In Casa Nazareth hebben we met verschillende jongens gebabbeld, nadien bracht iemand ons naar de 
“Ranch”. Na een lange rit, werden we er verwelkomd door de jongens en Padre Madrid. Net zoals de vorige keer 
speelden we er ’s avonds gezelschapspelletjes. Domino is hier echt heel populair! Het dominospel is niet echt simpel. 
De enkele keren dat we wonnen was te wijten aan puur geluk, terwijl de jongens ( en de Padre op kop) een ganse 
denkstrategie voor het spel uitwerken. Heel raar, maar we hebben nog tijd genoeg om onze strategieën bij te schaven! 
Na de gezelschapspelletjes gingen we weer een koude nacht tegemoet. Na een nachtje rillen ( en wij dachten dat de 
winter hier bijna voorbij was, niet dus!) hebben we nog een dag gerelaxt met de jongens. Een babbeltje slaan met de 
jongens, gezelschapspelletjes spelen, luisteren naar de mopjes van Padre Madrid , de dieren op de ranch een bezoekje 
brengen…het hoort er allemaal bij! De jongens die nu in de ranch verblijven, verhuizen binnen twee weken naar Casa 
Nazareth. Binnen een paar weken gaan we terug naar de ranch en dan zullen we de “ nieuwe jongens” ontmoeten. 
Conclusie van dit weekendje: we hebben enorm genoten van ons bezoekje aan Casa Nazareth en de ranch! En…Padre 
Madrid is de tofste en grappigste Padre van de hele wereld :-)! Hopelijk wordt ons volgend bezoekje ook zo leuk! Wij 
kijken er al naar uit! Dikke kus, Tinne en Katrien xxx 

19/01/2006  

Hallo iedereen! Vlug nog wat nieuws vanuit Mexico! De voorbije twee weken hebben we verder de omgeving van 
Guadalajara verkend. We zijn naar Chapala en Tequila geweest. Heel leuk! Dat Mexicanen graag feesten, dat wisten we 
al..dus hebben we ons op feestjes nogmaals gewaagd aan een paar ( = lees veel te veel) pasjes op banda muziek! 
Echt een vermoeiende dans…of zou het aan onze danskwaliteiten liggen? De contacten met de mensen in de parochie 
beginnen te vlotten en het is fijn om verschillende mensen te bezoeken…We beginnen ook al aan de Mexicaanse 
mentaliteit te wennen. Als er het woordje “ ahorita” valt, dan betekent dat niet “nu”, maar veel ( soms heel veel ) 
later. Het mañana gevoel is ons niet meer onbekend! We hebben de uren van de spelletjes een beetje veranderd zodat 
er nu meer kinderen komen spelen en we hebben flyers gemaakt ( en die uitgedeeld aan de kinderen),…Sinds vorige 
week geven we ook een uurtje knutselen in San Jose en dit uurtje kan, net zoals in Lomas, op veel bijval rekenen! 
Morgen gaan we voor de tweede keer naar de ranch…en deze “ranchverhalen” zullen het volgende dagboekverslag 
sieren…:-)Wordt vervolgd! Xxx Tinne en Katrien xxx…  

8/01/2006  

Hallo iedereen! Internet heeft hier zijn kuren gehad, maar die zijn ( hopelijk voor een tijdje) voorbij! De laatste dagen 
hebben we hier genoten van de vele feesten…Te beginnen met ons welkomstfeestje ( dat ook het afscheidsfeestje van 
Thomas en Machteld was). De pannenkoeken vielen in de smaak! Zo goed zelf dat we er nog in volle haast moesten 
bijmaken…Padre Jorge vond dat er bij pannenkoeken, naast de suiker en de confituur, ook vanille-ijs bij geserveerd 
moest worden. Gevolg: een hoop jengelende kinderen die enkel nog ijs wilden eten! Een van de aanwezigen op het 
feestje vond het leuk om ons de hele tijd met een camera te filmen…en dat was op sommige momenten heel 



vermoeiend!;) Kerstavond hebben we samen met de familie gevierd. We zijn samen met Alfonso, Lupe en hun 
kinderen naar de “mis” geweest. Nadien werd er gefeest bij de broer van Alfonso. Daar hebben we al huppelend kennis 
gemaakt met de banda muziek. Nieuwjaar hebben we eerst in het huisje zelf gevierd….en nadien zijn we weggeweest 
met Memo en co. De familie kwam rond een uur of 8 ’s avonds vragen of we met hen oud naar nieuw wilden vieren. 
We moesten hen teleurstellen want we hadden al andere plannen. Het is toch efkes wennen aan de Mexicaanse 
mentaliteit om alles op het laatste nippertje te vragen. Gisteren was het Drie Koningen en dat werd hier ook goed 
gevierd. We hebben hier “rosca” gegeten…een soort van cake waar 5 kleine figuurtjes van kindje Jezus in werden 
gestopt. Wie zo een figuurtje in zijn cake heeft, moet een feestje organiseren. We hadden het geluk een groot stuk 
cake te krijgen zonder een figuurtje.;) Verder zijn Thomas en Machteld op reis vertokken…en ligt “ het project” nu in 
onze handen. In Lomas kunnen we rekenen op het speel en knutsel enthousiasme van verschillende kinderen. In San 
Jose en Emperatriz loopt het op dit moment minder goed. We hopen hier vlug verandering in te kunnen brengen! Xxxx 
Tinne en Katrien xxxxx  

23/12/2005  

Hallo iedereen! Nieuws uit het verre Mexico! Heel veel nieuws zelf…. Maandagavond 12 december zijn we , na een veel 
te lange vlucht, in Mexico City geland. Daar stonden Machteld en Thomas ons op te wachten. Na een korte 
kennismaking met Mexico City, vetrokken we woensdagmiddag richting Guadalajara. En wat hebben we genoten van 
de landschappen tijdens de busrit… Echt prachtig! Na een busrit van ongeveer acht uur en een autorit van dertig 
minuten kwamen we aan in Artesanos. We werden er vriendelijk ontvangen door Alfonso en Lupe. Wij logeren tijdelijk 
bij hen en slapen in de slaapkamer van Sammy en Hector. De nachten zijn hier echt heel koud, soms slapen we met 
twee truien aan en dan is het nog bibberen…maar we hebben de indruk dat het warmer begint te worden! Jippie, geen 
winter meer voor ons … Ondertussen hebben we al gespeeld in de drie wijken ( San Jose, Lomas en Empatriz) en 
hebben we ons voorgesteld tijdens de eucharistievieringen in de drie wijken. We kregen een groot applaus en bloosden 
daar er een beetje van J! Na de vieringen werden we aangesproken door verschillende ouders en kinderen. Sommigen 
waren echt heel enthousiast. Hopelijk komen de kindjes nu ook spelen. We hebben in elk geval al een geslaagde 
voorstelling tijdens de “missen” gehad! Verder zijn we al bij verschillende mensen gaan eten, zijn we met de bus naar 
Guadalajara gereden en hebben we daar een beetje de toerist uitgehangen! Eergisteren hebben we spaghetti voor 
Alfonso, Lupe en de rest van het gezin gemaakt. Volgende week koken zij voor ons…zo houden we de traditie in stand 
om wekelijks samen te eten ( en schotelen wij hen om te twee weken “Westers eten” voor). Binnen een paar dagen is 
het Kerstmis en ter voorbereiding van Kerstmis zijn hier posadas. Kinderen lopen hier dan ´s avonds verkleed (en al 
snoepend) rond. Straks gaan we samen met Machteld en Thomas in San Jose spelen…en morgen is het ons 
welkomfeest ( en afscheidsfeest van Machteld en Thomas) in San Jose. De kinderen zullen er kunnen genieten van 
pannenkoeken! Maar meer hierover in het volgende dagboekverslag! Heel veel groeten xxx Tinne en Katrien xxx  

22/12/2005  

Wij vertrekken maandag 12 december 2005 om 10u40 in Zaventem! We maken een korte tussenstop in London en 
vertrekken daar rond 11u richting Mexico City. In Mexico City rusten we een dagje uit voor we doorreizen (met de bus) 
naar het project.  
We laten jullie zeker iets weten als we goed zijn aangekomen en jullie kunnen vanaf dan onze fantastische verhalen 
volgen via dit dagboek.  
Groetjes en tot later  
Tinne en Katrien 

 
Thomas en Machteld - 04/07/2005 tot 19/12/2005 
Thomas uit Aalst en Machteld uit Leuven vertrokken 4/7 naar Mexico om tot begin 2006 onze werking verder te zetten. 
 

10/12/2005  

Hallo allemaal, ja we leven nog! Half oktober zijn we voor een tijdje op vakantie vertrokken. Thomas heeft al liftend 
Baja California gezien. Ik ben met mijn vriend in een ander deel van Mexico rondgetrokken (Michoacan, Nayarit,..). We 
hebben alle twee genoten van het prachtige land! Met ons hoofd nog half in de reiservaring, zijn we dan terug 
begonnen met de spelletjes. Het was moeilijk om die terug op te bouwen. Nog steeds komen er minder kinderen dan 
we hopen. In Lomas hebben we één keer in de week een knutselmoment ingelast en dat is een leuke afwisseling met 
de spelletjes. Ook de Engelse les in San José is nog steeds een succes. Voor de rest hebben we niet veel speciaals 
meegemaakt. We zijn nog wel een keer met de familie naar een trouwfeest geweest (het meisje was 17 jaar). Het was 
buiten te doen. Aangezien het hier ’s avonds toch ook serieus afkoelt, moesten we dansen en/of drinken om het warm 
te krijgen. We gaan ook nog wel elke week langs bij een paar mensen die betrokken zijn bij het project.. altijd leuk om 
met hen een babbel te doen. Ondertussen zijn we aan onze laatste weken van het project begonnen. Maandag komen 
de twee nieuwe vrijwilligers in Mexico City aan en enkele dagen later begint hun introductie hier in Guadalajara. 
 

5/10/2005  

4 oktober, dat wil zeggen dat we vandaag al 3 maanden in Mexico zitten. Het is hier nog altijd een zomers weertje. Het 
is al even geleden dat het nog geregend heeft, maar daar zijn de Mexicanen niet blij mee! Normaal gaat de oogst van 
de maïsplanten binnenkort beginnen, maar de planten zijn nu al aan het verdorren. Bij de spelletjes is er weinig 
verandering tegenover vorige keer. De kindjes komen heel onregelmatig spelen, maar als ze komen is het wel plezant. 
Als er geen kinderen zijn, verzinnen we wel alternatieven om ons bezig te houden. Zo hebben we een keer de berg van 
Lomas beklommen, dat ging betrekkelijk vlot. Eén keer boven aangekomen was het uitzicht echt de moeite! Zo kregen 
we een beter beeld van hoe groot de stad echt is. 15 en 16 september hebben we hier een van de grote Mexicaanse 
feesten meegemaakt: het onafhankelijkheidsfeest. Je zag overal op de straten de Mexicaanse kleuren tevoorschijn 
komen, vooral de vlag was overal aanwezig. Ter gelegenheid van dit feest waren er ook op verschillende plaatsen 
stoeten. Vorige zondag hebben we een uitstap met Michel Angel gedaan. We zijn een vriend van hem gaan bezoeken 
die een huis heeft in een superrustig dorpje. Hij en zijn familie hebben ons weer laten genieten van de Mexicaanse 
gastvrijheid en vriendelijkheid. We hebben een rondleiding gekregen in het gemeentehuis waar hij werkt en we hebben 
een toertje gedaan met zijn 46 jarige oude auto (met soms Thomas aan het stuur). Het was echt een superdag. Dit 
weekend zijn we de jongens in Casa Nazareth en in de ranch gaan bezoeken. Het was lang geleden maar padre Madrid 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=8


was zelf een maand op vakantie geweest. Het was echt plezant om de jongens die we al kenden terug te zien en om de 
twee nieuwe te leren kennen. En natuurlijk hebben we domino gespeeld en naar de moppen geluisterd ( we snappen er 
nu toch al wat meer van dan in het begin!). We hebben hier in september ook het bezoek gehad van twee vrienden 
van Thomas…altijd leuk om wat Belgen te zien.  
 

13/09/2005  

Neen dagboek, we zijn je niet vergeten, de tijd vliegt hier gewoon zo snel! Het voorlaatste weekend van augustus 
hebben we voor de eerste keer een meerdaagse uitstap gedaan tijdens onze vrije dagen. We zijn namelijk richting de 
zee getrokken, naar Puerto Vallarta. Het liep daar redelijk vol met toeristen, vooral Amerikanen. We hebben er toch 
van genoten: de zee, het woud, snorkelen, ne corona op het strand drinken, een taco op straat eten, nat worden van 
het zweet, nat worden van de regen,… kortom het heeft ons echt deugd gedaan. Met de spelletjes loopt het tijdens de 
week niet altijd zo vlot. Zaterdags komen er in de verschillende parochies veel kinderen (we spelen dan voor of na de 
catechese). Ze beloven ons steeds om ook in de week te komen spelen, maar daar merken we voorlopig niet veel van. 
Ons geduld wordt dus soms op de proef gesteld! De Engelse les in San José is wel een groot succes. Er komen zowel 
kinderen als volwassenen op af. Daarom gaan we waarschijnlijk vanaf volgende week de groep splitsen, zodat we bij 
de volwassenen toch wat sneller kunnen gaan. Deze zondag hebben we ook een fietswedstrijd gehouden met de 
kinderen. Het was warm en vermoeiend, maar plezant. Ondertussen zijn Tinneke en Elisabeth teruggekeerd van hun 
reis, hebben ze afscheid genomen en zijn terug richting België vertrokken. Dat doet ons wel beseffen hoe snel het hier 
wel gaat, we gaan dus echt van elke dag moeten genieten! Met de familie is alles goed. We eten nog steeds elke 
dinsdag samen en dat is wel gezellig. De patio is hier een paar weken overbevolkt geweest omdat Poncho een labrador 
gekregen had. Er liepen hier dus twee honden rond en die zorgden soms wel voor kabaal! Nu zijn ze verhuisd naar een 
ander huis en daar klagen we niet om. We hebben ook twee keer een uitstap gedaan met de familie van Memo. Zij 
hebben buiten Guadalajara maïsvelden en daar zijn we de nacht gaan doordoen. Het is daar superrustig en heel mooie 
natuur. Zalig om daar een vuurtje te maken, te eten, te drinken en ’s morgens de zon zien op te komen. De eerste 
keer had het heel de nacht geregend en was het een heel avontuur om met de auto de berg af te geraken. De mannen 
probeerden de auto op de weg te houden door koorden vanachter te bevestigen en zo de auto bij te sturen. Zo, jullie 
zijn weer op de hoogte van onze bezigheden. Tot de volgende, groetjes 
 

19/08/2005  

Meneer, onze excuses maar het is reeds lang geleden dat we tot u gesproken hebben. Ik hoop dat u ons dat niet al te 
kwalijk neemt en dat we de afspraken omtrent onze gesprekken gestaag kunnen verderzetten. We gaan hierover geen 
flauwe excuses zoeken en meteen terzake komen. Toch zou ik graag met een excuss beginnen: de tijd gaat hier snel, 
zeer snel. Zo snel zelfs dat we geen besef hebben dat we reeds anderhalve maand in het land Mexico vertoeven. 
Vertoeven is misschien niet het gepaste woord, ik zou het eerder als wonen beschrijven, maar het is aan u om het te 
interpreteren, aangezien wij hierover weinig te zeggen hebben. Ik, thomas, voel me hier goed. Hetzelfde kan over 
Machteld gezegd worden. Alles loopt op wieltjes. De muziek op de cd's loopt gesmeerd en de auto's blijven gezwind 
rondrijden. Deze auto's brengen ons soms naar plaatsen waar we nooit geweest zijn. Warm water in de vorm van een 
zwembad. De warmte van het water is natuurlijk, men zou kunnen zeggen dat het warmwaterbronnen zijn. Soms gaan 
we inkopen doen, dit kan zowel met een bus als met een auto gebeuren. Zoals het hoort rijden de bussen even 
gesmeerd als de auto's. Ik zeg: gesmeerd. U zou kunnen denken dat de wegen hier dan ook even gesmeerd zijn. Dat 
is echter niet overal zo. Zeker niet nu het de laatste periode redelijk veel geregend heeft. De weg naar de heuvel, 
alwaar talrijke kinderen dagelijks wachten om talrijke spelletjes te spelen, ziet er niet uit. De weg bestaat voornamelijk 
uit aarde en her en der liggende stenen. Mede dankzij de regen, hevige regen soms en niet zoals wij die kennen in 
Belgie, zijn er in de wegen naar boven diepe geulen ontstaan waardoor de gesmeerde auto's, soms zelfs vrachtwagens 
met gas of water, het moeilijk hebben de hoogst staande huizen te bereiken. Toch slagen ze er keer op keer in: een 
pluim voor de getallenteerde bestuurders van de voertuigen. Meneer, we zitten echter met enkele problemen die 
hopelijk bijzonder snel opgelost zullen zijn. Zoals u reeds gelezen hebt bevindt het probleem zich niet boven op de 
heuvel. De andere plaatsen waar we kinderen zouden ontmoeten om hun vertier aan te bieden blijven leeg, of slechts 
voor een tiende gevuld. Dit is volgens ons vooral te wijten dat de tijd van school al reeds enkele weken gedaan is. 
Natuurlijk, zoals u al verwacht had, is daar een oplossing voor. We hebben na vele telefoons iets bereikt waar we erg 
trots op zijn, althans dat dachten we. De school begint reeds op 22 augustus. Dat is bijna tien dagen vroeger dan 
normaal in Belgie. Toen we hoorden dat ze reeds vroeger begonnen was dat voor ons een grote overwinning. Deze 
overwinning zou niet lang zegevieren, iemand vertelde ons dat het schoolsysteem niet zoals in Belgie loopt. De school 
hier begint steeds op de derde week van augustus. Er is echter geen reden om te wenen. Volgende week is het zover, 
dan zullen er talrijke kinderen aanwezig zijn om ons te verblijden met hun aanwezigheid. U ziet het Meneer, aan elke 
voet past een schoen. Voor elk probleem is er een oplossing te vinden. Soms lijkt dit niet zo, maar dat is omdat we 
nog te onwetend zijn om er een oplossing voor te zoeken. Kijkt u bevoorbeeld naar de stapels afval van kercentrales, 
ik ben er van overtuigd dat onze kennis binnen dertig jaar zover gevorderd zal zijn dat we met dit afval eetbaar eten 
kunnen maken voor de arme kinderen in Afrika. Voor wat hoort wat. Gegroet, Machteld en Thomas. PS. We zullen 
tevens ons best doen de tijd in de gaten te houden zodat we u niet te lang moeten doen wachten. Nogmaals onze 
excuses. 
 

9/08/2005  

Vorig weekend hebben we twee uitstappen met de familie gedaan. Zaterdags zijn we na de spelletjes naar ons eerste 
Mexicaanse feest gegaan: een quincinaira. De vijftiende verjaardag van een meisjes wordt hier vaak met een groot 
feest gevierd. Je kan het echt bijna vergelijken met een trouwfeest, maar dan zonder bruidegom. Zondags zijn we met 
de parochie naar het Chapalameer geweest. Zo hebben we weer wat nieuwe mensen leren kennen. Het was heel 
gezellig want iedereen had iets om te eten meegebracht, met als resultaat dat er weer veel en lekker eten aanwezig 
was. Deze week hebben we ook onze eerste Engelse les gegeven. Sommige kinderen leren redelijk snel bij, maar bij de 
meeste gaat het toch heel traag. De spelletjes lopen redelijk goed. Het is wel vaak zo dat op het beginuur niemand of 
maar één kindje aanwezig is en dat er pas na verloop van tijd meerdere komen. Voor de rest alles ok met ons. Thomas 
is wel een paar dagen ziek geweest, maar is ondertussen weer bijna helemaal genezen.  
 

27/07/2005  

Ondertussen is het weekend weer gepasseerd. We hebben genoten van ons uitstapje naar de ranch, maar we hebben 
ineens ook onze portie missen gehad: zowel vrijdag als zaterdag. Het was wel tof om eens zo’n ouderfeest mee te 
maken, je zag wel dat het veel betekende voor de jongens. Tijdens onze vrije dagen ben ik met Sabine naar het 



centrum getrokken en heb zo het stad nog wat verkend. Ondertussen heeft Thomas een nieuwe gitaar gekocht, echt 
een heel mooie! We hebben de gewoonte van Tinneke en Elisabeth overgenomen om elke dinsdagavond samen met de 
familie te eten. We koken om de beurt. Gisteren was het aan ons: wortelstomp met frikadellen. Iedereen was echt in 
de wolken over de frikadellen en dus over Thomas’ kookkunst. De spelletjes gaan goed, er komen toch redelijk wat 
kinderen op af. We houden wel ons hartje een beetje vast voor volgende week. We spelen nu namelijk altijd na de 
catecheseles en blijkbaar stopt die volgende week… we zijn benieuwd hoe de opkomst dan gaat zijn.  
 

21/07/2005  

Gisterenmorgen zijn de twee vorige vrijwilligers, Tinneke en Elisabeth, op reis vertrokken. Dat wil zeggen dat we 
verhuisd zijn en ons in het huisje geïnstalleerd hebben. Dat doet wel deugd om eindelijk je rugzak te kunnen uitpakken 
en je eigen woonst te hebben! Het Spaans gaat al iets vlotter, maar het is toch nog vaak heel moeilijk om de mensen 
te verstaan. De familie doet wel erg haar best om traag en duidelijk te spreken, wat het dus iets makkelijker maakt om 
met hen te communiceren. De spelletjes in Lomas vlotten goed, in San Jose gaat het om éën of andere reden iets 
minder vlot. Maar wanneer ook daar de routine in zit, zal het wel loslopen. Morgen vertrekken we weer naar de ranch, 
deze keer met Sabine (die hier sinds zaterdagnacht ook rondhuppelt). Het is ouderfeest voor de jongens, dus we zijn 
echt benieuwd. Voor de rest is het hier zeer ok: mooi weer, vriendelijke mensen, lekker eten, een prachtig land,… Het 
gaat dus echt goed met ons, hopelijk met jullie ook in het Belgenlandje!  
 

18/07/2005  

Hallo iedereen, na twee weken wordt het tijd om het dagboek eens aan te vullen. Buiten een half uur vertraging verliep 
de vlucht en aankomst schitterend. Een dag aklimatiseren en een bezoek aan het immense antropoligische museum in 
Mexico City was welkom. Na een lange busreis zijn we veilig bij de familie beland. De eerste indruk was chaos. Al dat 
spaans! De eerste week was tevens chaos, spelletjes spelen, iedereen ontmoeten, namen vergeten, het was er 
allemaal bij. Buiten de chaos was het toch enorm aangenaam al moesten we wel wennen aan de omgeving. Een week 
ging voorbij, het project komt zowat in onze handen terecht, voorstellen tijdens de missen, zelf de spelletjes leiden en 
meespelen, met de ouders praten, etc. Naast het project in artesanos zijn er nog een heleboel ander dingen. Zo 
hebben we enkele, indrukwekkende markten bezocht, een weekend in de ranch van Padre Madrid doorgebracht. 
Allemaal unieke ervaringen. Als de komende 6 maanden hetzelfde zijn als de voorbije twee weken dan staat ons de tijd 
van ons leven te wachten! Wij doen in ieder geval ons best. Gegroet, Machteld en Thomnas 
 

5/07/2005  

Thomas en Machteld zijn maandag 4/7 vertrokken en hebben ondertussen laten weten dat ze goed zijn aangekomen. 
Vanaf nu kan je hun avonturen volgen via dit dagboek! 

 
Tinneke en Elisabeth - 17/01/2005 tot 04/07/2005 
Begin 2005 vertrokken Tinneke Elinck en Elisabeth Rombouts naar Mexico om een half jaar in het project te werken. 
 

1/07/2005  

Dag dagboek, Sorry dat we al zo lang niets meer hebben geschreven, we zullen het nooit meer doen. 
Het project is voor ons afgelopen, het project was sneller gedaan dan we dachten want ineens stonden hier twee 
nieuwe vrijwilligers. 
Toch hebben we ons nog goed geamuseerd op de ranch en met Padre Madrid, die ons hiephiephoera meenam naar een 
priesterkesbijeenkomst, waar we werden volgestoken met chips en cola en huwelijksboeken. Ondertussen zijn veel van 
onze vrienden teruggekeerd naar hun families en zijn er nieuwe jongens opgenomen. Ook zij kunnen niet meer zonder 
dominostenen en ‘no te encabrones’. 
In de reeks ‘Mexicaanse evenementen’ hebben we ook een doop mogen meemaken van een 11-jarige, de fernando, 
een zalig rustig kereltje in tegenstelling tot zijn familie, die ons bijna tequila in de strot goot. En rustig birria (of een 
vegetarische versie ervan) eten zat er ook niet in, want de boenkeboenkemuziek werd hoe langer hoe heviger. 
Het regenseizoen is ook begonnen en het regent. Nogal hard. 
We hebben ook afscheid genomen van onze kindjes, die zich ondertussen amuseren met thomas en machteld, de 
nieuwe vrijwilligers. Samen met hen hebben we een afscheids- en welkomstfeestje gehouden, waar ondanks de zware 
regenval toch wat hartverwarmende mensen zijn op afgekomen. Ze hebben zelfs voor ons een erg emotioneel ‘padre 
nuestro’ gezongen, om maar van de mooie woorden te zwijgen. 
Wij vertrekken nu richting guatemala, we hebben ervan genoten en wensen thomas en machteld veel succes de 
komende zes maanden!! 
 

20/05/2005  

Test, test…. Na twee maanden werkt het toetsenbord weer! Zijn wij weer content. 
Waar waren we gebleven liefste dagboek? 
De ouders van Elisabeth zijn hier geweest. Bezoek uit Belgie is altijd plezant en zeker als ze ladingen chocolade mee 
hebben! We hebben dan ineens van de gelegenheid gebruik gemaakt om is goe op verlof te gaan. Zon, zand, zee of 
bergen en Tarahumara’s, voor ieders wat wils. Het is fijn om te beseffen dat onze wereld toch groter is dan 
Guadalajara. Na onze aankomst aan het thuisfront werden we al overspoeld door een fameuze luchtvervuiling. In 
plaats van een grasmaaier te gebruiken steken de Mexicanen hun velden in de fik met alle gevolgen vandien voor de 
aangrenzende bossen.  
Het was wel eventjes moeilijk om ons terug aan te passen aan het ritme van het project maar we zijn terug van start 
gegaan. Sinds begin april zijn we ook gestart met Engelse lesjes. Echt superschattig om te zien en vooral om te horen. 
Aangezien een derde van de mexicaanse bevolking toch op de een of andere manier in de Estados Unidos belandt, is 
dit een enorm belangrijk educatief punt in hun leven. We hebben hier dan ook al verscheidene fans gecreeerd. 
We hebben hier ondertussen ook onze eerste mexicaanse trouw meegemaakt in een mooie kerk in het centrum. 
Daarna volgde er een tuinfeest met Mariachis die van tafel tot tafel gingen om verzoekliedjes te spelen. Ze waren 
voorzien van hun typische strakke pakjes met sixtiesbrillen, zaalig om te zien! Daarna konden we genieten van een 
bandagroepje. Dat betekent de hele avond dezelfde muziek en de daarbij passende huppelpas. Af en toe was er een 
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korte pauze om op adem te komen en een slokje tequila of cerveza binnen te kappen. Felicidades Guille y Basilio! 
Joeoeoeoe... 
 

2/04/2005  

Joodelahitie dagboek! 
Hier in Mexico nog altijd alles OK. We zijn nog wel een beetje aan het bekomen van de afgelopen katholieke feestweek. 
Amai, afkicken van een overdosis missen. Maar dat niet alleen... Vorige week zondag was het eerste communie in San 
Jose. Het leek eerder op een veelvoudige trouwpartij: we hebben het hier over kinderen jonger dan 10 jaar die eruit 
zien als mini-bruidjes en mini-bruidegommetjes. Hoe meer tralala, hoe katholieker. Zelfs den bisschop was er. Af en 
toe moesten we mee poseren op de foto maar spijtig genoeg verzonken onze sobere gewaden in het niets tegenover 
de bombastische hoepelrokken. Na de mis mochten we mee genieten van een vette communieparty! Terwijl alle 
kinderen uit de buurt zich lieten gaan op Rudolf het springkasteel, lieten wij ons volsteken met pastel en we 
mochten/konden niet nee zeggen tegen de tequila. Hoe meer tequila, hoe harder de zon scheen & hoe meer vocht we 
verloren, hoe meer tequila we dronken. En hoe meer tequila, hoe meer interesse de Mexicanen toonden in ons 
Belgenlandje. Het enige wat ze uiteindelijk hebben onthouden die avond zijn de scheldwoorden. Ze namen al roepend 
afscheid “Adios potter” of “Adios strandjanet”. 
De paasvakantie begon hier een weekje vroeger als in Belgie. Vele families hebben dan de gewoonte om naar de zee te 
trekken en dat speelde een beetje in het nadeel van het project want daardoor kwamen er minder kindjes. Maar niet 
geklaagd want wij werden uitgenodigd door onze goede vriend Padre Madrid om Semana Santa (Goede Week) samen 
te vieren in het dorpje La Barranca. En dit met onze maten van de ranch. Onze hoofactiviteit begon al om 8 uur ’s 
morgens: naar de kerk om een uurtje psalmen op te dreunen. En dan ontbijten bij een familie uit het dorp. Zo werden 
we bij elke maaltijd van Semana Santa uitgenodigd bij een andere gastvrije familie. En we moeten zeggen dat het ons 
wel wat doet om bijvoorbeeld ’s morgens om 9 u te ontbijten in het tuintje van een familie. We hadden daar een 
prachtig panorama en het gezelschap van onze padre, twee tante nonnekes, nen ex-drugsverslaafde, de gastvrouw die 
ondertussen verse tortillas bereidt en nog een stuk of wat familieleden. Wauw! Op goede vrijdag hebben we live de 
kruisiging van Jezus meegemaakt. Indrukwekkend hoe heftig de mensen hier daarin opgaan! De sfeer was zeer 
bedrukt in tegenstelling tot zaterdagavond toen er uitbundig gevierd werd dat jezus herrezen was! Het waren enorme 
mooie dagen des te meer omdat de goedheid van de mensen ons diep heeft geraakt. 
Net zoals onze collega’s in Belgie zijn wij blij dat sommige scholen de vzw “Artesanos” steunen. We willen graag een 
klein woordje richten aan de kinderen van de school “Axioma” in Deurne. We willen jullie bedanken omdat jullie zo 
hard jullie best hebben gedaan op jullie paasmarkt. Door jullie hulp kan het project weer een stapje verder en bestaat 
de mogelijkheid dat we de kinderen hier in Mexico meer kunnen bieden! Dikke dankuwel, ook voor jullie meesters, 
juffrouwen en meneer den directeur! 
 

18/03/2005  

Sorry dagboek dat het zo lang geduurd heeft dat we ons nog eens hebben laten gaan. 
Ja, we maken dan ook zoveel mee dat we het niet meer allemaal kunnen bijhouden. 
Ondertussen zijn we hier achtergelaten door toine en annabel die nu ergens al blijtend in de lucht hangen. Het laatste 
weekske hebben we nog mogen genieten van hun gezelschap in Artesanos. 
Dit weekend hebben we nog eens een bezoekje gebracht aan de ranch en aan het dorpje “Las Barrancas”, het dorpje 
waar we sowiso een mis bijwonen met Padre Madrid. Deze keer mochten-moesten we in de splinternieuwe kerk het 
Onze Vader opzeggen. Op de ranch werd heftig gewerkt aan de nieuwe visbassins. We komen daar ook steeds weer 
nieuwe dieren tegen zoals de verzopen rat in de honington, mmmm, toch maar niet geproefd. Een bezoekje aan de 
ranch is ook steeds een uitdaging voor het brein aangezien we steeds moeten meedoen aan zware doordenkspelletjes. 
Weer een confrontatie met onszelf, vrouwen zijn niet goed in strategieen, althans wij toch niet. Maar dit buiten 
beschouwing komen we toch nog steeds tot rust daar op den buiten. 
Misschien ook nog een woordje over de reden waarom we hier eigenlijk zitten: de spellekes. In San Jose kunnen we 
altijd rekenen op dezelfde fanatiekelingen die met ons komen spelen. Alleen de spandoeken ontbreken nog! Ook in 
Emperatriz begint het goed te lopen, ook dankzij de mondelinge reclame van Selsa van het winkeltje. Volgens haar zijn 
alle kinderen lui maar daar merken wij niet veel van. Lomas was al stoffig maar dankzij de extra zand- en steenlaag op 
het speelterrein is het er alleen nog maar gevaarlijker en stoffiger op geworden. De kinderen trekken zich er niets van 
aan en evenmin van het feit dat sommigen hun voeten niet juist plaatsen en daardoor enkele dagen invalide zijn 
(Trieniekjuuw kon hier niet mee lachen...). 
Ondertussen hebben we ook met de drukbezette Padre Jorge besproken wat we als extra activiteit kunnen doen. En 
dat worden Engelse lesjes, zowel aan volwassenen als aan kinderen. Houwd youllie maer aol vast on the thakken from 
the bhomen!!!! 
Deze zondag is het eerste en plechtige communie in San Jose. We zullen zeker aanwezig zijn in de twee uur durende 
mis om de kindjes aan te moedigen. Daarna zijn we uitgenodigd op een comunnie-etentje bij goed volk. De week 
nadien is het Semana Santa. We vieren dat een viertal dagen in Las Barrancas samen met de mannen van de ranch en 
sommigen van casa Nazareth. We bereiden ons al voor op de processie waarin wij als soldaat (Elisabeth) of Maria 
Magdalena (Tinneke) zullen meelopen. Hopelijk wordt deze live- uitzending van de kruisiging van Jezus niet te 
gruwelijk en komen we er met enkele zweepslagen vanaf! 
We houden jullie op de hoogte! Hasta pronto! 
Elisabeth & Tinneke 
 

15/02/2005  

Joe den dagboek! 
Ziehier de volgende aflevering van de avonturen van Trieniekjuuw (Tinneke op z’n Mexicaans) en Elisabeth (Elisabeth 
op z’n Mexicaans). 
We logeren nog steeds bij ons Lety, ons Raquel, ons Karla en ons Lucy, en we genieten nog steeds van de 
Mariabeelden die ons omringen. Na een maand vinden we het toch wel jammer om onze Mexicaanse mama achter te 
laten... Maar het wordt echt wel tijd om onze rugzakken en koffers uit te laden, want de geur is werkelijk niet meer te 
houden (ei Gertje, da’s vies). De verhuis betekent ook meteen het einde van de introductie en het begin van een 
nieuwe fase van het project. 
We kunnen ook meteen uitpakken met een primeur: na de appendix van Ellen zijn nu de 4 wijsheidstanden van 
Tinneke chirurgisch verwijderd. Hoewel ze leek op een hamsterend eekhoorntje, kon ze geen eikeltjes meer knabbelen 
maar enkel yoghurtjes sabbelen (ei Gertje, da’s vies). Maar nu de draadjes er eindelijk uit zijn, is het tijd voor een 
vette schráánsparty (en dat tijdens de vasten). 



En dan nu...de spellekes. In San Jose verloopt alles naar wens, we hebben zelfs een aantal fanatieke kindjes, die ons 
verwennen met mooie tekeningen, snoep (chocola en tuttefrut, hoe-ra-den ze ’t toch) en zeer actieve medewerking. 
Vorige week werden we uitgenodigd door de ouders van twee kindjes van onze groep, waarvan er 1 onze grootste fan 
is. Het werd een gezellig avondje buiten in de sofa; goed gelachen in een sfeertje dat we niet gewend zijn in Belgie. In 
Lomas varieert het aantal kinderen van dag tot dag, de meesten komen altijd na de catecheseklasjes. Na de spellekes 
kunnen we altijd tot rust komen bij nog een andere Mexicaanse mama van ons, Esperanza. De spelletjes in Emperatriz 
zijn nog niet begonnen, maar onze reclamecampagne is alvast van start gegaan. Geen enkele deur is nog veilig voor 
onze affiches. Ook onzen toer langs alle missen in de buurt is belangrijk om ouders en hun kindjes warm te maken 
(eigenlijk is het hier al warm, maar jullie begrijpen best wat we bedoelen). Dit weekend hebben we een leuke tijd 
gehad op El Rancho, een soort boerderij in de middle of nowhere waar verslaafde jongemannen hun lichaam en geest 
kunnen zuiveren. Tijdens de gesprekken en in de omgang met de jongens merk je dat ze het erg apprecieren dat er 
mensen van buitenaf op bezoek komen, ze genoten ervan en wij ook. Padre Madrid is zo’n beetje de vader van al die 
jongens. De manier waarop hij een mis geeft is superrustgevend en hij mengt actuele en culturele onderwerpen met de 
gebruikelijke misonderdelen. Hij vernoemde zelfs een aantal Belgische gewoonten en overviel ons door ons te vragen 
het “Onze Vader” op te zeggen. Jaja, in het Nederlands. Gelukkig was het de tweede keer dat we het moesten 
opzeggen, want de eerste keer was minder succesvol(na zes zinnen volgde er al een onzekere “amen”). 
Dat was het dan weer liefste dagboek, bedankt om er steeds weer te zijn als we ons hartje willen luchten... 
 

29/01/2005  

Liefste dagboek, 
Onze eerste twee weken zitten er bijna op.  We logeren hier bij een gezellige dame Letti en haar drie dochters.  Nog 
efkes en we zitten in onze eigen casita.  We worden nu geintroduceerd in het project door de twee vorige vrijwilligers 
Toine en Annabel, en ni te vergeten Marian, zij was hier vorig jaar.  
Er komen genoeg kindjes op de spelletjes af om ons gelukkig te maken.  Tot nu toe speelden we met z'n vijven maar 
vanaf volgende week is het onze beurt.  We worden hier in ieder geval goed ontvangen. 
We hebben al enkele uitstappen achter de rug: Casa Nazareth (zie link op homepage), een stukje Guadalajara met het 
overweldigende San Juan de Dios, een overdreven grote overdekte markt.  Vorige week een keertje naar de cinema 
geweest, echt op z'n Amerikaans.  De Amerikaanse invloed is zelfs hier niet overal te verbergen.  Terwijl Elisabeth voor 
het eerst kennis maakte met de SUPERmarkt Gigante lag Tinneke nog te bekomen van een ellendig nachtje ziek-zijn.  
Op de koer hangt nu de goedruikende was van de familia die ons op elk ogenblik met open armen ontvangt.  Wat een 
genegenheid!!  Padre Jorge, de priester uit de buurt, staat ook volledig achter het project en hij zal ons de komende 
dagen voorstellen in de missen van de verschillende wijken. 
Verder zijn we nu ongeveer wel over onze jetlag heen hoewel de warmte ons soms wel parten speelt.  En dat is nog 
maar het begin!  Het eten wordt grotendeels aanvaard door onze magen maar het uur waarop we soms eten is soms 
moeilijker aanvaardbaar.  Er staan ons nog mooie momenten te wachten. 
Hasta la proxima!  Elisa y tieni                                                            
 

18/01/2005  

omai omai, we beginnen al zenuwachtig te worden want over iets minder dan 5 weken kunnen jullie 
de avonturen van tinnie en lizzie in Mexico  

ook volgen!!! 
tot binnenkort, tinnie en lizzie 

18/01/2005  

Jaja, nog minder dan 2 weken en we zijn in Mexico! Ons avontuur kan beginnen! 
En jullie kunnen dat natuurlijk op de voet volgen via dit dagboek! 
Voor de 'bezorgden' onder jullie enkele reisgegevens: 
> we vertrekken 17/1 om 10u45 in Brussel richting Heathrow 
> vanuit Londen vertrekken we om 12u35 (lokale tijd) naar Mexico City 
> we landen in Mexico City rond 18u25 lokale tijd (hier dus 1u25 s nachts) 
Daar wachten Annabel en Toin, de huidige vrijwilligersploeg, ons op. 
En natuurlijk laten we jullie zo snel mogelijk iets weten! 
Tinnie en Lizzie 

 
Toin & Annabel - 17/08/2004 tot 17/01/2005 
Toin en Annabel namen de fakkel van Sabine over. Zij vertrokken half augustus en nog tot januari kan je hun verhalen 
op deze website volgen. 
 

17/12/2004  

December 
Jaja dit was een maand met heel veel feesten. 
We zullen beginnen vertellen met kerstavond. De familie had ons mee uitgenodigt om mee naar de mis van 10 uur te 
gaan en ja daargingen we dan ook naar toe. Er was ontzettend veel volk in de kerk, allemaal heel mooi opgetut, de mis 
was ook heel mooi. We kwamen heel veel vrienden tegen, Espeanza, letty, Guille en haar familie..... Na de mis was het 
tijd voor de intercambio met cadeuatjes. Idereen had de week er voor een naam moeten trekken en voor die persoon 
moesten we een cadeua kopen van 50 pesos. Ik had Martin en Tion had Alfonso, we hadden zelf ook een cadeua 
gekregen. Nadien was het cena met de hele familie bij de moeder van Alfonso Iedereen had eten bij en wij ook 
namelijk 50 pan dulces recht van den plaatselijke winkel, het was een feestelijke bedoeling. Er werd gezongen, 
gegeten en veel gedronken. We hebben daar een tijdje gezeten en dan gingen we naar Guille en Memo. Maar 
onderweg werden we tegengehouden door mensen om te komen eten en drinken. De sfeer die er hing was heel 
gezellig.Ik kan het bijna niet omschrijven. Tegen 5 s’morgens zijn we toch in ons bed geraakt en we wisten dat we er 
op tijd uit moesten want de dag nadien moesten we weer naar een feest. 
We werden verwacht bij Guille van de paspoorten. Onderweg naar hun huis kwamen we hare broer tegen en we 
moesten daar eerst een pint komen drinken en nadien gingen we naar Guille. Haar ouders waren thuis en haar zus en 
partner ook maar zijzelf niet. Maar das niet erg we zijn daar ook nog een uur of 3 gebleven en dan zijn we terug 
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richting huis gegaan. Aangekomen thuis werden we uitgenodigt op een feest bij de buren.Bij don Chyui en familie. dat 
was ook weer heel gezellig, eten , drinken....tot in de vroege uurtjes. 
We zijn ook nog gaan spelen maar jammer genoeg kwamen er geen kinderen, wat we dus heel erg vinden. Na heel 
veel reclame ook mondelinge kwamen er toch geen kinderen. 
Oudjaar. 
Die verliepen vrij rustig. We waren uitgenodigt bij Guille( ma vam memo). Om 12 uur dan werd het tijd om even bij 
familie langs te gaan en ze allemaal het beste te wensen voor2005. Er werd wel wat af geknuffelt en gedaan. En werd 
ook wat gegeten. De mensen die we op straat tegen kwamen ons ook het beste wensen en ook de kinderen. Wat best 
wel emotioneel is. 
Dinsdagen met Martin. 
Wat hebben we zoal gedaan. We hebben hun huis me geschildert. Heel leuk en heel grappig en vermoeiend. De 
mensen verschieten er van dat een vrouw mee schildert. Ze trokken nog al gezichten als je onder de verf op straat 
staat. 
Den Toine zijne verjaardag is ook gepasseert. Die dag werden we verwacht bij guille die ging koken voor tioen en 
s’avonds was het feest bij de familie, met lekker eten en een taart. De volgende dag werden we verwacht bij 
Esperanza. Zij had ook een taart gemaakt want de dag ervoor was haar dochter Alejandra ook jarig. Super lief dus.  
Volgende week komen de nieuwe vrijwilligers naar hier. We zijn ook wat benieuwd om ze te zien. Maar ze zijn hier van 
harte welkom. 
 

16/12/2004  

Van 20november tot 16 december 
Hier zijn we dan weer eens met een stukjeverhaal uit ons leven hier in mexico 
Nu is de vraag ook waar we eerst gaan beginnen want je maakt hier zoveel mee dat je niet meer wat eerst te 
vertellen. 
De spellekes. 
De voorbije weken verliepen de spellekes in San Jose heel goed. We speelden daar altijd na de school en dan komen 
de kinderen er aan gelopen om van alles te spelen met u. 
De kinderen zijn zo enthousiast, ze vliegen u rond uw nek en vragen steeds wanneer we terug komen. 
In lomaz in de week loopt het niet zogoed. De kinderen mogen daar maar heel weinig spelen van hun ouders en als ze 
komen is dat meestal zonder toestemming en na een uurtje of 2 komen er boze mamas af. 
 Op zaterdag daar en tegen hebben we daar wel veel kinderen, na de cathesche les komen de kinderen ook op u 
afgevlogen  en wordt erongeveer 2 uur gespeeld. 
De kinderen kennen u al goed na 5 maanden hier te zijn. 
Je komt ze ook tegen op straat en dan spreken ze u aan en dat is echt heel leuk. 
De voorbije zondag zijn we mee naar de mis geweest hier in San Jose om reclame te maken voor onze spelen. 
De padre heeft er nog eens nadruk opgelegd dat het belangrijk is dat er kinderen zijn om mee te spelen.We hadden 
flyers gemaakt en na de mis hebben we uitgedeeld en alles was op, er waren er rond de100.Veel he 
We zijn ook langs Eperanza geweest in Lomaz. 
Ze wacht ons steeds op na de spellekes met een goede tas koffie en wat lekker eten. 
Na er een uurtje of 2 is het dan weer tijd om te gaan spelen. 
Nadien weet Eperanza te vertellen dat ze ons morgen weer verwacht en op die uitnodiging gaan we dan ook met 
plezier in. 
De verjaardag van Guille(moeder van Memo) is ook gepasseerd. 
We hebben haar een grote taart gegeven en s avonds kwam de hele familie langs om te komen eten en te feesten. 
Het eten was heel lekker.Mole (lijkt een beetje op stoofvlees maar dan met chocolade en kip) en nadien er toch wel 
wat tiquilla gedronken. Altijd wel leuk tegen een uur of 3 s nachts zijn we toch naar huis gegaan want de dag nadien 
hadden we spellekes om 10 uur. 
Ondertussen spelen we veel. 
De verjaardag van Rosie is ook gepasseerd. 
Dat was een verassings feestje. Voor Rosie thuis kwam hadden we het herle huis vol gehangen met ballonnen en 
slingers. 
Als ze binnen kwam en alles zag kreeg ze wat tranen in haar ogen.(wij ook). 
De hele familie kwam ook langs.Er waren 3 taarten, veel drank en nog vanalles lekkers. 
Het feest heeft ook lang geduurd en na afloop kwam de dochter nog zeggen hoe blij ze was dat wij er bij waren. Altijd 
leuk om te horen. 
Eigenlijk is dat wel hgoed dat je eens de hele familie samen ziet want we komen ze wel tegen op straat, allemaal apart 
en dan kunnen we geen verband leggen wie nu de zus van wie en op het feest werden ze allemaal nog een voorgesteld 
aan ons..Goed he. 
Ondertussen zijn we dus nog steeds gaan spelen. 
We hebben ook nog een doopfeest meegemaakt bij Guille (een vriendin van ons, werkt op het ministerie). Haar nichtje 
werd gedoopt. Ze zijn daar met 9 kinderen thuis. Er hing dus een echte familie sfeer en je word er heel hard in 
betrokken.  Ze vragen over alles uw mening en er word goed wat tiquilla gedronken. Er word ook lekker gegeten. 
Dus we hebben ook goed geamuseerd. Padre Jorge was er ook . 
Het heeft hier ook eens geregend en heel koud geweest. Het was echt koud. De mensen op straat liepen er bij als 
ijsberen. Allemaal goed ingepakt. Sjaal, muts, handschoenen, en geloof me ik had het ook koud, maar das nog niks 
vergeleken met in Belgie. 
Nu vrijdagavond zijn we uitgenodigd op een trouwfeest. 
We zijn benieuwd. 
De feestdagen komen eraan en we worden al overal uitgenodigt. 
We wensen iedereen een VROLIJK KERTFEEST EN GELUKKIG NIEUWJAAR TOE. 
 

4/10/2004  

Van 3 oktober tot 20 november 
Pfff de tijd verstrijkt hier sneller en sneller, deze week is er eigenlijk niets speciaals gebeurd dus zullen we er ook niet 
te veel tijd aan spenderen. Met de spelletjes gaat alles goed, vooral in Lomas waar we de meeste kindjes hebben.  
Zaterdag negen oktober, eerste communie. Na een paar jaar intensieve categeselessen is de dag eindelijk 
aangebroken dat de kinderen hun communie mogen doen. Wij zijn door verschlilende trotse kinderen en ouders 
uitgenodigd om dit moment met hen mee te vieren in de mis. Omdat het niet mogelijk is om naar alle 
communiemissen van de verschillende parochies te gaan hebben we na een kort beraad besloten dat we naar de mis in 



Lomas gaan omdat we daar de meeste mensen kennen. Zoals  afgesproken gingen we eerst langs Esperanza om haar 
te helpen met het vervoeren van een stuk of honderdtwintig gelatinepuddingen naar het kerkplein ( ze had de opdracht 
van de pastoor gekregen om voor alle kinderen een puddingen te maken en zoals elke goede parochiaan doet ze dit 
zonder moren want later wacht de hemel ). De kerk was voor de gelegenheid versiert met witte linten en bloemen en 
zat al afgelaten vol, vanvoor in het midden de communiecantjes in hun witte hoepeljurken afgezet met pareltjes, 
lintjes en andere snuizerijtjes en de jongens in een zwart gesteven pak. Daarachter al de ouders en familieleden 
duchtig zwaaiend met cameras en fototoestellen, vanvoor de pastoor die de massa onder kontrole probeert te krijgen. 
Over de mis zelf valt niet veel te vertellen buiten dat ze mooi en luidruchtig was, een kwartier voor het einde zijn we 
dan ook maar opgestapt om de categisten een handje te helpen met het klaarzetten van het eten. Maar, eerst moest 
padre Jorge het eten komen zegenen en dan mochten ze pas beginnen, het was daar een echte chaos met super veel 
kinderen, ouders, straat honden en de padre is zelf beginnen eten zonder het eten te zegenen. Dit was het echt wel 
grappig hoor. 
De volgende dag kregen we bezoek van onze belgische vrienden, Lies en Marian. 
We hebben heel veel getetterd over onze ervaringen hier en over hun reis. 
Ze zijn 2 weken gebleven. Dinsdag zijn we gaan zwemmen in Ojo De Aqua samen met Esperanza en Martin.. De dag 
ervoor hebben we eten klaar gemaakt om dan mee te nemen. 
Het was een  zeer warme dag, de zon scheen heel hard, het zwembad alleen voor ons, lekker eten, wat wil je meer? 
Tegen 5 uur gingen naar huis, tegen onze zin want de dag was heel leuk, maar s’ avonds was het cena met de 
familie.Gezellig wat tetteren met een tequilla en eten en de dag zat er weer eens op. 
In de rest van de week zijn we nog naar de spelletjes geweest , er waren veel kinderen. 
Dus dat is ook al een goede zaak he. 
In die zelfde week hebben dae meisjes gevraagt of we mee naar de zee wilden gaan.Er bestond geen twijfel over dat 
we mee gingen. Ja dus 
Zaterdag nacht vertrokken mee naar Puerto Vallarta met z’n vijven, Lies, Marian, Tione, Martin, en ik. 
We hadden de bus om 11 uur s avonds genomen en de rit duurde 5 uur. We hadden een goede bus alleen stond er air 
condioning op en dat was super koud. We hebben alleen wat geslapen en dan stopte de bus in eens, jaja in de middle 
of nowhere. 4.30uur nacht, bloedheet, veel bagage en dan op zoek naar een taxi die ons naar een bungalow park 
wilden doen voor niet al te veel geld. Aangekomen in een park en nog steeds is het warm en dan nu op zoek naar 
slaapplaats voor 5 man. Na een uurtje zoeken toch een bungalow gevonden die ons aanstond. 
Nog even gaan slapen en dan naar de zee voor een hele dag. Het was nog steeds heel warm. 
De zon brandde in ons lichaam, de temperatuur van het water was ideaal, alleen heel zout, niet lekker. We hebben ons 
zelf getrakteerd op ne ananas met veel fruit in en groenten, man, man dat smaakte heel goed. Tegen een uur of 5 
naar het zwembad van de bungalow om daar een weer een uur of 2 int te liggen en onze verbrandde lichamen laten 
afkoelen. 
S’ avonds een gezellig restaurantje gevonden om daar heel lekker te eten en de dag was weer mooi af gerond. De 
volgende dag verliep net het zelfde. Dinsdag namen we afscheid van ons beligische meiden en met pijn in ons hard 
gingen we naar huis. De spelletjes begonnen terug de woensdag. 
Het was nog steeds heel warm. 
De zon brandde in ons lichaam, de temperatuur van het water was ideaal, alleen heel zout, niet lekker. We hebben ons 
zelf getrakteerd op ne ananas met veel fruit in en groenten, man, man dat smaakte. 
 

16/09/2004  

Van 16 september tot 3 oktober 
Wat we nog niet verteld hebben is dat we vorige week met Martin van de familie zijn gaan paardrijden. Het was 
ongeveer een anderhalf uur op de bus om dan een uurtje op de rug van zo een beest te gaan zitten schommelen. Het 
was wel een hele belefenis want die paarden luisterden langs geen kanten. Het paard van Martin had blijkbaar grote 
honger en besloot om inplaats van rustig op het padje te blijven zijn heil te zoeken in het bos op zoek naar iets 
lekkers. Het paard van Annabel was dan maar eigenwijs en vond dat hij de andere richting uit moest en zich niets aan 
moest trekken van zijn berijder. Mijn paard stond er bij en keek er naar en besloot om toch maar te luisteren naar dien 
kerel dien in zijn flank aan t trappen was met nen maat 49. Na veel gevloek, getier en gelach kwamen we terug aan bij 
de vertrekplaats, het ene paard met een half bos in zn mond het andere koppig proberend ergens anders naar toe te 
gaan en dat van mij liep rustig door en keek er naar. ( naar mijn bescheide mening hebben die beesten zich kostelijk 
geamuseerd met het treiteren van drie onschuldige en goed betalende toeristen). 
De volgende dag werden we uitgenodigd om mee naar de cinema te gaan  met de familie. 
Dat was ook weer een hele ervaring hoor.Toen we vertrokken scheen de zon vollop en moest je jezelf nog insmeren af 
je verbrande gelijk zot. Na de eerst bustrip begon het te druppen maar nog niet hard , even wachten op de 2de bus en 
toen goot het water tot op uw ondergoed toe, jaja we moesten ons niet meer wassen s’ avonds. Goed door weekt 
aangekomen snel naar de cinema met een groot pak popcorn en ne goeie cola en dan maar ontspannen. Het was een 
grappige film, wel ja int spaans maar dat was geen probleem. 
De spelletjes verliepen heel goed in Lomas met 42 kinderen hadden we onze handen goed vol . Na een 1.5 uur in de 
zon brachten we nadien nog eens een bezoekje bij Esperanza. 
Voor een goede tas koffie en lekker eten. 
In San jose hadden we ook wat kinderen maar niet zo veel als in lomas. Als we kinderen tegen komen op straat dan 
spreken ze ons aan om te gaan spelen. Een goed teken he 
Maar soms praten ze nog wat te snel en dat word er wat af gelachen. 
We brachten ook nog een bezoekje aan Letty van het winkeltje bij de kerk om wat bij te praten over vanalles en nog 
wat. Door haar voelen we ons hier ook goed thuis want ze vangt ons goed op en we kunnen altijd bij haar terecht als 
we een probleem hebben. En voor we het goed en wel beseften was sonze dag weeral eens om. Wat gaat de tijd hier 
vreselijk snel vooruit. 
Zondag avond kwamen Tm en Veronique aan. Maandag hebben een hele dag bij getetterd over onze ervaringen hier 
met wat eten en drinken erbij ging te tijd weer snel vooruit. 
Het was voor ons heel leuk om mensen uit Belgie te zien. Om voluit nederlands te praten en ook wat raad te vragen 
over dingens waar we geen blijf mee wisten. We werden ineens op de hoogte gebracht over het reilen en zeilen in ons 
thuis landje. Toen hebben we ook besloten om de volgende dag naar Ojo De Aqua te gaan. Dit is een groot 
zwembaden complex met palmbomen, lig stoelen......We hadden wel geluk die dag want er was geen volk int zwembad 
en de zon scheen vollop. We waren er met 4. Veronique, Martin, Toine en ik. Dat was nu een super leuk dagje met 
pijnlijke gevolgen. Vermits de zon hard scheen had ik heel veel zonnecreme op gesmeerd en wat in de schaduw 
gelegen maar dat haalde niets uit want s’avonds zag ik knalrood. Toine vond het niet nodig om zich in te smeren en 
heeft zich dat nadien ook beklaagd. 



Ondertussen waren tim en &co gaan filmen in het dorpje voor een promotie filmpje. Die zelfde avond wachtte er een 
bbq op ons. Jaja een belgische bbq. Man man dat heeft gesmaakt.Verse groentjes, aardappelen in schil, 
sausjes,tiquilla....Wat wil je nog meer?... 
We hebben ook nog ceramica lessen gegeven. Deze verlopen beter en beter. Er komen veel nieuwe geinterseerde 
mensen op af, wat dus heel leuk is voor ons. De spellekes die weel waren ook vrij goed verlopen. Veel kinderen, veel 
spellekes, veel zon. Vrijdag vertrokken onze belgische vrienden terug naar ons thuis landje. Dat doet toch wel wat raar 
hoor. Die zaterdag na de spellekes werden we mee uitgenodigd door Rosie en Ruben (de dochter en haar vriend van de 
familie, zus van Martin)  naar san Juan De Dios, het centrum van Guadelajara. Dat was een zeer ontspannende 
namiddag, gevuld met een terasje , gaan winkelen en veel gepraat en gelach.Tijdens onze terug rit naar huis begon 
het weer serieus te gieten, het water stond ongeveer 15 cm hoog. Wgepaard een onweer was me dat! De bus waar we 
in zaten om naar huis te gaan ging er ook over. Deze had blauwe neon lichten en geblindeerde ramen, ik had een wit 
topje aan en de rest zullen jullie wel kennen he. De bus chauffeur reed ook vrij agressief. Ik dacht een paar keer dat 
de bus ging om kantelen. Na het uitstappen stond ik te schudden op mijn benen. En nog steeds was het aan het 
regenen.Thuis wachten de familie ons op met een warme kop thee. We waren doodop. 
Vorige week dinsdag zijn we met Martin naar Thlaquepaque geweest. Waarom, wel het is daar zo rustig dat je  er bijna 
altijd naar toe wilt gaan.We hebben daar ook wat de toerist uit gehangen. De meeste mensen denken dat we Gringos 
zijn (amerikanen) dus ze beginnen in het engels tegen ons en als wij dan in het spaans beginnen dan weten ze niet 
goed waar ze het hebben. Grappig.daarna ging het richting de gigante (winkel zoals de delhaize alleen veel groter). Ik 
moest die avond koken voor de familie. Aardappelen met kip en appelmoes. En raar maar waar ze vonden lekker. Maar 
ze wilden er nog tortillas bij eten. Rare combinatie 
De volgende dag was het cearamica les. En weer waren nieuwe mensen met hun kinderen die kwamen mee doen. In 
lomas waren er weer veel kinderen. De heel week. Zaterdag wisten we het niet goed waar we het hadden. We waren 
op tijd vertrokken van thuis naar Lomas om te gaan spelen. Aangekomen was er nog een mis bezig voor de kinderen 
die hun eerste communie gaan doen op 9 octubre. We waren aan het wachten tot plots padre jorge ons in de mis riep. 
We moesten onze kinderen aan spreken. Onder applaus en gejoel in de kerk spraken we ze aan. Nadien hadden we 62 
kinderen om te spelen. Dat was dus zalig maar heel intensief. Zoveel kinderen hadden we nog nooit niet gehad. 
Als we nadien naar huis keerden zijn we langs Guille gegaan (moeder van Memo, ons buurt winkeltje, wel geteld 2 
huizen verder) Ze wist ons te vertellen dat er zondag een doopfeest was in haar familie  en ze vroeg of mee wilden 
gaan. Natuurlijk. Dit was de moment om haar familie te leren kennen. De rest van de week waren er veel spelleks. Na 
een overleg met  padre Jorge hebben we besloten om te de school te gaan in ons dorpje om daar de kinderen aan te 
spreken en reclame te maken voor onze spellekes. Niet dat we geen kinderen hebben maar meer is welkom. 
Zondag hadden we in de voormiddag mog ceramica les en daarna zijn we naar het doopfeest gegaan. Na een 
voorstelling van ons gingen we aan tafel. Daar werden we over laden met eten en natuurlijk met tiquilla. En dat ging 
goed naar binnen. Na een half uurtje begonnen ze te dansen. Ik dacht om rustig op mijn stoel te blijven zitten maar 
dat was niet waar. Guille kwam me van tafel halen om te dansen en ik mocht bij wijze van spreken niet meer gaan 
zitten.. we hebben wel wat gedronken maar niet te veel hoor. 
 

15/09/2004  

Week van 9 september-15 september 
Onze week begon zeer rustig met een dagje in het huisje te blijven en wat op te ruimen en eens te kuisen. Rond een 
uur of 5 zijn we met Lupe en Alfonso naar een kerk gaan kijken waar om 6 uur de 12 apostelen door een deur buiten 
kwamen daarna terug naar binnen gingen. Die kerk was enorm knap van binnen, het was echt de moeite om er naar 
toe te gaan. Na een hoop fotos te trekken was het weer eens tijd om naar huis te gaan. Dinsdag zijn we naar 
Thlaquepaque geweest met Martin, daar hebben we een museum van ceramica bezocht. Knap! Er liep een vriendelijke 
mens rond om ons een uitleg te geven bij alles, soms ging het wat snel maar moeilijk gaat ook. We hebben hem 
gezegd dat wij ook met een pprojct ceramica bezig waren en spontaan nam hij ons mee naar het atelier om ons daar 
nog wat meer uitleg te geven. Lang leven onze spaanse woordenboek...Hij wist ons ook een adres te geven voor onze 
verf te gaan kopen. In die winkel werden weer eens goed opgevangen. Ze stonden ons met raad en daad klaar. Jaja 
dat was weer heel leuk. In de namiddag zijn we nog een teraje gaan doen in de typisch mexicaans restaurantjes. S’ 
avonds was het sena met de familie (avondeten). Ik had gekookt voor 10 man. Das toch niet simpel als je dat niet 
gewoon bent. Maar het is goed verlopen allemaal. Volgende dag terug ceramica en spellekes. Donderdag zijn we naar 
lomas geweest voor de kinderen. Er waren weer 16 kinderen. Zweten hoor. In de namiddag naar Emperatrisch maar 
weer geen kinderen. Dat is toch wel jammer. Ondertussen vielen er ook al druppels en nadien onweer. Niets dat we 
niet aankunnen. De vrijdag naar lomas en weer wachten een hoop kinderen op ons om een uurtje te spelen. Voetbal, 
baseball, 10 bal.... Allemaal zeer toffe spellekes. De zon scheen super hard en het zweet liep ons van ons lichaam af. 
In de namiddg naar San jose waren maar 2 meisjes rond 12 jaar die enorm actief waren. Ze waren zo druk dat het 
precies was of er liepen er 10 rond maar het was best wel grappig. Die avond zijn we met een deel van de familie fruit 
gaan eten met een soort creme. Enrom lekker maar zwaar. De volgende dag was ik dag ook goed ziek, 
darmontsteking! In de voormiddag naar Lomas 21 kinderen. Van een leeftijd van 6-8 jaar. De groep was heel rustig 
maar wel gemotiveerd. Na een 1.5 uur te spelen was het genoeg geweest daarna ging het niet zo goed. Ik moest naar 
de dokter. Ik moest dus goed op mijn eten letten.dat was een dagje afzien. Zondag waren er geen spellekes en 
ceramica klas. Want er waren andere activiteiten bezig. We zijn een dagje nnar Esperanza geweest om daar wat bij te 
tetteren en nog andere mensen te keren kennen. We werden al ineens mee uitgenodigt om mee naar een feestje te 
gaan in oktober. Gezellige bende was dat. Ondertussen kwamen we tot besef dat we hier al een maand zaten en de tijd 
heel snel ging. 
 

14/09/2004  

Week van 1 september-8 september 2004 
Sabine is goed vertrokken dinsdag avond rond een uur of 11. Het was wel even spanned om ineens alleen te zitten met 
de familie en met ons beperkte kennis van het Spaans, maar het ging toch redelijk vlot. Mede dankzij onze 
woordenboek spaans-nederlands.De hele avond lang hebben we fotos van de familie gezien, met het nodig gelach erbij 
natuurlijk. Ze hebben ons ontzettend goed opgevangen en ze spraken enorm rustig. Rond een uur of 24.30 was het 
voor ons bedtijd want de volgende dag gingen we spellekes spelen in San Jose, jammer genoeg waren er geen kindjes 
komen op dagen. Rond een uur of 10 zijn we begonnen aan de keramiek lessen. Tot onze verbazing waren er weer 
veel werkjes gebroken. Het blijkt dus dat er mensen zijn die onze werkjes stuk doen wat dus dan ook enorm 
frustrerend is. Zowel voor ons als voor de mede cursisten. Donderdag moesten we de berg op naar Lomas om daar een 
uurtje te gaan ravotten met de plaatselijke belhamels. Er waren 16 kindjes ,wat dus wel veel is en er werd enorm goed 
mee gespeeld, het was dus een geslaagde activiteit die onze motivatie de hoogte in joeg. Na een een 1.5 uur te spelen 
gingen we richting Esperanza. Zoals eerder kregen we een warm onthaal met koffie en nog andere lekkernijen. We 



voelen ons heel goed thuis bij haar en Alejandra wist ons ook ineens te vertellen wat de uren waren van de cateshe 
lessen waren en ze stelde voor om zaterdag rond 10 uur naar lomas te komen en ons zelf voor te stellen aan de 
kinderen. (Alejandra is de dochter van Esperanza) Ondertussen was het al goed warm aan het worden. In de namiddag 
gingen we naar Emperatris maar daar waren weer geen kindjes wat wel een beetje frustrerend is. Na overleg met 
Rodolfo hadden we afgesproken om zatredag om 4 uur terug te komen om met de catichisten te praten en met de 
kinderen en hun ouders.Nadien zijn we nog langs Letty gegaan voor een leuke babbel en nadien was het tijd om huis 
waards te keren. De volgende dag waren Jairo en Martin mee gegaan naar Lomas(2 kinderen van de familie Flores) 
maar er waren maar 2 kindjes. Het was wel keuk, in de namiddag gingen we naar San Jose om daar een uurtje te gaan 
spelen Het was enorm vermoeiend want het was enorm warm en de kinderen waren vrij druk. Zoals afgesproken zijn 
we zaterdag nar lomas geweest om ons daar voortestellen aan de kinderen. Er waren zeker 40 kindjes dus dat was wel 
even raar om ze aan te spreken en ondertussen hopen dat je niet te veel fouten maakte. Daarna hadden we 14 kindjes 
om mee te spelen. Na bijna 2 uur spelen zijn we richting huis gegaan. We waren al behoorlijk moe, rond 4 uur 
verwachte Rodolfo ons terudg in Emperatris. Na een uitleg in spaans over wie we waren en wat we hier in Mexico 
deden .zondag was een rustig dagje met spellekes een 2 uur lang ceramiek klas.Er waren veel mensen en kinderen 
komen opdagen. Het was een zeer gezellige boel. 
 

2/09/2004  

Vertrek in Zaventem 
Na nog een goede kopkoffie op belgisch grondgebied gingen we naar ons vliegtuig. Vijf controles later mochten we 
gelukkig mee naar Washington. Het heeft wel even geduurd voor we onze plaatsen op ’t vliegtuig gevonden haden. We 
vertrokken voor een vlucht van toch wel 8.30 uur De vlucht verliep goed maar grappig. 
Aankomst in Washington 
Daar begon de ellende weer van de vele controles en vooral een enorme papieren molen. De mensen waren alles 
behalve behulpzaam Maar zoals iedereen trokken we onze plan Na 2 uur wachten vertok onze vlucht naar Mexico. En 
weer controles Uiteindelijk zijn we toch goed aangekomen na een zware vlucht in Mexico D.F. 
Sabine is ons komen halen aan de luchthaven en dan met z’n allen naar de jeugdherberg, waar we ‘s avonds samen 
nog een goei pintje hebben gepakt (hmm corona) en dan rap onder de wol om te bekomen van de vermoeiende reis. 
S’morgens na een sterk ontbijt van koffie en toast waren we klaar voor een busrit van 7 uur richting Guadelajara. 
Eindelijk Thuis 
De aankomst in huisje verliep vlot, een beetje uitpakken en genieten van een goede douche Rond 9 uur gingen we 
eten bij de familie. De eerste kennismaking was gezellig leuk maar rond 11 uur kregen we onze klop. De volgende dag 
werden wakker van de GAS-man,maar het was toch tijd om op te staan Rond de middag werden we verwacht bij 
Esperanza ( een super vriendelijke en aangename dame, een echte moeder kloek). Wok, tequilla, taart, dat had 
gesmaakt Daarna een ontmoeting met padre Gorge: Een zeer aangename persoon. en dan nog even langs bij Lucy. De 
volgende dag zijn we opgestaan met VEEEEEL muggebeten en diarree: Nog even naar de markt voor fruit en groenten 
en dan naar de ranch en Casa Nazareth: Dat zijn 2 projecten waar drugs en alcohol verslaafden verblijven. Het zijn 2 
ontzettend boeiende projcten: Ons ontvangst was heel goed: We zijn even bij Casa Nazareth geweest en dan naar de 
ranch: Het ligt echt in de middle of nowhere maar het is daar zalig rustig: De mensen die daar verblijven zijn 
ontzettende lief en open:Ze zijn ook heel nieuwsgierig net zoals wij. Rond 22 uur was het dan avondmaal: BONEN. Na 
een leuke avond was het weeral eens bedtijd: De volgende morgen waren de jongens al vroeg in de weer om hun 
taken te doen en konden wij rustig op staan ons samen met hen ontbijten rond 10 uur. In de namiddag na een paar 
uur wachten op ons vervoer vertrokken we terug richting huis: 
Zondag zijn we naar Tonala geweest om daar naar een een grote markt te gaan: Esperanza was ook mee om ons 
kennis te laten maken met de mexicaanse prullaria: We hebben goed gelachen en ook veel gekocht: 
Ondertussen moesten we ook nog eten hebben voor in het huisje,dus naar de gigante gaan was dus ook nodig. We 
hebben ineens van de gelegenheid geprofiteerd om naar San Juan de Dios te gaan om wat cultuur op te snuiven en 
den echte toerist uit te hangen. De woensdag zijn we naar Lomas geweest om daar spellekes te gaan spelen met de 
kindjes: Het was vermoeiend maar zeer leuk: Er waren 3 kindjes. S’ avonds zijn we naar Emperatris geweest om te 
gaan spelen maar er waren jammer genoeg geen kinderen. Dus naar een uur wachten zijn we naar huis gegaan. De 
volgende dag hadden we spellekes in San Jose maar daar waren weer geen kinderen. De scholen zijn terug begonnen 
dus daarom zijn er weinig kindjes. In het weekend zijn we ons gaan voorstellen in de verschillende parochies. Wat 
concreet inhoud dat we op twee dagen vier keer naar de mis moesten. In de ranch, in kerk van padre Madrid , in San 
Jose en in Emperatris. We waren een beetje zenuwachtig omdat we naar voor moesten komen om ons zelf voor te 
stellen aan de mensen. Hier zitten de kerken dus nog vol en heel die massa mensen maar kijken. Padre Madrid is een 
pastoor die verantwoordelijk is voor de jongeren in de ranch en in Casa Nazareth.. Het is een open en een zeer warme 
persoon die openstaat voor elke nieuwe belgische vrijwilliger en deze dan ook met open armen ontvangt. 
 
Maandag moest sabine inpakken want dinsdag vertrekt ze naar Mexico DF omdat voor haar het project ten einde loopt 
en ze nog wat gaat genieten van het Mexicaanse schoon. 
 

25/08/2004  

Week van 8 augustus tot 24 augustus 
Ondertussen zijn Annabel en Antoon aangekomen en zulen vanaf nu het project verderzetten. We zijn geduurde twee 
weken bezig geweest met de buurt en het project te verkennen.  
Voor mij is het project nu afgelopen en ga ik nu nog een klei maandje reizen. Op 24 september zal ik dan terug vliegen 
naar het Belgielandje.  
Met een groot verdriet weleenswaar, de periode die ik hier heb kunnen beleven was de grootste ervaring in mijn leven. 
De mensen, de kinderen, de cultuur, ... zoveel en dat nu achterlaten is natuurlijk niet gemakkelijk. 
Hopelijk kunnen Annabel en Antoon er evenveel van genieten als ik en wens ik ze hierbij veel succes. 
Week van 2 augustus tot 8 augustus 
Ann is ondertussen vertokken en alles is terug rustig geworden in San Jose: Ondertussen is het weer helemaal 
omgedraaid en is het hier terug stikkend heet, ze verwachten een grote storm die veel schade gaat brengen. Deze 
week is er een meter en half hagel gevallen in het centrum van Guadalagara en dat is nog maar een begin wisten ze 
me hier te vertellen. Ik ben benieuwd. Deze week was het ook gevaarlijke beestenweek. Op drie dagen tijd mocht ik 
genieten van de vondst van twee aracranes ( iets kleiner als een schorpioen) en iets later op de week een capulina ( 
zwarte weduwe) in het huisje. Ik denk mijn dosis wel gehad te hebben. 
Week van 26 juli tot 1 augustus 
Nog meer bezoek uit Belgie, Ann die al bijna een jaar in Mexico verblijft kwam voor enkele dagen het project 



bezoeken. Samen zijn we de verschillende mensen van het project gaan bezoeken en is ze mee gaan spelen in de 
verschillende parochies. Ondertussen zijn ook de keramieklessen begonnen en zijn er momenteel een 12-tal 
deelnemers. De curcus gaat twee keer por week door, op woensdag en zondag. 
Week van 19 juli tot 25 juli 
Deze week waren Ellen en Dorien op bezoek, Ellen beter gekent onder Ellenita kwam na een jaar nogeens een 
bezoekje brengen aan de mensen hier in Artesanos. Samen met hen ben ik nog twee dagen naar de zee geweest, 
Guayabitos en Puerto Vallarta hebben we onveilig gemaakt. Na twee dagen strandvakantie kon ik terug beginnen 
spelen. Donderdag stonden er 40 kinderen mij op te wachten om met hun te spelen. Echt wel leuk om zo terug te 
kunnen beginnen. 
Week van 28 juni tot 18 juli ( rondreis ) 
Op woensdag 30 juni ben ik mijn vader gaan afhalen aan de luchthaven om dan drie dagen in Mexico DF teblijven. 
Daar hebben we drie dagen rondgewandeld en verschillende bezienswaardigheden gaan bezoeken. Onderandere de 
argeologische site van Teotihuacan, de basque de chapultepec met zijn fantastisch argeologisch museum. Verder 
hebbe we het centrum van Mexico stad wat bezocht om daarna te vertekken naar Guadalagara. Daar hebben we 
enkele dagen in het huisje verbleven en heeft mijn vader kennisgemaakt met de familie en enkele van mijn vrienden 
hier. Verder zijn we met het gezin Dorado naar het meer van Chapala en San Pedro geweest.  Dan nog een dagje het 
centrum van Guadalagara en daarna vertrokken weer om de streek van Michuacan te bezoeken. Deze streek is echt 
wel de moeite. Door het regenseizoen is alles hier prachtig groen en dit geeft fantastische uitzichten. Eerst zijn we naar 
Patzcuaro geweest en hebben we daar het meer en het eiland Janitzio. Tiojdens de bootvaart kan de dan kennismaken 
met de indianen die op traditionele manier vissen.  Streekdansen en maskers zijn heel  typisch voor deze streek. 
Overla zie je mensen met kastuums en dansen dan verschillende taferelen uit hun geschiedenis. Echt wel de moeite 
waard. In de omgeving van Patzcuaro liggen verschillende kleine typische dorpen die de moeite waard waren om te 
gaan bezoeken. Zolas ondermeer Tzintzuntzan, Quiroga,  Santa Fe,... waren de moeite om een kijkje te gaan nemen. 
Van Patzcuaro zijn we verder getrokken naar Uruapan. Daar hebben we de grote watervallen van Tzararacua  bezocht 
en het parque Nacional Eduardo Ruiz., een fantastisch park die zijn begint aan de oorsprong van een bron. Een 
trekplaats van het park is de rodrillo del diablo. Een legende vertelt dat de duivel daar ooit heeft geknield voor god en 
zijn knieafdruk nog steeds zichtbaar is. 
Verder zijn we nog naar Angahuan geweest waar we de vulkaan van dichtbij konden bezoeken en ook de kerk van San  
Juan te bezoeken valt. Deze kerk is volledig bedolven door de lava van de vulkaan Paricutin enkel de toren is nog 
zichtbaar. Voor vele indiaanse mexicanen is tot een bedevaartsoord. Een fantastische wandeling door de wilde brengt 
je ernaar toe. Echt de moeite om daar eens langs te gaan. Daarna zat onze reis er eigenlijk al op en hebben we veel 
mionder gedaan dan dat we eigenlijk wilden zien. Maar ja, hetgeen wat we gegaan was echt wel de moeite waard. 
Week van 21 juni tot 27 juni 
Tussen de regeldruppels ben ik naar de spelletjes gegaan, dit bracht natuurlijk het verzopen kat – fenomeem met zich 
mee, maar gelukkig heb ik hier warm water om  me te douchen. 
Verder valt er weinig te vertellen, veel regen, veel kindjes en volgende week ga ik naar Mexico Df om mijn vader op te 
wachten. Jullie zullen dan nog wel een reisverslgje van mij te lezen krijgen. 
Week van 14 juni tot 20 juni 
Deze week heb ik kunnen genieten van een geweldige reeks onweren. De hemel lijkt wel getekend met de prachtigste 
kleuren. Alle mogelijke kleuren met een groot schouwspel aan bliksems. Daarna lijkt de hemel echt open te breken en 
vallen er hagel”stenen” uit de lucht. Straten worden in een mum van tijd omgevormd tot rivieren en auto’s vinden 
geen vat meer op de weg en drijven weg. Door de hevige wind moesten verschillende bomen, huizen en 
verlichtingspalen het begeven.  
Vele huizen staan onder water en ik ben ondertussen al geleerde in het waterscheppen. Van vrijdag op zaterdag ben ik 
nogmaals naar de ranch geweest omdat het de verjaardag was van Madre Madrid. Omdat de ranch nogal afgelegen ligt 
is deze plek heel gevoelig aan stroomuitval, zeker met dit weer.Met als gevolg dat ze al een dikke week zonder 
electriciteit zaten en we gezellig bij kaarslicht gegeten en domino gespeeld hebben. 

 
Sabine Drees - 08/03/2004 tot 26/08/2004 
Op 8 maart loste Sabine Drees Marian en Liesbeth af. Ook haar avonturen vind je in dagboekvorm terug! 
 

13/06/2004  

Week 7 juni 13 juni 
Uitgerust van de zee kunnen we terug met de speeltejs van start gaan, tussen de regendruppels door begeef ik me 
naar de verschillende parochies. Gelukkig regent het, tot nu toe ( hout vasthouden), hier vooral s’nachts en heb ik 
overdag alleen maar last van de modder. 
Week 31 mei tot 6 juni 
Elk jaar wordt er vanuit de parochie een trip naar de zee georganiseerd, en dat juist tijdens mijn aanwezigheid hier, 
dus ik kan mee naar de zee. 
Met vier grote autobussen vol vertrekken we vrijdag in de late avond naar Guayabitos, een kuststreek tegen  Puarta 
Vallarta.  Gezellig maar wel heel toeristisch. Tegen vijf uur in de morgend komen we er zaterdag aan, en omdat we 
zondag al terug vertrekken gaat niemand slapen en duikt iedereen de zee in. Terwijl het in Artesanos ontzettend hard 
geregend kunnen wij genieten van een straalde en snikhete zon. De temperaturen van het water zijn hier warm en het 
is een zaligheid om de hele dag in het water te verblijven. Tja sprookjes duren nooit lang en inderdaad voor je het 
weet zit al terug de bus op richting slecht weer. Ik heb het toch al weer mogen beleven. 
Week 24 mei tot 30 mei 
Een normale projectweek met onderzondering van het weekend. In het weekend ben ik nogeens naar de ranch 
geweest, dat was al weer eventjes geleden. Ondertussen is er een groep begonnen in de ranch. Het is een tamelijk 
jonge groep, de jongste is 16 jaar en de oudste ongeveer 23 jaar. Het zijn deze keer allemaal drugsverslaafden. 
week 17 mei tot 23 mei 
Het regenseizoen is nu goed doorgebroken en het giet hier emmers uit de lucht. Voortal s’nachts kan het hier grellig 
doen, gevolg is ook dat ik water kan scheppen uit het huisje. Blijkbaar zijn de deur en het venster niet echt waterdicht 
en regent het bijna letterlijk binnen. Het eerste was vrijdag toen ik tot aan mijn enkels in het water stond. De ene 
emmer buiten en er was er al weer eentje bijgeregend, hopeloos dus. 
Zoals de zon hier dit jaar enorm hard schijnt, zijn ook de regenbuien veel zwaarder als andere jaren. Verschillende 
dorpen staan nu al onder water en zijn bijna onbereikbaar. Sommige huizen iin het dorp hebben al serieuze 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=5


waterschade opgelopen. Binnenkort wandel ik niet meer door de straten maar kan ik over met een bootje naar toe. 

7/06/2004  

Week van 17 mei tot 23 mei 
Weeral een week voorbij, tijd gaat hier echt wel heel snel. Ik zit nu bijna in de helft van mijn periode hier en het begint 
pas nu goed door te dringen dat ik in Mexico zit. 
Ze hadden me er al wel voor gewaarschuwd, maar dat het zo snel ging gaan dat had ik nooit gedacht. 
Deze week was het een topweek qua warmte,spelen wordt moeilijk omdat het teveel energie vraagt. Ik hou het 
momenteel heel rustig en spelen voornamelijk gezelschapsspelen en ik lees regelmatig sprookjes voor. 
In combinatie met het warme weer zijn ook, op het laatste van deze week, de regenwolken van de partij. Het kan hier 
heel fel regen en verschillende huizen en straten hebben al last van water. Zelf ik, telkens als het regent vormt zich er 
een rivier in mijn huisje. 
Week van 10 mei tot 16 mei 
Deze week is het de week van de feesten. Met drie verjaardagen en nog een feest bij een nicht van de familie kunnen 
we de week wel vullen. 
Maandag verjaarde Martin en Dinsdag Poncho. Woensdag was een speciale dag want Alfonso en Lupe waren 25 jaar 
getrouwd en dit gepaard met een groot feest. 
Eerst was er een mis die helemaal in het kader stond van hun huwelijk, het leek of ze de dag van hun huwelijk 
helemaal terug beleefde. Er werd terug een belofte naar elkaar gedaan en de trouwringen werden terug gewijd. 
’s Avonds was er thuis een groot familiefeest waar veel gezongen en gedronken werd. Er kwam ook een geweldig spel 
boven. Electriciteit door u lijf en hoe lang hou je het vol. Het gaat als volgt: iedereen staat in een kring en geeft elkaar 
de handen, tussen twee personen wordt er een batterij gekoppeld. Deze heeft 10 standen. De ding wordt aangezet en 
in de kring loopt er electriciteit, de stand wordt steeds verhoogd en de eerste die “ ja “ roept valt weg en de rest van 
de groep doet verder tot er iemand stand tien haalt, dat is de winnaar. Het spel kan ook solo gebeuren, je neemt de 
twee polen vast en houd die zo lang mogelijk vast. Ik haalde 8 ½.  Het is een spel voor groot en klein, iedereen doet 
mee en meet zijn sterkte tegenover elkaar uit. 
De spelletjes verliepen deze week heel goed, de kinderen stonden me meestal al op te wachten en waren zeer 
enthousiast om mee te spelen. In Lomas werd ik door de cathechisten uitgenodigd  voor de convivencia waar alle 
kinderen en moeders op aanwezig waren. Daar heb ik me voorgesteld en ook het project. Na afloop van het feest ben 
ik gaan spelen en een dertig tal kinderen stonden me op te wachten, echt wel leuk. Alles is zeer goed verlopen buiten 
dat ik de grond gekust heb, het moet spectalulair geweest zijn want de kinderen waern er stil van. Gelukkig niet te 
veel schade en konden we rustig verder spelen. 
Week van 3 mei tot 9 mei 
Een aangename, rustige week. De kinderen komen nu op regelmatige basis spelen en genieten van het 
spelletjesaanbod. Dinsdag ben ik naar een danswedstrijd gaan zien van verschillende scholen. Er werden dansen 
getoond van het noorden tot het zuiden van het land. De typische noord-amerikaanse doen je denken aan de cowboys 
van de vroegere film. De meer zuidelijke dansen zijn veel kleurrijker en sierlijker. Daarnaast zijn er ook de traditionele 
aztekendansen. Alles tot in de details afgewerkt en klein en groot kunnen er wat van. 
week van 26 april tot 2 mei 
Deze week zijn het Parochiefeesten in Lomas. Dit etekent voor mij weinig volk op de spelletjes omdat iedereen 
meewerkt aan de voorbereiding. Heel de week worden er missen en rosarios georganiseerd, vrijdag wordt het feest 
ingewijd door een grote mis en darna is er de grote varkenjacht. Een varken wordt losgelaten in een kring mensen en 
het kind dat het varken vangt is de eerlijke eigenaar. Het varken loopt zenuwachtig in het wild rond en de kinderen 
proberen het maar te vangen, sommige bijten letterlijk in het zand. Uiteindelijk krijgt een jongen het dier toch te 
vangen en wordt het terug rustig. Zaterdag is het de grote en laatste dag van het feest. Alles begint met een processie 
vanuit het dorp San Jose. Elke parochie van Artesanos. De processie wordt voorgegaan met een groep die de 
traditionele dans toont. Eenmaal aangekomen in Lomas begint de misviering en daarna kan het feest beginnen. Er 
staan verschillende eetkramen, een kermis, een markt en verschillende spelen voor de mensen. Een ervan is een hoge 
paal die besmeurd wordt met een soort van vet, boven aan de paal hangen prijzen. De bedoeling is om de paal te 
beklimmen en de prijzen te vangen. Daar het smerig goedje is dat niet zo evident en verschillende mensen dalen in 
sneltempo terug naar beneden. 
Naast de spelen is er ook een castilla, dit is een houten constructie die vuurwerk bevat. Om tien uur wordt het vuur 
aangestoken en de wielen die an e toren zijn vastgemaakt draaien heel hard rond, met de nodige prachtige effecten. 
Week van 19 april tot 25 april 
Het is de eerste week dat er terug speeletjes worden georganisserd voor de kinderne. Om het duidelijk te maken aan 
iedereen dat het aanbod terug is begonnen wordt ik in enkele parochie nog is tijdnes de mis voorgesteld door padre 
Jorge. De eerste week loopt wat moeizaam maar laten we hopen dat het volgende week terug beter loopt. 

2/05/2004  

Dag lezers, 
Normaal gezien zouden nu de technische problemen opgelost moeten zijn en zal er een wekelijks verslagje van mij 
verschijnen. Tot binnenkort!!!!! 

26/04/2004  

Zondag 25 april ben ik samen met Esperanza en haar dochter naar Tonala geweest. Eventjes uitleggen. Esperanza is 
een vrouw uit Lomas waar ik veel bij langsga, het is een ontzettend vriendelijke vrouw met een geweldige familie. 
Tonala is een artisanaal centrum in Guadalagara, en bestaat voornamelijk uit een gigantische markt met fantastische 
spullen. We hebben er de hele dag rondgelopen en hebben misschien ¼ gezien. Prachtig wat ze daar allemaal 
verkopen, ik ben natuurlijk niet met lege handen teruggekomen, das onmogelijk. Ik hoop dat ik alles terug mee naar 
belgie krijg want aan dit tempo kan ik nog wat extra valiesen gaan kopen. Wat kan je er zoal kopen, vooral de glazen 
zijn er geweldig, voor diegene die iets bij mij komen drinken zullen het wel merken. Verder allerlei zaken in klei, koper, 
stof, de mariachi’s, echt de moeite waard. 

24/04/2004  

Vrijdag 23 april ben ik naar een 15- jarige feest geweest. 15 Jaar worden is hier heel belangrijk en er hangt dan ook 
een groot feest aan vast. De jarige ziet eruit als een prinses uit een sprookje, met een knal roze boljurk paradeert ze 
door de zaal. Heel de zaal is tot in de details afgewerkt en er is een live band. Er is ook de dans, Het meisje vergezeld 
van zes uitgedoste kerels dansen een wals en bedanken de mensen voor hun aanwezigheid. Echt grappig om te zien. 
In belgie kennen we zulke traditie niet, hier kennen ze er alles van. Mexico is echt wel het land van de tradities. Lekker 



eten en veel tequila komt er dan natuurlijk ook bij en het dansen van de Banda, de mexicaanse dans. Ondertussen heb 
ik al lessen gevolgd bij Martin, de zoon van de familie, en kan ik mij tussen de mexicanen voegen om lekker mee te 
dansen. De Banda is een dans met twee en het is voornamelijk in het rond springen, meer kan ik er niet over zeggen. 
Het is wel grappig om te doen maar ook wel heel vermoeiend. Om u er een voorstelling bij te maken, van het feest, 
moet ge u een trouwfeest inbeelden, maar dan zonder trouwpaar maar een 15-jarige. 

21/04/2004  

Het project loopt in drie verschilende parochies, Lomas, San Jose en Imperatriz. In alle drie de parochies worden er 
drie keer in de week spelletjes georganiseerd voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Hoe ziet mijn week eruit: Maandag 
en dinsdag zijn mijn vrije dagen dan ga ik meestal naar het centrum of de was en de plas doen, moet ook gebeuren, 
zeker met de hoeveelheid stof die hier rondhangt. Woensdag ga ik in de voormiddag naar San Jose en in de namiddag 
naar Imperatriz. Donderdag zijn het spelletjes in Imperatriz en in de namiddag in Lomas. Vrijdag dan weer in lomas en 
San Jose, zaterdag in Lomas en Imperatriz en zondag in San jose. Ik wandel hier wel wat kilometers af op een week. 

18/04/2004  

Na twee dagen goed ziek te zijn, ben ik er terug bovenop en kan ik terug buiten komen en beginnen met het project. 

17/04/2004  

De laatste dag van de vakantie verloopt niet zo aangenaam voor mij. Wegens een deshydratatie en een maag en 
darmontsteking mag ik even naar het ziekenhuis om mezelf wat te laten oplappen. Tof is wel wat anders en ik moet 
zeggen dat we blij mogen zijn met onze belgische medische voorziening.Om vijf in de ochtend mocht in dan terug naar 
huis met 6 liter extra vocht in mijn lijf, een hoop medicatie en een gepierste arm. 

15/04/2004  

Laatste dag zee, jammer maar aan al het goede komt altijd een eind. Vijf uur in de auto en we zijn terug in Artesanos. 
Nog een laatste maaltijd bij de familie Dorado en we kunnen terug naar huis. 

14/04/2004  

Al van s’ morgens vroeg kan je op het strand terecht. Vandaag zijn we gaan varen op de lagune richting les angles des 
muertes. Een idilisch strandje in een baaI. Het moteorbootje neemt je mee gedurende een uur in een prachtig 
moerasgebied met een zeer rijke fauna en flora. In de namiddag zijn we op zoek gegaan naar een leuke plek om te 
gaan zwemmen. Een klein strandje tussen de rotsen lek ons ideaal. Het water is zeer aangenaam en voor uren zitten 
we te dobberen in de zee. Echt een vakantie gevoel, je lijkt even op een andere wereld. 

13/04/2004  

Om zes uur vertrekken we met de hele familie naar de zee. Gedurende 5 uur zitten we de auto, voor mij is het precies 
of we zijn op weg naar een ander land, voor hun is deze afstand heel normaal. Na vier te zitten bakken in de auto 
stoppen we aan een strand waar we al kunnen genieten van de koelte van het water. Maar omdat het strand zo druk is 
gaan we op zoek naar een andere plek, waar we kunnen overnachten. We komen uit op een klein strandje in de baai 
van Manzanilla. Prachtig gewoon, een prachtige kustlijn, veel ongerepte natuur, een zalig strand, over palmhutjes om 
onder te schuilen, sommige voorzien van een hangmat, het was dus een ideale plaats om te blijven.  

10/04/2004  

Vandaag wordt de herijzzenis van Jesús gevierd. Maar eerst starten we da dag met een gebedswake. Tegen 10 uur 
gaan we eten bij een familie die buiten het dorpje woont. Het is een gezin dat alles nog autheniek maakt. Verse 
tortilla’s en molle staan op de menu. Zwaar voor zo vroeg op de ochtend maar wel lekker. Tegen de middag worden we 
al terug verwacht bij een andere familie die ons uitgenodigd heeft voor een barbecue. Chorizo, gevulde chili’s en vele 
andere lekkernijen staan op het menu. De maag begint al lastig te doen maar toch gaan we voor de misviering toch 
nog eens eten. Deze maaltijd heb ik wel wijselijk geskipt want ik kon geen eten meer zien. Tegen 9 uur begon de 
misviering. Het dorp was volledig duister en enkel de lichtbundels van de zaklampen waren nog te zien. Deze mis is om 
de herijzzenis van Jesus te vieren. Het licht staat hier centraal. Een nieuwe kaars wordt aangestoken en een zee van 
vlammetjes ontwaakt zich. Zoals een waterstroming trekken alle lichtjes richting tempel. Daar wordt het grote licht 
aangestoken en begint de feitelijke viering. Negen lezingen,dus de viering duurt langer dan twee uur. Tijdens de 
viering wordt ik weer naar voor geroepen om het Onze Vader te bidden in het nederlands, ik ben het al gewoon. Na de 
misviering wenst iedereen elkaar een zalig pasen, zoals hij gelukkig nieuwjaar wensen. Buiten zie je vuurwerk van de 
nabijgelegen dorpen. Bij de meeste families staat er nog een maaltijd te wachten maar ik trek mij terug in mijn 
slaapkwartier om te gaan slapen. 

9/04/2004  

Opgestaan met een prachtige zonsopgang, die zich al het ware voor mijn bed ontwaakte. Er staat weer twee zaken 
centraal vandaag, eten en vieringen. S’morgens voor het ontbijt wordt er nog een gebedswake gehouden en om 10 uur 
trekken we naar een familie om te ontbijten. Fantastich ontbijt, voor mij tovh, granen en fruit. Wat wil ik nog meer. 
Om twaalf uur begint de kruistocht van Jesus twee kilometer buiten het dorp. De jongens van de ranch maken deel uit 
van de processie en nemen een rol op zich. Een persoon neemt de rol van Jesus op zich. Hij mag het kruis dragen en 
de doornkroon ( een echte) Gedurende twee uur stappen we door de hete zon en volgen we de kruisweg. Alles wordt 
tot in de details nagespeeld. De drie vallen, Magdelena die Jesus water aanbied, ... ( Ik wordt nog een kenner) Na de 
kruistocht, jawel gaan eten wat hadden jullie gedacht. S’avonds is er nog een viering waar ik weeral het Onze Vader 
mag voordragen en iets vertellen over mijn bevinden van de dag. 

8/04/2004  

Om vier uur vertrekken we vanuit San Jose naar de Barranca’s. Een klein maar heel mooi dorpje waar ik drie dagen ga 
verblijven om er pasen te vieren. Samen met Padre Madrid, Louis, Betty en de jongens van de ranch gaan we eten bij 



een gezin. Ik heb de indruk dat ik hier veel ga moeten eten. Na de maaltijd gaan we naar de tempel om een er een 
viering bij te wonen ( zal niet de laatste zijn) Gedurende twee uur worden we ingeleid over de laatste maaltijd van 
Jesus en andere verhalen, tijdens de viering vraagt Padre Madrid of Louis en ik naar voor willen komen om het Onze 
Vader in het Nederlands voor te dragen, maar Louis is nergens te bespeuren dus ik mag alleen komen. Deze drie 
dagen overnachten we niet in de ranch maar in het dorpje zelf.  

7/04/2004  

De eigenaars van een winkeltje in de straat hebben me uitgenodigd om vandaag naar Chapala te gaan. Samen met 
Memo en zijn moeder trekken we daar. Prachtig meer in de buurt van Guadalagara. Het meer is de grootste van heel 
Mexico. Samen gaan we een rondvaart doen op het meer en kunnen een uur lang genieten van het prachtig uitzicht. ’s 
Avonds zijn we nog naar de cinema geweest. Dawn of dead en als ik een tip mag geven ‘ niet voor gevoelige kijkers’. 

29/03/2004  

Zaterdag 27 maart  
Ik vertrek voor de tweede keer naar de ranch. De begeleiders zijn zo lief om me thuis te komen halen. Vandaag is het 
een speciale dag voor de ranch omdat het familiedag is. De jongens zitten er nu ongeveer drie maanden en voor de 
tweede keer kan de familie op bezoek komen. De dag begint met een mis die de jongens hebben inelkaar gestoken, 
Het accent ligt op de zaken die ze geleerd hebben en wat ze nog willen bereiken in de komende maanden. De mis is 
zeer interactief en emotioneel, voor vele ouders is dit een moeilijk maar blij moment, ze zijn hun jongens ontwent en 
in een goede gezondheid. Dat leidt wel tot sommige tranen. De mis duurt twee uur en half. Padre Madrid kan er wat 
van. En toch is de viering niet saai, de jongens hebben gedurende een week liedjes geleerd en brengen deze in de mis. 
Na de viering is er een grote maaltijd waar verschillende Mexicaanse gerechten opgediend worden. Als slot van de dag 
wordt er door de jongens gezordgd voor wat entertaiment. Sommige jongens verkleden zich in vrouw en de mooiste 
wordt de mis van de ranch. Echt heel plezant om mee te maken. De jongens gaan er volledig in op en proberen de jury 
voor zich te winnen. Tijdens de maaltijd heb ik kennis gemaakt met Padre Jose – Maria, een goede vriend van Padre 
Madrid. Deze had al vernomen dat ik een project wou organiseren rond keramiek en stelde voor om met hem mee te 
gaan naar een atelier. Natuurlijk ging ik hier onmiddelijk op in en na het feest reden we naar El Vedo. Een piepklein 
dorpje waar hij de mis doet. En dit dorpje was er een grote atelier die keramiel produceerde voor Tonala. Daar heb ik 
veel informatie kunnen opdoen rond die manier van klei bewerken in Mexico ( want deze is toch wel anders als in 
Belgie). Na een goed uur daar te hebben rondgelopen gingen we terug richting huis. Een zeer fijne en leerrijke dag was 
het ik kijk al uit de volgende keer dat ik naar de rqanch ga. ( dat zal met Pasen zijn) 

27/03/2004  

Het is vandaag 26 maart en Lies en Marian vertrekken terug naar Belgie en ik besef dat het nu voor mij echt begint en 
dat ik hier alleen achterblijf. Geen paniek, alleen zal ik nooit zijn omdat de mensen zo vrij zijn op me op vanalles uit te 
nodigen. Het afscheid was wel een moeilijk moment maar eens ze vertrokken waren kon ik me eindelijk deftig 
installeren in het huisje en dat doet ook wat. 

26/03/2004  

Op 25 maart hebben we een evaluatie gehad met padre Jorge. Tijdens deze evaluatie werd ook voorgesteld wat mijn 
plannen waren tijdens de komende zes maanden. Het project dat ik wil opstarten rond keramiek werd warm onthaald. 
Ze stelden voor om zelfs lessen te organiseren voor kinderen en volwassenen. Ik weet dus wat ik de komende weken 
mag doen. 

25/03/2004  

Gedurende de week van 10 maart tot en met 25 maart zijn we bij alle mensen langsgeweest die met het project 
begaan zijn of vrienden. Heel plezant om te ervaren hoe iedereen je hier met open armen ontvangt. Tijdens de weken 
ben ik ook enkele keren mee gaan spelen om kennis te maken met de kinderen en de manier van werken. Al na twee 
dagen in de zon was ik verbrand en kon ik beginnen smeren. Een tip voor mensen met een droge huid, neem 
voldoende cremekes mee. 

11/03/2004  

Op 10 maart zijn we dan doorgereisd naar Guadalagara. Een bustrip van zeven uur. Bijna zo erg als vliegen. Gelukkig 
vielen de film wat mee. Aangekomen in de buscentrale van Gaudalagara namen we de taxi naar onze laatste halte; 
Artesanos. Met eneorme kriebels in mijn buik stapte ik de taxi in en reden we door. Aangekomen werden we 
opgewacht door de familie. Eerste indruk: zeer lieve mensen die heel verwelkoment waren. Na het instaleren ( in zover 
dat het kan met drie man in het huisje) werden we verwacht voor de senna bij de familie. Mijn eerste avond volledig in 
het spaans. Ik had de indruk om op een andere planeet te zitten en kon totaal niet mee met de gespreken. Het 
Mexicaans is toch een andere taal als het spaans, en het leek niet gemakkelijker. Na een geweldige maaltijd zijn we 
gaan slapen want nu kon het voor mij echt beginnen. 

9/03/2004  

Op acht maart landde ik tegen 17.00 uur plaatste tijd op de vluchthaven van Mexico – city. Hier stonden Lies en Marian 
me al op te wachten. Vanuit de vluchthaven vertrokken we met een groene taxi naar de jeugdhergberg. Veel heb ik 
deze dag niet gedaan buiten een douche nemen en vroeg gaan slapen. Gedurende twee dagen bleven we in Mexico – 
city om wat te bekomen van de reis en rustig hebben we door de straten van Mexico gekuierd. Veel hebben we niet 
gedaan want ik was veel te moe om verre wandeltochten te ondernemen. Wel hebben we het borque chapultepec 
bezocht en het centrum van Mecico-city. 

 
Marian & Liesbeth - 02/10/2003 tot 08/03/2004 
Op 2 oktober 2003 vertrokken er 2 nieuwe vrijwilligers naar Mexico om in het project ARTESANOS te helpen. Liesbeth 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=4


Vanderstraeten (zus van Veronique) en Marian Matthysen hielden ons via dit dagboek op de hoogte van hun ervaringen 
in het project en in Mexico. 
 

7/03/2004  

VEILIG THUIS Onze dames zijn zaterdagnacht (27/3) veilig thuisgeraakt. Weliswaar met enige vertraging, omdat ze 
hun aansluiting in Madrid gemist hadden, maar rond 22u zetten zij sinds lang terug voet op Belgische bodem. We 
kwamen nog even met z'n allen samen bij Marian thuis om de eerste emoties door te spoelen. En ook de vriendinnen 
konden niet langer wachten om die 2 bruine grieten eens te komen bekijken. Rond middernacht (wintertijd) namen 
Lies en Marian voor het eerst sinds lang afscheid voor het slapengaan.(ze zullen elkaar al wel gemist hebben die eerste 
nacht!). 

27/02/2004  

De laatste weken waren zo druk dat we geen tijd hebben gehad om hier verslag uit te brengen. 
Van zodra we onze koffers uitgepakt hebben, komen jullie te weten hoe onze laatste weken zijn verlopen! 

20/02/2004  

Vrijdag 20 februari 2004  
Oké, schaam, schaam, schaam,....we hadden nog steeds niet gewassen sinds onze reis, onze wasmanden puilden echt 
uit,...en we zagen het nu echt niet meer zitten om er nog met de hand aan te beginnen, dus zijn we gewoon, met onze 
trekkersrugzakken ‘volgestompt’naar een wassalon getrokken! 

19/02/2004  

Donderdag 19 februari 2004 
Pijnlijke dag voor onze financien,....maar leuke dag voor het gat in onze pollekes....TONALA! ‘The place to be’ voor 
echte, zalig mooie ‘artesania’ van Mexico.  
We zijn er samen met Esperanza naar toe geweest, en hebben alvast een hele voorraad ingeslagen om mee naar huis 
te pakken. Nu alleen nog hopen dat t in onze koffers geraakt, en de douane ons doorlaten?! J 
Woensdag 18 februari 2004 
Spelletjes, gechat met onze fans uit Belgie, en s avonds filmke gaan zien in Emperatriz bij Marco. Gezellige avond met 
popcorn en ‘agua de manzana’. 
Dinsdag 17 februari 2004  
Rustig daggetje Guadalajara. We hebben ons nog es laten gaan en alletwee een t-shirtje gekocht. Dat was omdat we 
te lang moesten wachten op de foto’s van onze reis die we hadden binnengebracht voor ontwikkeling. ( alle excusen 
zijn goed!! J) 
 

16/02/2004  

Maandag 16 februari 2004 
We wilden naar de ranch gaan, maar we hadden het busje gemist, en daarna miste het busje ons. Dus zijn we maar 
gezellig in Casa Nazareth in de stad gebleven. Padre Madrid nog eens gezien. De meeste mannen van de groep van de 
ranch (het zijn er 5 van de 11 die zijn overgebleven) zitten nu in de stad. We hebben samen gegeten, spellekes 
gespeeld en ik ben grandioos verloren! Om vijf uur weer naar huis gegaan. s Avonds hadden we onze wekelijkse ‘cena’ 
met de familie (Flores). 
Zondag 15 februari 2004 
Bezoekje aan de zoo. Samen met Martín en Ricardo zijn we naar de zoo van Guadalajara geweest. Veel dieren gezien, 
en dieren gezien en dieren gezien,..en ons heel goed geamuseerd! 
 

14/02/2004  

Maandag 9 februari 
Onze eerste werkweek zit er weeral op. Echt leuk om alle kinderen en onze vrienden hier terug te zien. Vandaag wilden 
we samen met Martín, de tweede oudste zoon van onze familie hier, en een vriend naar de zoo van Guadalajara gaan. 
Jammer genoeg bleek die op maandag gesloten te zijn. Daarom zijn we dan maar naar la “Selva Mágica”, een pretpark 
gegaan. Een leuk dagje met veel railways, vliegende tapijten en allerlei andere attracties! 
 

14/02/2004  

Zaterdag 14 februari 2004 
Día de la Amistad!!! 
Valentijn hier is nog veel leuker!!!We hebben bloemen gekregen van Alejandra,... snoepjes in hartjesvorm van een 
paar kinderen,.. veel leuke e-mailberichtjes, en een heel lief cadeautje van Martín!!!! We worden hier echt wel 
verwend!!! 

11/02/2004  

RONDREIS: the end 
Zondag 25 januari 
Vandaag hebben we de watervallen van Misol-Ha en Agua Azul bezocht. Prachtig gewoonweg: enorme watervallen met 
helderblauw water....dat vraagt natuurlijk om een frisse duik! Heel de dag hebben we dan ook genoten van het 
verfrissende water, het lekker warme zonnetje en de overweldigende natuur.  
Maandag 26 januari  
Vanmorgen namen we de bus van Palenque naar San Cristóbal de las Casas...een busrit van zo’n 5 uur door de 
bergen! De busrit was vreselijk: heel de tijd bochten, een buschauffeur die veel te snel reed...we zijn nog nooit zo blij 
geweest toen we eindelijk uit de bus konden gaan. We voelden ons dus niet echt op en top en zijn dan ’s avonds vroeg 



ons beddeke ingekropen. 
Dinsdag 27 januari 
Nog steeds niet echt bekomen van de vorige busrit, hebben we het vandaag maar heel rustig aan gedaan. Uitgeslapen, 
iets gaan eten en de stad een beetje gaan verkennen. San Cristóbal is echt een mooie stad, omgeven door bergen, 
waardoor het ook wel frisser was en ’s avonds best wel koud. De plaatselijke markt is echt wel een aanrader! Dekens, 
kleren, juwelen, etc in prachtige kleuren en helemaal niet duur ( je moet uiteraard altijd wel een beetje 
onderhandelen). 
Woensdag 28 januari 
Vandaag hebben we te paard een tocht gemaakt door de bergen naar San Juan Chamula,een indígenasdorpje. De rit 
zelf duurde 3 uur in totaal en het was echt indrukwekkend om zo’n route te paard te doen. Hoe hoger we gingen, hoe 
kouder het werd. Gelukkig waren onze paardjes heel braaf, hoewel het paard van Marian niet altijd de aangewezen 
route volgde...In San Juan Chamula kregen we een uurtje de tijd om wat rond te wandelen, en vooral om ons op te 
warmen met een taco en een kop warme thee. 
Donderdag 29 januari 
Onze laatste dag in San Cristóbal. Vanavond nemen we de bus naar Tuxtla Gutierrez, de hoofdstad van Chiapas. 
Vandaag nog wat door de stad gelopen, en o.a. de kathedraal en het “Na-Bolom”- museum bezocht, gewijd aan Frans 
Blom en zijn echtgenote, twee Britse ontdekkingsreizigers die bij indígenas hebben gewoond. ’ s Avonds hebben we 
dan de bus naar Tuxtla Gutierrez genomen, de hoofdstad van Chiapas. 
Vrijdag 30 januari 
Vooraleer we naar Mexico D.F. zouden gaan, wilden we de Cañon del sumidero absoluut zien! De boottocht in de Cañon 
duurt zo’n twee uur en van ons mocht het best nog wat langer duren! We hebben o.a. kokodrillen, exotische vogels, 
apen, etc. gezien. Ook de hoogte van de kliffen was indrukwekkend. Als je daar dan in je bootje zit, voel je je best wel 
klein! De Cañon is ongetwijfeld een absolute aanrader in Chiapas! 
Zaterdag 31 januari  
Heel vroeg vanmorgen zaten we op het vliegtuig naar Mexico D.F, onze laatste reisbestemming. Deze stad is echt zo 
enorm druk, overal verkeer, toeterende taxi’s, roepende marktkramers....Vandaag hebben we het dan ook maar rustig 
aan gedaan en wat door de stad gewandeld en een paar terrasjes gedaan. ’s Avonds zijn we iets gaan drinken met 
Marian en Stephanie, twee Belgische vriendinnen die hier wonen en werken. Het was echt heel leuk en ontspannend 
om nog eens landgenootjes te zien en bij te babbelen.  
Zondag 1 februari 
Net zoals gisteren hebben we genoten van de stad. Onze reis zit er alweer bijna op!  
Maandag 2 februari 
Samen met Claudia, een Oostenrijks meisje en Al, een Canadees die beiden in onze jeugdherberg verbleven, hebben 
we de ruines van Teotihuacan bezocht! Al gauw begonnen we aan de beklimming van de tempel van de zon en de 
maan! De tempel van de zon is de derde hoogste ter wereld.Al bij al viel het heel goed mee en was het niet zo steil als 
verwacht. Het zicht dat je daarboven hebt, was in één woord: prachtig. ’s Avonds zijn we naar het verjaardagsfeestje 
van Stephanie gegaan, een mooie afsluiter van een onvergetelijke vakantie! 
Dinsdag 3 februari 
Onze vakantie zit erop. Na een busrit van 7 uur zijn we terug in Guadalajara, Artesanos. Het doet best wel vreemd om 
hier terug te zijn. Maar we zijn ook heel blij hier terug te zijn en terug met de spelletjes te beginnen. De familie Flores 
( de familie waar we bij wonen) is ook heel blij ons terug te zien en ’s avonds eten we gezellig samen. Daarna ons 
beddeke in, want de volgende dag gaan we terug spelen. 
 

10/02/2004  

Dinsdag 10 februari 2004 
Vandaag moesten we super vroeg opstaan, nl om 5.30u., omdat we met Marco hadden afgesproken om nog eens op 
bezoek te gaan in Teleton. Dit is een centrum voor kinderen met een handicap. Hier worden zowel de ouders als de 
kinderen zelf begeleid. Marco werkt hier als fysiotherapeut. Het was echt een heel leuke dag. We hebben er heel de 
dag rondgelopen, veel kunnen zien, heel veel uitleg gekregen en we zijn heel gastvrij ontvangen door het personeel. 
Het is echt een heel indrukwekkend centrum, heel professioneel en met een heel enthousiaste werkploeg. 
Tegen de avond zijn we nog met Marco en zijn broer, naar Chiapala gereden. Waar we nog wat hebben rondgewandeld 
aan het meer, ijsje gegeten en weer naar huis. 
Leuke dag! 

25/01/2004  

RONDREIS verslag III 
Na een nachtreis van een goeie 8 uur, zijn we vanochtend in Palenque (in Tabasco)aangekomen.Met de taxi hebben we 
ons tot bij de jeugdherberg 'el Panchan' laten brengen. Dit op aanraden van Jorge, receptionist uit onze jeugdherberg 
in Mérida. Dit was een meer dan goeie tip....want op dit moment bevinden we ons midden in de jungle! (Of we dit 
vanacht, als we misschien half opgevreten zijn door de muggen, nog zo'n goede tip zullen vinden is nog wel de 
vraag?!?) In ieder geval hebben we daarnet een douchke genomen tussen de vogels en tropische bomen....en 
daarvoor alleen al.... Overdag hebben we de ruines hier in Palenque bezocht. Onder een een tropische hitte en 
vermoeidheid van de busrit, hebben we dit maar heel erg op ons gemakje gedaan...en het was weeral eens de moeite 
waard! 

3/01/2004  

RONDREIS verslag II 
Oeps,....een tijdje geleden blijkbaar!!!! Ondertussen zijn we weeral 10 dagen verder, en zitten wij ook 10 dagen verder 
in onze rondreis.... Het was tot nu toe echt al geweldig mooi en zááálig....ik kan het niet genoeg benadrukken:Mexico 
is echt een prachtig land, en het is héérlijk om er doorheen te trekken. We zijn begonnen in Playa del Carmen....zon, 
warme temperaturen, blauw-groene zee en witte stranden met palmbomen.... Vandaaruit daguitstap gemaakt naar 
Cozumel om er te gaan snorkelen. Mooie ervaring, al die blauw-geel-groene, met rode bollekes of streepkes-vissen...in 
klein én groot formaat. Onze volgende halte, na Playa, was vier uur verder met de bus....Mérida. Daar zijn we een 4-
tal dagen gebleven,en hebben we daguitstappen gemaakt naar 'Chichen Itzá' en 'Uxmal', bekende tempelcomplexen 
van de maya's. Heel indrukkend allemaal! Op een dik uurtje van Mérida zijn we ook 'cenotes' gaan bezoeken. Dit zijn 
grotten, met het zuiverste, héérlijkste mineraalwater..,knalblauw. Het deed ons een beetje denken aan een kuuroord, 
maar dan 100 procent naturel!We konden konden gewoon niet geloven waar we beland waren, zóó paradijselijk! Alleen 
de afdaling en klim naar deze verborgen grotten was iets minder paradijselijk...vooral héél spannend eigenlijk!!!Maar 



de de plons in het warme water was de ultieme beloning!  

15/01/2004  

RONDREIS verslag I 
Vandaag met vliegtuig richting Cancún...... De komende weekjes gaan we een rondreis maken in Mexico. We kijken er 
alletwee naar uit, hebben er echt super veel zin in, om zo ook wat andere plekjes in Mexico te verkennen. We plannen 
om vanuit het zuiden in stukjes door te trekken tot in Tuxtla Gutiérrez. De 31e januari hebben we vandaaruit terug een 
vlucht naar Mexico stad. Voor we dan terug met de bus naar Guadalajara en Artesanos trekken, gaan we daar 
misschien nog een paar daagjes op bezoek bij een Belgische vriendin.  

5/01/2004  

OUDEJAAR IN MEXICO 
Woensdag 31 december 2003 
Overdag zijn we Guadalajara-stad ingetrokken, om gezellig wat rond te wandelen en onze kooplusten nog eens te 
botvieren. Om vijf uur terwijl wij op een terrasje van onze ‘Jugo de naranja’ zaten te genieten, waren jullie in Belgie op 
het hoogtepunt van de feestnacht. Ons jaartje heeft, ooowauw , 7 uur langer geduurd. Daarna zijn wij huiswaarts 
gekeerd om nog iets in elkaar te flansen voor het avondmaal. De familie (Flores, met wie we ook oudjaar hebben 
doorgebracht) had ‘ingepakte kindjes’(opgevuld brood met groenten en kaas) gemaakt om te eten, en wij een slaatje 
met tonijn. Om twaalf uur is het hier in de wijk dan effe aangeraden om vooral binnen te blijven!! Want alle Mexicanen 
halen dan hun geweer boven en beginnen er mee in de lucht te schieten, om het nieuwe jaar in te zetten. Tikkeltje 
gevaarlijk wel, omdat die kogels ook terugkomen, en naar’t schijnt vallen er regelmatig wel eens gewonden. Eens de 
knallen voorbij, was de kust terug veilig, en zijn we naar buiten gegaan. Op straat was ’t super gezellig, omdat 
iedereen vuurtjes had gemaakt, er speelde kei veel muziek (marriachi’s en banda; traditionele muziek van hier) en er 
werd gedanst. Wij zijn eerst effe langsgeweest bij familie van de vader, en ook bij de familie Dorado in de wijk, die we 
goed kennen. Daar hebben we nog een hele tijd rond t vuur gezeten op straat , met een tequilaatje. Het was allemaal 
heel gezellig, en uiteindelijk zijn we tegen een uur of vijf moe en tevreden naar ons huisje getrokken. Het nieuwe jaar 
hebben we goed ingezet!  
Donderdag 1 januari 2004 
Toen we ’s middags tegen half 3 naar Lomas vertrokken, kwamen we in ons straatje nog restanten tegen van de 
voorbije nacht. Een laatste Mexicaan lag languit op zijn rug over’t straat, zijn sombrero over zijn gezicht,..nog aan het 
nagenieten (?) van de vorige avond! 
Esperanza, een vriendin van ons uit Lomas, had ons uitgenodigd om bij haar te komen eten op nieuwjaar. Zij is voor 
ons de beste kokkin uit heel Mexico,(de kilo’s extra hier zijn o.a. aan haar te wijten)en had voor nieuwjaar gevulde 
kalkoen gemaakt met een ananassmaakje; hééérlijk!!!!  
’s Avonds was het naar Mexicaanse gewoonte ‘Titanic’ op tv. Die hebben we dan samen, bij de familie Flores 
gezien.....weliswaar in gedubte Spaanse versie! 
Zaterdag 3 januari 2004 
Onze ‘día de los reyes magos’!!!!!! 
We hadden vandaag een grote speldag in San José ter ere van drie koningen georganiseerd. Dit was voor de kinderen 
van zowel San josé, Emepratriz en Lomas. In de voormiddag hebben we een groot spel gespeeld en in de namiddag 
kwam er sport aan bod. Er waren tussen de 30 en de 40 kinderen, wat best wel veel was om met zijn tweetjes te 
leiden. Soms wisten we niet waar eerst te kijken of wat eerst te doen. ’s Avonds waren we bekaf, maar blij dat t een 
leuke dag was geweest, zowel voor de kinderen als voor ons. 
 

1/01/2004  

VERSLAG VAN DE FEESTDAGEN 
Zaterdag 20 december 2003 
Het is alweer een heel tijdje geleden dat we nog in dit dagboek hebben kunnen schrijven (oeps, goeie start), maar dat 
komt door de drukke feestdagen! Al een paar weken voor kerstmis worden hier bijna elke avond posada’s gehouden. 
We zijn voornamelijk naar de posada’s voor kinderen geweest: de kinderen verzamelen zich aan de tempel, waar ze 
bidden. Daarna leggen ze al biddend een wandeling af door de wijk. De laatste halte is bij iemand ( een volwassene) 
thuis. Voor de deur zingen de kindjes een liedje, waarna ze van die persoon allemaal een zakje snoepjes krijgen. Elke 
avond zorgt een andere persoon voor het snoep. We hebben in de drie parochies een posada meegedaan. 
Zondag 21 december 2003 
We zijn vandaag uitgenodigd om een posada mee te doen in Casa Nazareth. Eerst was er een mis, samen met de 
familieleden van de drugsverslaafden, die we jammer genoeg gemist hebben omdat we nog spelletjes hadden in de 
wijk. Daarna was er eten voorzien, allerlei typische mexicaanse gerechten, waar we er net nog een paar van hebben 
kunnen meepikken. Nadien hadden de bewoners toneeltjes in elkaar gestoken om de aanwezige vrienden en 
familieleden te verrassen. En als laatste, om zeker niet te vergeten waren er nog piñata’s. Dit zijn een soort van 
papieren poppen die gevuld worden met snoepjes en die in de lucht gehangen worden. Dit is voor de kinderen, die 
beurt om beurt met een stok mogen proberen de piñata stuk te slaan zodat alle snoepjes eruit vallen. Dit is zeer 
amusant om te zien omdat alle kinderen al op de snoepjes vliegen terwijl het kind met de stok nog blijft meppen om 
toch maar meer snoepjes vrij te krijgen. Vaak vallen er wel eens traantjes, niet omwille van de stokslagen die er per 
ongeluk ook zijn, maar omdat ze te weinig snoepjes hebben kunnen vangen! 
Woensdag 24 december 2003 
Kerstavond hebben we samen met de familie Flores gevierd, de familie waarbij we wonen. We zijn om 21.30u naar de 
mis gegaan. Daarna zijn we thuis in de pakjes gevlogen. We hadden een intercambio georganiseerd waarbij iedereen 
een pakje moest kopen voor de persoon wiens naam hij had getrokken. Zeer grappig en verrassend. Tot slot stond er 
‘Pollo Pepe’ (kip met een pikant smaakje) op het menu en zijn we samen gezellig blijven plakken tot een uur of 4. 
Donderdag 25 december 2003 
Op kerstdag waren we uitgenodigd door de familie van een vriend van ons , om samen met hen kerstdag door te 
brengen in Chapala, op een dik uur van Guadalajara. Eerst was er een mis, en daarna héérlijk eten. Iedereen van de 
familie had iets gemaakt, waardoor het een soort van heel groot buffet was. Heel typisch voor de feestdagen hier, is 
gevulde kalkoen. (mmm) Van Chapala zelf hebben we nu nog niet heel veel kunnen zien, maar wel genoeg om er zeker 
nog eens terug naar toe te willen. Het is er echt wel héél erg mooi! 
Zaterdag 27 december 2003 



Tussen alle kerst-en nieuwjaarsfeesten door zijn we vandaag ook naar een huwelijk geweest. De broer van een familie 
die we hier goed kennen (Juanita, en Guille,..) trouwde in Toluquilla, het ‘dorpje’ naast Artesanos waar wij wonen. 
Eerst zijn we naar de mis geweest, en daarna naar het huis van de bruid, waar het feest plaatsvond. Leuk om eens 
mee te maken, want veel dingen zijn herkenbaar, maar er zijn ook heel wat verschillen met de Belgische cultuur. Er 
was heel veel volk aanwezig, en al van het begin speelde er een groepje de typische ‘banda-muziek’. Vanaf het eerste 
moment dat we er zaten werd er al volop gedanst....en ja , ook wij moesten er aan geloven J!!! Wel heel grappig 
omdat je altijd in koppels moet dansen, en wij konden uiteraard geen lap van de typische danspasjes. 
Op het menu stond viria met bonen en rijst en natuurlijk tortilla’s, heel typisch voor huwelijken. Maar wij vonden het 
eigenlijk echt niet lekker! Viria is varkensvlees met gewoon een vies smaakje in een vies sausje, wat weliswaar onze 
subjectieve indruk is. De taart (mét drie verdiepeingen!) die erna kwam, maakte dan weer alles goed! Wat ook wel 
grappig was, is de gewoonte dat de overgebleven vrijgezellen, aan het begin van de avond, de bruidegom zijn sokken 
en schoenen uitdoen en hem vervolgens heel de feestzaal ronddragen om hem tot slot in de lucht te zwieren. In meer 
extremere gevallen, doen ze al zijn kleren uit in de toiletten, en moet de bruid hem daar weer aankleden. (Dit al 
naargelang het tequilagehalte. J) 

17/12/2003  

Bezoek aan een weeshuis op vrijdag 7/11/2003 
Effe vertellen hoe we er bij zijn gekomen: 
Pedro, een begeleider op de ranch vertelde ons over het weeshuis bij hem thuis, dat door zijn moeder georganiseerd 
wordt. 
Het leek ons heel interessant om eens te bezoeken, en Pedro heeft ons uitgenodigd. Dus wij vrijdag daar naartoe, 
samen met de kok van de ranch, Santiago. Het weeshuis ligt op een 15 min. Rijden van ons, aan de andere kant van 
de Periferico Sur. et was een heel toffe en boeiende ervaring. 
Er worden momenteel ongeveer 24 kinderen opgevangen. Ze komen in het weeshuis terecht doordat mensen hen er 
gewoon komen afzetten, of doordat de familie van Pedro, en van straat oppikt. omenteel zijn het ook voooral heel 
kleine kindjes die er verblijven.  
We hebben eerst door Pedro een volledige rondleiding gekregen. Het viel ons op hoe proper, netjes en gestructureerd 
alles er was. De familie van Pedro heeft het weeshuis al sinds 1985, en je merkt aan de organisatie dat ze al heel wat 
ervaring hebben. Iedereen van de familie helpt ook elke dag mee. 
Alle kindjes dragen hun steentje bij, door hun eigen kleren te wassen, hun stukje kamer op te ruimen,...Zo proberen 
de begeleiders hen discipline en netheid bij te brengen. 
Een keer per week komt er ook een psycholoog langs. Hiervoor is een speciaal lokaaltje voorzien. Hij praat met de 
kinderen en begeleidt hen, omdat er verschillende kindjes zijn met psychologische problemen. Wij vonden het 
bijzonder knap en professioneel dat daar ook aan gedacht werd. 
Het weeshuis ontvangt geen steun van de overheid (en dit is ook een bewuste keuze). Ze zamelen geld in, door zelf 
activiteiten te organiseren. (Vb. 20november is er een mexicaans feest) en gekregen spulletjes terug te verkopen. 
Wij merkten dat ze alle spullen zelf en nieuw willen aankopen voor de kinderen. Om die reden, vermoeden wij, 
schuwen zij ook een beetje de overheidssteun, omdat ze heel sterk die eigen visie en zelfstandigheid willen behouden. 
De properheid en perfectionisme typeert volgens ons dit weeshuis. We hebben er nog geen andere gezien natuurlijk, 
maar de mama van Pedro vertelde ons dat ze soms de commentaar krijgen van mensen dat hun weeshuis geen extra 
hulp meer nodig heeft, omdat t er toch al in orde lijkt. 
Ons lijkt het dat zij alle steun kunnen gebruiken, maar voor hen is die goede opvang van de kinderen en properheid 
net een prioriteit. Iets wat wij ontzettend wisten te apprecieren, en zij bevestigde ook de voortdurende nood aan 
ondersteuning. 
Buiten de familie, werken er nog een aantal vrijwilligers en is er nu één iemand die betaald wordt. De kinderen gaan 
gewoon zoals andere kinderen, buiten het weeshuis naar school. De familie van Pedro beschouwen alle kinderen uit het 
weeshuis als hun eigen gezin. 
Toen wij er waren, is er een ook een bekende voetbalploeg op bezoek gekomen. Dit is nog een voorbeeld van hoe zij 
hun weeshuis financieren. 
Het lijkt ons een interessante organisatie, om contact mee te houden. We kunnen hen vb eens steunen door spullen te 
geven. We hebben voorgesteld om eens spelletjes of sprookjes te komen vertellen, en dat vonden ze wel een leuk 
idee. 
Mexicaanse FIESTA in het weeshuis op 20 november 
Op 20 november zijn we naar het Mexicaanse feestje in het weeshuis geweest. Dit was heel leuk , al was het alleen 
maar omdat we op een mechanische stier hebben gezeten J. We hebben er heerlijk gegeten. Het ging er heel vrolijk en 
gezellig aan toe en we denken dat het een hele vruchtbare dag is geweest wat betreft de sponsoring van het weeshuis. 
En vooral Marian ging met een blij hartje naar huis, want mevrouw is met een van de prijzen (er was ook een tombola) 
gaan lopen. Een prachtige tas met rode geborduurde bloemetjes. 

17/12/2003  

Bezoek aan TELETON. 
We zijn zondagavond (7/12) Teleton gaan bezoeken, met Marcos. Marcos is de zoon van de madam van het winkeltje 
in Emperatriz, vlak bij de kerk.Hij is fysiotherapeut en werkt daar al drie jaar. Effe kort, wat is Teleton? Een centrum 
dat kinderen met een handicap begeleidt en hun familie. Er zijn vijf zo’n centrums in heel Mexico. En naar t schijnt is 
die van Guadalajara een van de beste van heel de wereld. En dat kunnen wij goed geloven, want we waren echt onder 
de indruk van hun professionaliteit, ... 
Het is een heel groot, mooi en modern centrum, de inrichting is echt volledig op kinderen gericht. Het centrum is 
daarnaast ook toegankelijk voor mensen met minder of weinig financiele mogelijkheden. Het kost slechts 1 dollar per 
uur, of voor echte armen is het zelfs gratis. 
Ze genieten geen ondersteuning van de overheid (alhoewel ze de grond van het centrum wel gratis hebben gekregen) 
en zijn bijgevolg volledig afhankelijk van donaties en fondsen. 
Deze week was het teleton-week. Wij waren er op zondagavond toen de week werd ingezet met een 
televisieuitzending. 
Wij zijn van plan (en hebben al half afgesproken) om er in de toekomst nog eens langs te gaan, overdag dan, om te 
gaan kijken en misschien eens een keertje mee te helpen. 

30/11/2003  

 
Binnenkort kan je hier verslagen vinden van Lies en Marian zelf.  
Op dit moment is de website nog in volle ontwikkeling, maar tegen de kerstvakantie moet dat in orde zijn! 



Surf dus regelmatig naar dit dagboek de komende weken! 

26/10/2003  

MARIAN en LIESBETH, bedankt voor de fijne voorbije drie weken, en het ga jullie goed daarginds in het leuke Mexico. 
Geniet van alle mooie momenten, en hou ons op de hoogte! (Misschien binnenkort ook via een dagboek op deze 
website?!) 

25/10/2003  

TERUG THUIS! Na bijna 30u reizen zijn we een uurtje geleden aangekomen in onze casita in Ekeren. Buiten te weinig 
beenruimte, wreed slecht eten op het vliegtuig en te weinig slaap, was ook de terugreis een beke avontuur. Maar het 
was vooral beseffen dat we weer eens afscheid hebben genomen van Mexico. ADIOS, mi mexico lindo! 

24/10/2003  

PROJECT, laatste dagen. De laatste dagen waren best nog wel druk. Na de vergadering van maandag hadden we nog 
wel dingen te bespreken en moesten er een aantal zaken op papier gezet worden. Door een defect toetsenbord hebben 
we dat pas gisteren (laatste dag) kunnen doen. Daarnaast hadden we ook nog paar ontmoetingen/uitstapjes gepland. 
Zo zijn we Louis en Betty en de ouders gaan bezoeken in Zapopan, heeft Louis ons woensdag nog een paar plekjes in 
de stad laten zien en zijn de meiden gisteren naar het artisanaal marktje in Tonala geweest. En natuurlijk was het 
gisteren ook afscheidsmaaltijd zowel bij het gastgezin van Alfonso en Lupe als bij Letti en de dochters. De laatste 2 
weken waren zeker en vast geen uitrustvakantie, maar de vele mooie momenten zorgen ervoor dat we dat niet erg 
vinden en toch opgeladen huiswaarts keren, waar de drukte en stress terug kan beginnen. 

22/10/2003  

PROJECT, vervolg 3. Maandag hebben we onze vergadering met Padre Jorge en Alfonso 
gehad. We hadden heel de dag die vergadering voorbereid: zelf nagedacht over wat we 
wilden, welke vragen we hadden, enz... . Natuurlijk hebben we niet alles kunnen 
bespreken en was de vergadering ook niet zoals we ze gepland hadden (jaja, ook de 
vergadercultuur is verschillend), maar uiteindelijk waren we 's avonds laat (bijna 
middernacht) een pak wijzer. OOk met Alfonso en Lupe hebben we ne goeie babbel 
gehad, over de praktische afspraken over het huisje en de afspraken met hun familie. De 
volgende dagen is het nog een kwestie van paar zaken afwerken (samen) en dan is het 
aan Lies en Marian om erin te vliegen (en wij terug naar huis te vliegen).  

21/10/2003  

PROJECT, vervolg 2. Zondag hebben we ons voorgesteld tijdens 3 missen, eentje in elke parochie. Het begon 's 
morgens al vroeg (9u) in Lomas, waar we in open lucht mee de mis vierden en ergens halverwege door Padre Jorge 
naar voren werden geroepen. Na een kleine inleiding mochten we onszelf voorstellen en kregen we een hartelijk 
applaus. Ook `s middags in San Jose (met Padre Juan) en `s avonds in Emperatriz (20u, Padre Jorge) kregen we 
steeds even het woord, ontvingen we een hartelijk applaus en riepen de Padres de mensen op om ons te helpen en ons 
in de gemeenschap op te nemen (lees: uit te nodigen op feestjes en om te eten en te drinken). In de namiddag gingen 
we met het gastgezin naar een feest vlakbij, waar we kennismaakten met traditionele zang en dans, en 's avonds 
gingen we met Rosy en Martin (kinderen Alfonso) ne "bionico" eten, een heerlijk dessert met fruit, granen, chocolade, 
yoghurt, enz... . Een leuke maar vermoeiende dag. 

20/10/2003  

CASA NAZARETH Vrijdagmiddag vertrokken we veel te laat (we hadden te lang gewacht op Padre Arturo, die 
uiteindelijk pas kwam opdagen nadat we al weg waren) richting Casa Nazareth in de stad. Doordat we te laat waren, 
was Louis al vertrokken en ook de Padre bleek al richting platteland te zijn omdat hij een begrafenis moest doen ter 
vervanging van een andere Padre. Na een babbeltje met de aanwezige gasten en een lekkere maaltijd, vertrokken we 
met Polo naar La Laja om daar de Padre op te pikken. Samen met Padre Madrid reden we naar Las Barrancas waar de 
mis om 18u begon. Natuurlijk werden we er uitvoerig voorgesteld en moesten Tim en Vero het onze vader zingen. Na 
de mis bleven we eerst nog een tijdje met enkele inwoners tetteren over vanalles en nog wat, tot de Padre terug was 
van een andere mis en wij bijna opgegeten waren door de muggen. Met z`n allen aten we heerlijke tacos bij Marie, 
gevolgd door gelatina. uiteindelijk was het al bijna 21u voor we richting RAnch reden. Net zoals bij Tim en Vero, 
vonden ook Lies en Marian de tocht over de slechte weg door de bossen en op een heuvel best wel vies. Eenmaal in de 
ranch aangekomen wachten ons 10 proper gedouchte gasten. Samen met hen babbelden we nog tot rond 23u over 
hun en ons leven, de verschillen en nog wat van die dingen. De die meiden kropen samen in de gastenkamer, Tim sliep 
mee bij de gasten. En dat bleek een goede keuze, want hij sliep als een roos terwijl de meisjes kou leden en bijna niet 
konden slapen. De volgende dag maakte veel goed: het prachige landschap, de gasten, spellekes, lekker eten, ... 
Teveel om op te noemen. Tijdens een kleine intieme misviering werd er met complimentjes naar elkaar gegooid, en 
met een goed gevoel keerden we in de late namiddag terug naar Guadalajara, Artesanos.  

18/10/2003  

PROJECT, vervolg. Onder een aangenaam zonneke en dus niet te warm, verkennen we hier verder de wijk en de stad 
en bezoeken we wat mensen. Vooral Lies en Marian zijn ook druk bezig met het aankleden van hun huisje. Beetje 
oprommelen, wat kuisen, alle kleren uit rugzak en koffers halen en ofwel wassen, ofwel opbergen, enz... 
Woensdagavond zijn we met Raquel, Carla en Lucy, de dochters van Letti, naar de cinema geweest. Ne spaanse 
comedie, waarvan we dus de helft niet snapte, maar die wel leuk was om te zien. Dit weekend gaan we naar de ranch 
(Casa Nazareth), en maandag hebben we onze vergadering met Padre Jorge en Alfonso. 

14/10/2003  

PROJECT, de eerste dagen. We zijn zondagavond heel laat aangekomen (rond middernacht), maar iedereen was nog 
wakker om ons te verwelkomen. Heel de familie Flores is ons komen afhalen, en ook bij Letti (waar ik en Vero slapen), 



wilden ze ons absoluut nog zien. LEUK! De eerste dag hebben we de wijk wat verkend, hebben we even gebabbeld met 
Padre Jorge, zijn we al ne boel bekenden tegengekomen en hebben we wat in het huisje gewerkt. Ook vandaag hebben 
we het huisje verder in orde gebracht en zijn we een aantal mensen gaan bezoeken. Voor Tim en Vero een blij 
wederzien, voor Liesbeth en Marian veel nieuwe mensen en indrukken om te verwerken. Ook de volgende dagen zullen 
een mengeling zijn van introductie in de wijk en het project enerzijds, en genieten/acclimatiseren anderzijds. Wordt 
vervolgd! 

12/10/2003  

PUEBLA Gisteren (11/10) hebben we Puebla bezocht. Vrijdagavond waren we al aangekomen, maar omdat het al laat 
was, konden we niks meer bezoeken. We hebben wel voor de eerste keer fast food gegeten en zijn nog een pintje gaan 
pakken. Zaterdag hadden we dan afgesproken met Hans Van de Water, een verantwoordelijke van een project in 
Puebla an afkomstig uit Viersel. Hij heeft ons, samen met zijn vriendin (Mexicaanse) rondgeleid en enkele mooie 
plekjes in puebla laten zien. Maar we hebben vooral veel gebabbeld over Mexico/België en onze projecten. Er zit zeker 
en vast wel iets in voor de toekomst. Vandaag (12/10) trekken we richting Guadalajara. Spannend voor ieder van ons, 
al moeten we eerst nog wel een heel dag reizen om er vanavond laat te geraken. 

10/10/2003  

Rondreis VERACRUZ II. Op dit moment bevinden wij ons aan de kust van de provincie Veracruz, meer bepaald het 
kustdorpje Tecolutla. Een klein dorpje, aan de monding van de rivier Tecolutla. Een mooi en puur toeristisch dorpje 
ook, al hebben enkele serieuze stormen heel wat schade aangericht. We zijn hier bijna de enige toeristen, gezien het 
laag seizoen en het feit dat dit een bijna puur Mexicaanse bestemming is. Het weer zelf is wat wisselvallig, maar de 
middagen zijn altijd zonnig en we hebben dan ook al een goei kleurke opgedaan. Deze ochtend hebben we en 
boottochtje gedaan op de rivier, en zijn we een paar zijarmpjes van de rivier opgevaren waar de natuur echt prachtig 
was: pelikanen en andere exotische vogels, hopen rivierkreeftjes, enz... . Voor de rest is het hier vooral rusten en 
genieten! Het hotel is klein en gezellig, met zwembad en de noodzakelijke ventilator. En het ligt vlak aan het strand. 
We hebben er wel even achter gezocht (verschillende hotels bekeken) maar het is echt wel een goed hotelke, en bijna 
enkel en alleen voor ons (enkel vandaag nog 2 mensen naast ons bijgekomen, voor de rest niemand!) Morgen 
vertrekken we richting Puebla! 

8/10/2003  

RONDREIS VERACRUZ I. Vanuit Mexico City hebben we een bus gepakt naar Papantla, en klein en gezellig "berg"dorpje 
vlakbij de ruines van El Tajin. Na een lange en vermoeiende busrit zijn we maandagavond in Papantla aangekomen. 
Nadat we een hotelke gevonden hadden en daar onze bagage hadden gedropt, trokken we snel naar de centrale 
"zocalo" om iets te eten en even langs het bureau voor toerisme te gaan. Het is puffen van de warmte en 
waarschijnlijk daarom dat hier alles tijdens de middag sluit en s avonds tot 21u open is. In het bureau van toerisme 
kregen we van een hele vriendelijke vent alle uitleg die we nodig hadden. Daarna zijn we op een terraske dat uitkeek 
over het plein, een hapje gaan eten. De dames waren helemaal weg van de "hot cakes" (pannekoeken), terwijl Tim 
terug geniet van al het Mexicaanse lekkers, inclusief de pikante "chile". De dag erna zijn we op tijd opgestaan zodat we 
voor de grote warmte het stadje en de ruines konden bezoeken. Ontbijten deden we op het plein met wat eten en 
drinken dat we in een winkeltje gekocht hadden, en dat in de aanwezigheid van enkele tamme eekhoorns. Een 
vermoeiende klim bracht ons tot bij het standbeeld van de "voladores", tevens een prachtig uitkijkpunt over heel de 
stad. Daarna namen we de bus naar de ruines van El Tajin. Net zoals in Palenque liggen de ruines in een stukje 
oerwoud. De tempels en resten van gebouwen getuigen van een mooie maar ook bloederige cultuur van heel lang 
geleden. Omdat er een aantal stukken afgesloten waren en er bijna geen volk was zodat we snel overal rond en door 
konden, waren we op een tweetal uurtje rondgewandeld. Het was niet veel, maar wel erg de moeite. Terug in Papantla 
hedden we nog even de tijd vooraleer de bus te pakken naar ... de kust. In tecolutla gaan we enkele dagen rusten en 
hopelijk genieten van zon en zee. 

6/10/2003  

BACK IN MEXICO Donderdag 2/10 zijn we ´s morgens vroeg vertrokken. 5u opgestaan, 6u in Zaventem en rond 8u 
richting Madrid. Daar met 2u vertraging op het vliegtuig naar Mexico, waar we rond 7u Mexicaanse tijd (= 2u snachts 
belgische tijd) landden. Bij het ophalen van de bagage bleken er twee boeken uit een koffertje verdwenen te zijn. Niks 
aan te doen (alle, we hebben het aangegeven he). Dan nog een bus gepakt naar Toluca (uurtje buiten Mexico stad) 
waar we rond 11u werden opgevangen door 2 vrienden van Liesbeth (mede Erasmusstudenten van vorig jaar). 
Natuurlijk moesten we vieren dat we goed waren aangekomen, en ondanks het feit dat we al meer dan 24u wakker en 
onderweg waren, zijn we er nog mee een paar gaan pakken in de kroeg van Alex z'n ouders. Rond 1u Mex-tijd lagen 
we in ons bed. En de volgende dag waren we rond 6u smorgens (mex-tijd, vanaf nu altijd, 7u minder dan in Belgie!) al 
klaarwakker. Jaja, zo'n biologische klok zou je ook moeten kunnen afzetten zene. Die eerste dag hebben we niet veel 
gedaan: ontbijt met onze nieuwe vrienden, terug pintje pakken, eten bij andere familie, efkes Toluca stad gezien en 
terug de kroeg in. Jaja, het mexicaanse studentenleven verschilt ni zoveel van da bij ons. Zaterdag (4/10) zijn we heel 
de dag mee op excursie geweest met de buitenlandse studenten in Toluca. Eerst bezochten we ongelooflijk mooie 
grotten en daarna stond er een klein en gezellig 'zilverstadje' op het programma. Voor de rest waren het ook gewoon 
heel toffe mensen die mee waren, van alle continenten (Europa = Spanje, Afrika, Azie, ...) 's Avonds voor de 
verandering nog pintje gaan drinken met heel die bende, en vandaag zijn we dan naar Mexico Stad gekomen. Omdat 
we hier maar ene dag hadden, hebben we een toeristische rondleiding genomen met zo'n dubbeldekbus met open dak. 
SUPERTOERISTISCH, maar wel een goede toer! Morgen trekken we richting VERACRUZ. 

 

Ellen & Ellen - 17/10/2002 tot 11/05/2003 

Van oktober 2002 tot en met mei 2003 trokken Ellen Deno en Ellen Anthoni, beide 18 jaar en net afgestudeerd, naar 

het project om er hun steentje bij te dragen aan het project ARTESANOS. 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=3


ZIEK/ZIEKENHUIS Nadat Ellen A vorige week zondag last begon te krijgen van haar buik, we woensdag al voor een 
eerste keer naar het rode kruis in Mazatlan waren geweest voor een eerste onderzoek, en het daarna efkes beter maar 
na de busrit terug slechter ging, bereikten we gisteren het hoogtepunt van het ziekteverloop. Na een zeer slechte 
nacht waarbij stijgende koorts en pijn Ellen volkomen verzwakte, bezochten we gisteren onze dokteres hier in de wijk. 
Die stuurde ons direct naar een onderzoekscentrum voor bloedonderzoek en foto's. We dachten toen al dat het 
waarschijnlijk geen buikgriep of infectie was zoals de diagnose van de dokter van het rode kruis in mazatlan luidde. Bij 
het bekijken van de resultaten in de namiddag zal Yolanda (dokteres) haar vermoeden bevestigd: er was iets mis met 
de appendix. We zijn dan ook onmiddellijk naar het beste ziekenhuis van heel Guadalajara gereden voor meer 
onderzoek. En inderdaad: de appendix was ontstoken en ook de linkernier was geïnfecteerd. Gelukkig dat we in dat 
ziekenhuis waren, want de beste dokters en apparatuur staan daar 24u op 24u ter beschikking. Zeer snel werd er dan 
ook beslist om dezelfde avond nog te opereren en zo komt het dus dat toen jullie deze ochtend opstonden Ellen al 
verlost was van haar ontstoken blinde darm en ik naast haar in een zetel lag te maffen. Omdat het een kleine ingreep 
was, mag ze vandaag of morgen al naar huis, en moet ze dan nog een tweetal weekjes medicatie blijven nemen. 
Gelukkig waren we er snel bij, alhoewel Ellen dat zelf na een week pijn lijden zelf niet zo snel vind waarschijnlijk. Soit, 
zo hebben we de Mexicaanse medische wereld ook weeral wat beter leren kennen. En dat valt echt reuze goed mee (al 
zat we natuurlijk ook wel in het beste ziekenhuis van heel Guadalajara, dus dat is natuurlijk niet zo heel representatief 
voor de rest van de medische voorzieningen in Mexico). 

8/11/2002  

 
BUSREIS Onze terugreis verliep spijtig niet zoals gepland. Normaal gezien gingen we rond 6 uur 's morgens aankomen 
in Guadalajara. Niet dus! Door een boerenopstand hebben we bijna 10 uur vastgestaan. Met andere woorden, ons 
nachritje van zo'n 7 uren is uitgelopen tot bijna een busrit van 20 uur. We waren dan ook pas donderdagavond terug in 
het huisje. Nog wel op tijd om mee de verjaardag van Sammy te vieren, maar toch vele uren minder om nog vanalles 
te doen in Guadalajara en de wijk. SPIJTIG! 

7/11/2002  

 
TOUROVERZICHT: Guadalajara > Zacatecas > Chihuahua > Copper Canyon= Creel en Posada Barrancas > El Fuerte > 
via los Mochis naar Mazatlan > terug naar Guadalajara. 

6/11/2002  

 
LAATSTE DAG: vanavond vertrekken we met een nachtbus terug naar Guadalajara. De reis is prachtig geweest: leuke 
steden, de overweldigende en prachtige natuur van de Copper Canyon, en dan nu enkele dagen genieten van zon, zee 
en strand. Ja, Mexico is een prachtland om in te reizen. 

30/10/2002  

 
SORRY VOOR HET LANGE WACHTEN OP EEN VERSLAG. KOMT ERAAN HOOR! 

25/10/2002  

 
RONDREIS: Een dagje later dan verwacht (wegens veel papierwerk voor die subsidieaanvraag bij de Europese 
commissie) zijn we vandaag dan toch vertrokken voor een rondreis in het Noorden van Mexico. Rond 10u deze ochtend 
reden we naar het busstation van Guadalajara, net op tijd om de bus van 10u30 naar Zacatecas te halen. Een busrit 
van zo'n dikke 5 uur, waarbij we getrakteerd werden op het eerste deel van Lord of the Rings (zeer goed voor ons 
Spaans!) Net zoals in Guadalajara is het weer hier in Zacatecas verschrikkelijk slecht. De straten lijken hier wel op 
beekjes. En dat heeft alles te maken met orkaan Kenna die vannacht langskomt (komt van de golf van Mexico en gaat 
naar de oceaan). Gelukkig is de "Hostal" waar we zitten heel gezellig, met een livingske, keukentje, eetkamerke en 
allemaal internationale reizigers (zelfs een koppel Belgen die voor aan jaar aan het rondreizen zijn). Waarschijnlijk 
blijft het weer slecht tot zondag, dus zullen we morgen Zacatecas moeten verkennen in grijs weer. 

24/10/2002  

 
GUADALAJARA 2: Vandaag hebben beide Ellens heel wat nieuwe dingen leren kennen. Terwijl Tim bezig was met de 
laatste papieren voor het project, trokken zij met de 2 zonen van de familie naar het centrum van Guadalajara. In de 
late namiddag trok Tim dan met hen door de wijk, en verkenden we LOMAS (wijk op de heuvel) en EMPERATRIZ (waar 
Vero en Tim hebben gewoond). Het was een leuk weerzien met een aantal belangrijke contactpersonen en een aantal 
kindjes. Ondertussen hebben we ons ook een PC aangeschaft, maar de monitor zijn ze al terug komen halen want die 
was niet goed. Voor de rest is het huisje bijna volledig ingericht (nog een tafel en stoelen) en is het contact tussen de 
Ellens en de familie van Alfonso heel goed. 

23/10/2002  

 
HET PROJECT: Gisteren heb ik een heel goede vergadering gehad met de verantwoordelijken van de parochie. Samen 
bekeken we de toekomst van onze samenwerking en maakten we afspraken rond het inzetten van onze vrijwilligers in 
hun werking. Het was een zeer positief en open gesprek. Ik ga de gemaakte afspraken verwerken in een 



subsidieaanvraag bij de Europese Commisie om ons project in de toekomst financieel te laten ondersteunen. Op die 
manier kunnen we in de toekomst de financiële drempel nog verder verlagen, zodat werken als vrijwilliger in het 
buitenland ook voor minder kapitaalkrachtige jongeren mogelijk wordt. 

22/10/2002  

 
Guadalajara 1: Na het hartelijke welkom zaterdagavond, werden we zondag uitgenodigd om mee te gaan naar een 
feest vlakbij. Eerst trokken we met Poncho (oudste zoon) naar de supermarkt voor enkele aankopen (zie ook HUISJE). 
Daarna wandelden we naar het feest. Het was een plezante namiddag, met veel volk, veel eten en drinken, en vooral 
voor de Ellens veel Spaans! Met een zware kop (van het nadenken) keerden we terug naar het huisje. 's Avonds gingen 
we nog goeiendag zeggen aan de familie van Letti (en de 3 dochters) en maakten de Ellens kennis met Padre Jorge, de 
verantwoordelijke padre van Artesanos. Tim opende een fleske blonde Leffe om het wat officieel te maken en net zoals 
bij ons afscheid in juli moesten we van Padre Jorge allemaal een wens doen. LEUK! Met een (te) volle maag kropen we 
die avond ons beddeke in. Die nacht werd Ellen D (vanaf nu Ellenita genaamd) ziek (waarschijnlijk van het eten!) en de 
volgende dag deden we het dan ook rustig aan. Beetje rommelen in het huisje, efkes bij de familie binnenlopen en een 
babbeltje doen, nog efkes naar de winkel, enz... .  

21/10/2002  

 
HET HUISJE: Het huisje is zo goed als af en ziet er gewoon prachtig uit. De muren zijn volledig afgewerkt en 
geschilderd. De keuken is geïnstalleerd (we zijn nu nog wel wat schabbekes aan het bijmaken) en overlag ligt ne 
tegelvloer. De badkamer is zeer mooi en proper, en de brander werkt, dus er is warm water om te douchen. De 
voorbije 2 dagen zijn we vooral bezig geweest met het zoeken en aankopen van nog wat zaken, zoals een deurmat, 
kuismateriaal, radio-CDspeler, een kast, enz... om het zo nog verder in te kleden. Zo wordt het echte eigen stek van 
de belgische vrijwilligers in Artesanos. En de relatie met de familie van Alfonso zo dicht bij is zeer positief. Bij hen 
kunnen we terecht voor alle praktische vragen en zaken die moeten geregeld worden zoals het afval, aankoop van 
drinkwater, gasflessen, enz... . 

20/10/2002  

 
NAAR GUADALAJARA: Gisteren zijn we naar Guadalajara vertrokken. Tim was al om half acht wakker en trok na een 
fris doucheke naar de bar om nog wat te lezen. Rond 9u waren ook beide Ellens wakker en wachtte er terug een 
heerlijk ontbijt. Na het ontbijt was het inpakken geblazen. Vooral beide Ellens hadden veel werk, zodat Tim 
ondertussen nog een half uurtje kon internetten. Rond 11u kwam onze taxi eraan en reden we naar het busstation. De 
bus vertrok om 12u30 en kwam iets later dan verwacht aan in Guadalajara (rond 20u). Daar namen we een taxi tot in 
Artesanos. Omdat we Alfonso en familie de avond ervoor niet hadden kunnen bereiken, was het een complete 
verrassing. Maar het onthaal was zeer hartelijk. Na een korte kennismaking trokken we richting huisje. We 
installeerden ons vluchtig, wanr ondertussen was ook Alfonso aangekomen en kregen we onze eerste Mexicaanse 
bonen voorgeschoteld. Doodmoe van de busreis en de eerste indruk van de familie en het huisje, kropen we op tijd ons 
bed in. 

19/10/2002  

 
MEXICO CITY 2: na een zeer goede eerste nacht op Mexicaanse bodem (geslapen tot 10u mexicaanse tijd!) en een 
lekker ontbijt in de jeugdherberg, trokken we naar het park Chapultepec om o.a. het antropologisch museum te 
bezoeken. Na een spannende metrorit waarin we niet bestolen werden, wandelden we eerst wat door het park. Omdat 
het zo'n goed weer was, maakten we een iets grotere toer dan gepland en bezochten we het kasteel van chapultepec, 
waar eveneens een museum gevestigd is. Zeer mooi en interessant. We kwamen daar ook te weten dat de dochter van 
Leopold I, Isabella, hier nog heeft gewoond, samen met Meximiliaan van Oostenrijk. Daarna trokken we naar het 
antropologisch museum. Omdat het voor mij al de derde keer was, en de Mayazaal nog steeds gesloten was, trok ik 
mij na een dik anderhalfuurtje terug in de cafetaria. Ook ellen D hield het snel voor bekeken wegens te veel informatie 
in een vreemde taal. Ellen A hield het bijna 3 uur vol, maar zag het toen ook niet meer zitten. Ondertussen was het 
beginnen regenen en dus snelden we ons naar de metro en terug richting jeugdherberg. Daar aangekomen kregen we 
al snel een klopje en besloten we om na een vermoeiende dag op tijd de gaan slapen. We gingen nog wel efkes op 
internet om iedereen gerust te stellen, maar tegen 22u30 lagen we allemaal vredig te snurken. 

18/10/2002  

 
MEXICO CITY 1 Alle, onze reis is goed verlopen. ZEER GOED ZELFS! Maar daarover sevens meer. We zijn rond 10u ´s 
morgens met de auto naar Amsterdam gereden. We waren daar goed op tijd en hadden na het inchecken van de 
bagage dan ook nog rustig den tijd om iets te gaan drinken met de papa en broer van Ellen A. Rond 13u namen we 
ook daar afscheid van en passeerden we de securitycheck. Ellen D deed het machien tuutten en werd dus van boven 
tot onder betast. Toen dat in orde was besloten we nog even de tax free shops eens te bezoeken. En toen kwam Tim 
tot de vaststelling dat hij zijn portefeuille kwijt was. Verloren? Of gestolen? Nee hoor, gewoon vergeten bij die 
securitycheck! Die lag daar nog in zo´n bakske dat ze door het machien sturen en Tim had wel al zijn zakken, maar 
dus niet al zijn zaken meegepakt na die controle. Soit, die lag daar nog dus met een beetje vertraging en een 
ondertussen terug tot rust gekomen hartje, kochten we ons nog iets in de shop en vervoegden we ons bij de rest van 
de vluchtgenoten in de wachtzaal. Aan de balie hadden ze ons al gezegd dat we goede plaatsen hadden. Maar dat het 



zo’n goede plaatsen waren hadden we niet verwacht: we zaten vooraan het vliegtuig, in een stuk waar je MEGAveel 
beenruimte had, eigen TVkes, superdeluxe zetels, enz... Alle, ons geluk kon echt niet op! De vlucht verliep dan ook 
zalig, en het beetje geschommel af en toe deed ons niks. Slapen, alle goede films zien, beetje lezen, ... : de 12 uren 
vlogen zo voorbij. In Mexico City zas het grijs, maar droog en aangenaam warm. Met een taxi reden we naar de 
jeugdherberg, installeerden ons op een kamer (waar nog 3 engelsen liggen), dronken nog een pintje en kropen rond 
22u30 Mexicaanse tijd (is dus half 6 's morgens Belgische tijd) moe in ons bed. 

17/10/2002  

 
TERUG NAAR MEXICO Jaja, ik vertrek terug naar Mexico. Ellen Deno en Ellen Anthoni gaan ons werk daar verder 
zetten. En ik heb mij opgeofferd (haha) om ze te gaan afzetten en in te leiden in de wijk/stad en het project. En 
natuurlijk gaan we nog eerst een beetje reizen. En daarvan vind je hier verslag van! 

 
 

Tim en Vero - 08/02/2002 tot 01/10/2002 
 
Van 8/2/02 tem 10/7/02 verbleven Tim Uten en Veronique Vanderstraeten in Mexico om er in de wijk Artesanos te 
gaan helpen bij de parochiale werking. Zij waren de grondleggers van het project, en hun ervaringen vind je in dit 
dagboek terug + hun reisverslag van september 2004. 

 
TERUG THUIS (26/9/2004) 
We zijn gisteren goed aangekomen na bijna 30 uur reizen!  
Vrijdagochtend waren we op tijd vertrokken in Guadalajara, zodat we gene stress hadden in Mexico City. De busreis 
van Guadalajara naar Mexico City hebben we samen met Sabine en Tim gedaan. De tijd vloog voorbij en voor we het 
wisten waren we in Mexico City. Vanwege de grote hoop bagage (vooral Sabine heeft heel veel cadeautjes bij) hebben 
we daar een kruier aangesproken die bijna zijn karreke in de vernieling heeft gereden met onze zware bagage. We 
hadden een buske gevraagd, maar kregen een 'grotere' taxi voorgereden. Met veel geprop en gestouw, en met nog 
heel wat bagage op onze schoot, zijn we met die taxi tot in de vlieghaven geraakt (wat lang geduurd heeft vanwege de 
verkeersdrukte en wegenwerken net voor de luchthaven).  
Eenmaal binnen (ook hier weer met kruier) hebben eerst Tim en Veroniquer, en daarna Sabine en Tim, ingecheckt 
zodat we van die zware last vanaf waren. Ondertussen waren we Lies en Marian ook tegengekomen die nog maar net 
waren aangekomen. Samen hebben we nog iets gegeten en gedronken en nog beetje gebabbeld. Rond 20u moesten 
Sabine en Tim naar hun vliegtuig, en een uurtje later was het dan de beurt aan Tim en Veronique. 
Dankzij een vriendelijk babbelke bij het inchecken hadden we plaatsen aan de nooduitgang en dusq met vrij veel 
beenruimte. Hierdoor hebben we toch wel wat kunnen slapen op de terugvlucht. In Londen moesten we bijna 6u 
wachten en dat was veel saaier (geen filmpjes, muziek, ...). We hadden die tijd gedaad met wat te slapen, te lezen, 
koffie te drinken en te kaarten. Rond negen uur stegen we op richting België, waar de ouders van Veronique ons iets 
na 22u zagen buitenkomen. Vermoeid van de reis, maar eigenlijk nog vrij wakker door het uurverschil (in Mexico was 
het eigenlijk nog maar namiddag (-7u)) zijn we nog niet direct gaan slapen. Tim is nog even goeiedag gaan zeggen in 
't jeugdhuis in Hoevenen en op een trouwfeest in Stabroek. Bij thuiskomst bleek Vero nog maar net uit bad en nog 
steeds niet echt moe. Het zal nog enkele dagen wennen zijn aan de tijd hier. 
MAAR het zal vooral ook wennen zijn aan het weer hier. Brrrrr! 
 

21/09/2002  

Guadalajara deel I (21/9/2004) 
We zijn dus goed aangekomen in Guadalajara en hebben al heel wat afgebabbeld met Toin en Annabel, Sabine en Tim, 
de verschillende families en kennissen in de wijk. Vandaag (21/9) hebben beide Tim's al heel wat afgefilmd, terwijl 
Sabine aan het inpakken was en de rest was gaan zwemmen. 
Vanavond hebben we 'cena' met de gastfamilie en Padre Jorge, de verantwoordelijke van Atresanos hier. Morgen gaan 
we naar Casa Nazareth om goeiendag te zeggen en wat te filmen. Donderdag gaan we meespelen met Toin en Annabel 
en dan is er al het laatste avondmaal. Het gaat allemaal weer veel te snel! 
 

20/09/2002  

VLIEGEN IN MEXICO (19/9/2004) 
Vandaag voor de eerste keer een binnenlandse vlucht gepakt. De afstand Cancun-Guadalajara was net iets teveel om 
over land te doen.  
Rond de middag kwamen we in de luchthaven van Cancun aan en heb ik alle maatschappijen afgewandeld om achter 
prijzen te horen. Alle, niet dat we heel veel keuze hadden: enkel de 2 grootste maatschappijen hadden nog een vlucht, 
via Mexico. We kozen uiteindelijk voor Mexicana omdat we daar het snelste met in Guadaljara geraakte. 
We hadden maar 50 minuten om in Mexico over te stappen, maar onze vlucht in Cancun vertrok al met een half uur 
vertraging. Het was dus spannend, maar we hebben de aansluiting toch nog gehaald. Onze bagage niet, die kwam een 
dik kwartier na ons pas aan in Guadalajara. (wij rond 21u) 
We zijn nu (22u30) bij Letti en hebben al even met Annabel gebeld. We hebben ineens morgen afgesproken. 
 

18/09/2002  

Dia de la patria 
Op 16/9/1810 riep Hidalgo, een Mexicaanse priester, op tot de Mexicaanse onafhankelijkheid. El grito, zoals die 
historische speech hier ook wel genoemd wordt, leidde de revolutie in die pas in 1821 tot de echte onafhankelijkheid 
leidde. Elk jaar opnieuw wordt el grito gevierd op 15/9 s avonds en 16/9: el dia de la patria. 
De voorbije weken kon je er niet naast zien: de kraampjes die alles in de mexicaanse kleuren verkochten, vlaggen aan 
bijna alle huizen en auto's, versieringen in restaurants en bars, en steeds meer en meer sfeerverlichting in de straten. 
Woensdag was het dan zover. Op het centrale plein in Valladolid waren, net zoals overal in Mexico waarschijnlijk, heel 
wat mensen bij elkaar. Kraampjes, straatartiesten en een concertje, en dat allemaal gratis. In de loop van de avond 
ook een officieel moment waarop na een speech van de een of andere burgervader iedereen VIVA MEXICO begint te 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=2


roepen en schreeuwen. En groot volksfeest, dat voor velen waarschijnlijk pas eindigt als alle bier op is. Wij hebben dat 
niet meegemaakt omdat we op tijd in ons bed kropen om de volgende dag naar de witte stranden van Tulum te 
kunnen vertrekken, maar we hebben de muziek toch nog een tijdje gehoord. 
De 16de zelf hadden we het geluk om een kleine parade van de lokale legereenheid te zien passeren, ook iets dat in 
heel Mexico gebeurt. 

 
 

18/09/2002  

ORKAAN IVAN 
Net zoals iedereen hier in het zuiden van Mexico hebben ook wij de voorbije week de orkaan Ivan van kortbij gevolgd. 
Lang zag het er naar uit dat ze een groot stuk van Yucatan (waar wij dus zitten) zou treffen. Tot en met maandag werd 
iedereen gewaarschuwd maar tegelijkertijd ook aangemaand om rustig te blijven. En uiteindelijk maar goed ook, want 
gelukkig (voor ons en Mexico) is Ivan op zee gebleven en richting Miami getrokken. En buiten wat slecht weer en wat 
lichte schade op de stranden (zandverplaatsingen, kapot groen en heel veel afval) heeft Ivan niet veel veroorzaakt in 
Mexico. 
 

17/09/2002  

VALLADOLID (15/9) 
Iets voor middernacht komen we in de jeugdherberg aan en we moeten dus bellen. Gelukkig is er nog iemand (alle ja, 
hier in Mexico is er altijd wel nog iemand zene) maar een private kamer is er niet meer vrij. We leggen ons op de 
groepskamer die nog bijna leeg is en nemen nog snel een doucheke voor het slapengaan. 
We zijn speciaal naar Valladolid gekomen om s morgens heel vroeg naar Chitzen Itza te kunnen trekken. Omdat we 
gisteren zo laat zijn aangekomen, geraken we echter niet goed uit ons bed. Het is al na 8u als we opstaan, terwijl we 
op dat moment eigenlijk al aan de inkom van de ruines hadden willen staan. De andere op onze kamer blijken ook naar 
Chitzen Itza te gaan dus spreken we af om samen te gaan. Tegen dat zij naar de bank zijn geweest en hebben 
ingepakt, en wij hebben ontbeten, is het al na half tien en tegen dat we in CHitzen Itza aankomen is het bijna half 11. 
Zoals gewaarschuwd door iedereen, is dat eigenlijk te laat, zowel voor de hitte als voor de horden toeristen die hier 
dagelijks met heel der bussen vanuit Cancun en omstreken worden afgegooid. Je kan geen steen bekijken of er zit ne 
toerist op. En wat voor één: dikke Amerikaanse, kakelende itliaanse, de volledige deutsche manshaft, en nog veel 
meer. Tim wordt volledig zot (en slecht gezind) en gaat in de jungle op zoek naar een plekje waar het iets rustiger is, 
terwijl onze 2 metgezellen de hoge piramide beklimmen. In sneltempo lopen we het terrein ne keer rond (maar we 
slaan zeker de helft over omdat er nog ne man of 100 voor ons staat te wachten) zodat we nog geen 2 uur later terug 
buitenstaan. Een veel te dure milkshake brengt even verfrissing, waarna we de bus terug naar VALLADOLID pakken. 
Het is echt erg spijtig dat we niet hebben kunnen genieten van de pracht van de mooiste (???) MAYA-ruïne door een 
overdaad een toeristen. 
Terug in de jeugdherberg eten we iets (verske kaas en peperworst uit de supermarkt) en besluiten we om in de 
namiddag een cenote te bezoeken die vlakbij ligt. We huren 2 fietsen en op ons gemakske (het is toch nog altijd 
ongelooflijk warm) fietsen we tot aan de grot. Veel toeristischer als de van dinsdag, maar wel even verfrissend. Als we 
binnengaan, stopt er ook net een bus. Opnieuw worden we geconfronteerd met de doorsnee-hotel-toerist die een 
uitstapje maakt. Gelukkig moeten die na een kwartiertje terug door en keert de rust in de grot terug. Op de terugweg 
is de hitte al veel minder maar we zweten toch weer serieus als we in de jeugdherberg aankomen (en ons gat doet 
zeer van de slechte fietsen/mexicaanse wegen). We nemen en doucheke en trekken het stadje in. Eerst springen we in 
een reusbureau binnen op zoek naar informatie voor onze vlucht naar Guadalajara. Dan het internetcafe en dan een 
restaurantje. Tim probeert de plaatselijke 'vleespecialiteit' (een soort mix van salami en bloedworst) terwijl Vero het bij 
een simpel rijstschoteltje houdt. Daarna kuieren we nog even over het plein waar de festiviteiten voor de 'dia de la 
patria' (zie verder) volop bezig zijn. Rond middernacht kruipen we in ons bed, want morgen willen we er op tijd uit om 
naar Tulum te trekken. 
 

16/09/2002  

Merida deel II (13+14/9/2004) 
Na een dageske rust plannen we vandaag opnieuw een uitstap. We trekken naar Uxmal, een van de belangrijke MAYA-
vestigingen hier in de buurt. Een paar van gisteren gaan er ook heen en we spreken om half elf af aan het busstation. 
We ontbijten op ons gemakske maar net als we willen doorgaan begin het te stortregenen (net zoals de voorbije nacht 
trouwens). We wachten nog even maar komen daardoor (maar ook omdat we de afstand verkeerd hadden ingeschat) 
pas tegen 10u45 aan de bus. De bus bleek natuurlijk al weg te zijn, waardoor we nog meer dan uur moesten wachten. 
Na anderhalf uur in de bus (tweedeklas, dus geen televisie of airco) komen we in Uxmal aan. Het is warm maar 
bewolkt. Aan de ingang spreekt een gids ons aan of we misschien bij een groep willen aansluiten. We twijfelen even 
vanwege de kostprijs maar op aanraden van de anderen die net buitenkomen, besluiten we het toch maar te doen. Je 
krijgt de informatie dan toch op een andere manier aangebracht dan door het op te zoeken in de reisgidsen en hier en 
daar vertellen ze toch iets extra. De uitleg is in het spaans want de andere groepsleden zijn alle drie spanjaarden. 
Tegen het einde begint het wat te druppelen waardoor we besluiten niet meer alleen rond te lopen maar ergens iets te 
gaan eten. Het restaurant aan de ruïnes is natuurlijk superduur, maar vermist er geen ander is, kunnen we nergens 
anders heen. Rond 17u wandelen we terug naar de bushalte, alhoewel het niet vast staat wanneer er terug een bus 
passeert (ergens tussen 5 en 6!). Als de 3 spanjaarden een kwartier later met de auto passeren staan we er nog 
steeds. Ze stellen voor om met hen mee te rijden en zo krijgen we dus een lift terug naar Merida: sneller (op minder 
dan een uur) en interessanter (een hele babbel over Madrid, rondreizen, internationaal terrorisme, ens...). Bij het 
uitstappen spreken we af om s avonds samen iets te gaan drinken. In de jeugdherberg nemen we een doucheke en 
terwijl Vero vlug haar mailtjes checkt drinkt Tim een pintje en doet een babbeltje met een van de Oostenrijkse grieten. 



Rond half negen arriveren we in de bar waar Antonio al zit te wachten. Een beetje later arriveerden ook Martha en haar 
man en bestelden we iets om te drinken. Twee uur en een aantal margaritas (en een serieuze regenbui) later nemen 
we afscheid van de anderen en wisselen we emailadressen uit. In de jeugdherberg is er trouwens een groep belgen 
aangekomen, een -26Joker-groep. 
Vandaag gaan we naar de cenotes, een aantal ondergrondse 'waters'. Nog 2 andere hebben zich aan de receptie 
opgegeven om dat vandaag te doen, zodat we de trip samen kunnen doen en de kosten wat kunnen delen. Als we 
willen vertrekken, vertelt de receptionist ons dat er nog iemand mee wil en tijdens het wachten op haar sluiten ook de 
twee duitsers aan. Ondertussen hebben wij ook ons gerief ingepakt en de was weggedaan want vanavond trekken we 
door naar Valladolid. Met zeven (Rob van Engeland, Natascha van New York, Mike en Annete van duitsland en Semira 
van Frankrijk + wijzelf) nemen we een groepstaxi richting de cenotes. De taxi zet ons af in het dorpje vlakbij vanwaar 
we in fietstaxis (we wanen ons efkes in Azië) tot aan de start worden gebracht. De tocht, die drie uur duurt, passeert 
langs 3 verschillende 'cenotes' en ons vervoermiddel is ... paard en kar. Alle, zeg maar karretje, want het is een zelf in 
elkaar getimmerd platformpje met als onderstel een soort mini-treinonderkant dat over losse rails de wildernis ingaat. 
Zeer avontuurlijk maar helemaal niet gemakkelijk. Na 20minuutjes bereiken we de eerste cenote, maar op aanraden 
van de gids (en van wat we van anderen al gehoord hadden) doen we eerst de verste en komen we dan terug. Nog 
eens een klein half uurtje verder dalen we voor het eerste in een grot af. Het water is prachtig helder en zalig 
verfrissend. Iedereen gaat de grot en het water in, al is het bij sommigen met een klein hartje. Na een dik kwartier 
verlaten we deze fantastische plek en gaan we naar de middenste cenote. Daar is al een andere groep aan het 
zwemmen. De gids vertelt ons dat er ooit ne zot in het water is gesprongen vanaf de bovenkant, zo'n dikke 10meter 
hoog. Tim heeft niet meer nodig om dezelfde uitdaging aan te gaan. Als iedereen beneden is springt hij van de rand 
van de grot af. Kicken zene. Het neerkomen was iets minder leuk (recht op mijn kont, met blauwe billen als 
resultaat!). Na een half uurtje trekken we verder naar de laatste cenote, die volgens sommigen de  mooiste is. Het is 
wel de grootste, maar volgens bijna iedereen van onze groep was de eerste toch de mooiste. Het water is in deze net 
zoals in de tweede veel donkerder en de zon staat aan de verkeerde kant. We stoppen dan ook maar een kwartiertje 
en vertrekken dan terug voor dezelfde weg terug. Eerst paard en kar (ondertussen is Tim aan de klap geraakt met de 
'chauffeur' die alles over België wil weten), de fietstaxi's (onze gast van s morgens is er niet meer bij, de nieuwe zegt 
ons dat hij ons te zwaar vond?) en de collectivo (groepstaxi) tot in Merida. We spurten naar het wassalon om onze was 
op te halen en keren dan terug naar de jeugdherberg om onze spullen op te halen. Omdat we nog even tijd hebben 
gaan we in de buurt nog een tacooke/torta eten om tegen 20u de bus naar Vallodalid te nemen. Het is een 
tweedeklasbus, en dat is weer wel even wennen tegenover de eersteklasbussebn die we meestal nemen: geen airco, 
water dat constant op ons drupt, geen televisie en haltes in elk dorpje dat we tegenkomen. We doen er dan ook meer 
dan 3 uur over om in Valladolid te geraken, waardoor we pas iets voor middernacht in de jeugdherberg daar 
aankomen. 
 

15/09/2002  

We zijn nu in Valladolid en vertrekken moregn voor 2 dagen STRANDVAKANTIE! 
De volgende verslagjes zullen dus beke later zijn: 
> Merida deel II = Uxmal, de cenotes 
> Valladolid = Chitzen Itza en cenotes 
> Tulum = strandverhalen 
> Isla Mujeres = nog meer strandverhalen 
De orkaan Ivan is Mexico gepasseerd zonder al te veel erg! 
Zondag keren we waarschijnlijk terug naar Guadalajara, en we proberen dan wat bij te werken! 
 

13/09/2002  

MERIDA, DEEL I (11-12/9/2004) 
De bus van Campeche was ijskoud. Den airco stond een beetje te hard en wij hadden bijna niks aan vanwege de 
warmte buiten, met als gevolg dat we als 2 ijslollies uit de bus stapten. Maar we konden ons direct opwarmen aan 
dezelfde hitte als in Campeche. Een taxi bracht ons naar hostel Nomades, ons aangeraden door Lies en Marian die er 
vorig jaar verbleven. Hostel Nomades is een typische jeugdherberg met grote slaapkamers met stapelbedden, een 
aantal gemeenschappelijke ruimtes (terras, keuken, sanitair) en een goede en betaalbare service. De duisternis valt 
snel en we gaan op zoek naar iets om te eten. We eten in een kraampje aan een plein in de buurt en springen een 
supermarktje binnen voor water en wat zaken voor het ontbijt morgenvroeg. We brengen alles naar de jeugdherberg, 
nemen een doucheke en trekken dan terug de stad in want het is zaterdagavond en dat betekent ... FIESTA!!! Een 
aantal straten in het centrum zijn afgesloten en overal zijn er optredens en zie je mensen dansen. SUPERGEZELLIG. De 
drukte en warmte is wel vermoeiend, daarom dat we ons ergens op een dakterraske terugtrekken om iets de drinken. 
Tegen middernacht liggen we in ons (stapel)bed waar de warmte ervoor zorgt dat we maar moeilijk in slaap geraken. 
Ook de 'aanwezigheid' van anderen en het straatlawaai maken slapen niet gemakkelijk. 
Het inbegrepen ontbijt bestaat enkel uit 2 toasten en een kop koffie, dus zijn we blij dat we gisteren nog kaas en 
yoghurt gekocht hebben. Tegen 9u trekken we het stadje in op zoek naar informatie en leuke plekjes. Het is zondag 
dus vandaag is ook alles gratis om te bezoeken. Na het bureau voor toerisme en een korte stop in het internetcafe, 
belanden we op de zocale (het centrale plein). Daar spreekt Maya, een Maya-indigena die in de stad studeert, ons aan 
over de 'coöperatieve' van indianen die de streekprodukten in de stad verkoopt. Er blijken maar 2 winkels in heel de 
stad die 'verantwoord' handel voeren met de lokale indianen. Beide winkels, ondersteund door de overheid, investeren 
hun opbrengsten terug in de Maya-gemeenschappen uit de buurt (soort wereldwinkels dus). We springen in één van de 
2 winkels binnen en komen met een hangmat, haarband en oorbellen (en 120 Euro armer) terug buiten. Na een korte 
eetstop in één van de vele eetkraampjes rond het plein, bezoeken we het museum voor moderne kunst. Ondertussen 
zijn er op verschillende plaatsen weeral een aantal optredens gestart die deze keer vooral de bejaarde bevolking in 
beweging krijgt: de mexicaanse bomma's en bompa's swingen erop los! Terug in de jeugdherberg besluiten we om de 
rest van de namiddag  naar het strand te trekken. Met de bus zijn we op 40 minuutjes aan de kust waar we tot een uur 
of 6 wat rusten en bakken in het zonneke. Terug in Merida blijkt er heel wat volk te zijn bijgekomen. Een aantal gaan 
samen eten en we sluiten ons bij hen aan. Duitsers, oostenrijkers, zwitsers, een engelsman en een israeli: we zijn een 
echt internationaal gezelschap. We eten samen een tacooke en/of torta aan het centrale plein en zoeken daarna nog 
een terraske op voor een pintje. Rond tien uur nemen er een paar afscheid (trekken verder naar hun volgende 
bestemming) en de rest splits zich terug op. Wij springen nog even het internetcafe binnen om mailtjes te checken en 
natuurlijk dit dagboek aan te vullen. 

 
11/09/2002  



CAMPECHE (10+11/9/2004) 
Omdat we door het slechte weer later zijn vertrokken en trager hebben kunnen rijden (alhoewel ik nog af en toe mijn 
leuning heb vastgeklemd), komen we pas rond de middag in Campeche aan. Meer dan 1000 km van het slechte weer, 
en jawel hoor: het zonneke schijnt en het is hier warm. Een taxi brengt ons in snelvaart naar een koloniaal hotelleke 
(hotel Colonial) waar de prijs goed meevalt. We hebben wel geen geld meer op zak, dus gaat Tim al direct op zoek 
naar een bankcontact in het stadje. Daar zien we een nieuwe jeugdherberg, beter en goedkoper, maar we hebben al 
getekend in hotel colonial, dus dat is pech. Na een snel doucheke trekken we samen het stadje in en onze eerste stop 
is ... een restaurantje. we bestellen 2liter agua de jamaica om onze dorst te lessen (het is hier echt wel warm) en iets 
om te eten. Daarna springen we het bureau voor toerisme binnen om wat meer info te verzamelen. Campeche is een 
oud stadje met het historisch centrum binnen een omwalling (en beschermd door UNESCO-wereldpatrimomium). 
Vooral deze omwalling, de koloniale gebouwen en de kleurrijke huisjes zijn leuk om te zien. Een paar uurtjes later 
hebben we bijna heel de omwalling en nog aantal andere dingen gezien, zijn we even gestopt aan het hotel en zitten 
we terug op een terraske met uitzicht over het centrale plein (de zocalo). We gaan de zonsondergang bekijken op de 
wandeldijk aan de zee en bezoeken daarna nog een laatste gebouwke dat volstaat met Europese meubelen en waar de 
gids al die meubelen in het Nederlands kan benoemen. Als da ni straf is. We springen nog een internetcafe binnen om 
jullie op de hoogte te houden, eten een hapje en keren terug naar onze veel te warme hotelkamer waar we nog een 
spelleke (kaarten) spelen. 
De volgende dag nemen we een stevig ontbijt waarna we naar een fort aan de rand van de stad trekken. Aan het 
lokale marktje nemen we de bus en tegen dan zweten we ons al te pletter. De beklimming naar het Fort maakt het 
alleen nog maar erger en het water dat we drinken tegen uitdroging loopt er precies direct terug uit. Het fort zelf is wel 
mooi, vooral het uitzicht op de baai is de moeite. De afdaling en de bus terug doen we een spoedtempo want we 
moeten eigenlijk tegen 13u terug in het hotel zijn om uit te checken. Iets na enen komen we daaraan maar geen 
probleem: we nemen zelfs nog een doucheke en wachten dan op een taxi. Ni gemakkelijk want centrum is afgesloten. 
Uiteindelijk vind ik er toch ene. Op de weg naar het busstation begint het te regenen: de zoveelste keer. Maar ja, het is 
dan ook regenseizoen in Mexico. De bus naar Merida vertrekt pas binnen anderhalf uur dus lezen we nog maar wat en 
eten en drinken we iets. 
 

10/09/2002  

CATEMACO (8+9/9/2004) 
Rond de middag komen we aan in Catemaco, een dorpje aan een groot meer met een aantal interessante 
mogelijkheden. Het is bewolkt, maar aangenaam van temperatuur. Met de rugzak op de rug (anders noemt het niet 
rugzak natuurlijk) wandelen we het centrum binnen en bekijken we een aantal hotels. Vero kiest uiteindelijk voor 
eentje met zwembad en sjieke kamer. Het kost dan ook wel iets meer natuurlijk, maar als we een half uurtje later aan 
het zwembad liggen is dat er graag bijgenomen. Na een dutje aan het zwembad kleren we ons terug aan en trekken 
we het dorpje in. Het is maar een scheet groot, dus al snel staan we terug op de zocalo waar we iets drinken. Op zoek 
naar een aangenaam restaurantje worden we zeker 10 keer aangesproken door mexicanen die ons hun boot aanbieden 
voor een toerke op het meer. Met een van die gasten spreken we de volgende dag om 8u af, omdat het dan beter is 
(en dan hebben we nog heel de dag voor ons). We zetten ons in een restaurantje met zicht op het meer en genieten 
van vers gevangen vis uit het meer. We zijn de enige klanten in het restaurant, maar dat is zo in heel het dorp omdat 
er op dit moment van het jaar bijna geen toeristen zijn. Na het avondeten wandelen we nog even rond en gaan ergens 
ne koffie drinken met gebak van hier. Gelukkig zitten we op het terras onder een afdakske, want een beetje later 
begint het te stortregenen. Geen buitje zoals in België, maar liters en liters water vallen er hier naar beneden. Binnen 
de kortste keren veranderen straten in beken en rivieren, en onze tocht naar het internetcafe is dan ook 'nat'. Na een 
uurtje is de regen al een pak geminderd en wandelen we snel terug naar het hotel. Daar liggen we nog maar net in ons 
bed of een heus onweer breekt los. 
Als we s morgens rond 7u30 wakker worden voor onze afspraak aan de boot, is het nog steeds aan het onweren. We 
draaien ons dus nog eens om en slapen tot 9u. Na een ontbijt van eieren op lokale wijze (t zag er niet uit, maar was 
best lekker) wandelen we terug over de dijk en komen we onze 'bootman' terug tegen. Omdat we eerst onze kamer 
nog moeten ontruimen, spreken we tegen 12u af. Ondertussen is het weer een stuk beter en breekt de zon regelmatig 
door het vrij dichte wolkendek. Op onze 'tour' rond het meer stoppen we o.a. bij een eiland vol apen, enkele strandjes 
met zwart zand (t is hier dan ook vulkanisch gebied), een sjieke villa, en nog een paar leuke plekjes. Vero krijgt op een 
van de eerste stops een gratis moddermasker aangeboden. Terwijl een verkoopster wat uitleg geeft en Vero's gezicht 
vol modder smeert, geniet Tim van een aangeboden likeureke. De boot stopt ook aan een ecologisch park waar we een 
half uurtje de tijd hebben om binnen te gaan. Een jonge vrijwilligster leidt ons rond en opnieuw krijgen we een 
moddermasker aangeboden. Ook Tim doet deze keer mee, en het bevalt ons zo dat we een potje modder kopen. Ook 
het mineraalwater, aangeboden in een groot blad omgeplooid tot drinkbeker, is eigenlijk heel lekker. Maar eigenlijk is 
vooral de natuur (stukje regenwoud met alles erop en eraan) en de oeroude Mexicaanse cultuur de kern van dit 
ecologische park. Droog komen we terug aan in Catemaco, waar onze bootsman ons nog aanraadt om een waterval in 
de buurt te bezoeken. We nemen een aantal collectivo's (taxis waar ze zoveel mogelijk volk in proppen zodat het 
goedkoper is) tot aan de waterval. Ondertussen is het terug beginnen regenen en eigenlijk hebben we beide niets van 
regenkledij bij (in tegendeel zelfs: korte broek, iets zonder mouwen, sandalen, ...). Terwijl we even schuilen spreekt 
een jongetje van een jaar of tien ons aan om ons te 'leiden'. We nemen hem mee en onder een miezerig regentje 
wandelen we tot op een uitkijkpunt bovenaan de waterval. Ondertussen krijgen we een massa informatie over ons 
heen, waar we (meer dan) de helft niet van verstaan. Het jongentje brengt ons ook nog tot aan de trappen die tot 
onder de waterval leiden en vraagt dan een kleine beloning. 10 pesos, genoeg voor een refresco of 2 is zijn deel. De 
regen is ondertussen heviger geworden en als we terug boven zijn lijken we alletwee net verzopen kiekens. Opnieuw 
met propvolle taxis rijden we terug naar Catemaco, waar het even hard regent als aan de waterval. We stoppen even 
in het hotel om schoenen aan te doen, en zoeken een restaurantje op om te eten. De in het hotel opgepikte regenjas 
beschermt bijna niet, waardoor we na 5 minuten precies zeiknat zijn. Na het eten (Tim terug vis uit het meer, Vero ne 
garnaalcocktail) regent het nog altijd even hard en dus zijn we terug door en door nat als we in het internetcafé 
aankomen. Omdat we nog even tijd hebben doen we nog een terraske (overdekt). Terug in het hotel kleden we ons om 
en nemen we een taxi richting busstation (het is niet ver, maar met zo'n weer is alles op een paar seconden door en 
door nat). Rond 21u nemen we de bus en vertrekken we voor een lange nacht (met een nachtbus dus) naar het 
zuiden, waar het hopelijk beter weer is. 
 

9/09/2002  

DAG 2: JALAPA en VERACRUZ (7+8/9/2004) 
Na een tweede en nog steeds vrij onrustige nacht ontbijten we tegen een uur of negen in een sjiek restaurantje vlakbij 
de hoofdstraat. Vero kiest haar favoriete 'pancakes', Tim gaat voor de 'huevos de la casa'. Na het ontbijt en een korte 



stop in het hotel gaan we naar het Antropologisch museum van JALAPA, het tweede grootste / belangrijkste van heel 
Mexico. Het is allemaal zeer interessant en indrukwekkend, maar ook wel vermoeiend. We leggen ons op het einde van 
de rondgang dan ook even in de prachtige tuin van het museum om eem dutje te doen. Eenmaal terug in het centrum 
duiken we nog een cafeeke binnen. Bij het buitenkomen blijkt het te regenen. Eerst nog een beetje, maar tegen dat we 
aan het hotel zijn is het echt stortregenen. Met dit weer nemen we afscheid van JALAPA.  
Om 15u zitten we op de bus naar Veracruz, en daar is het heel ander weer. Brandende zon en stikwarm. Een hotel met 
airco is het minimum om hier vannacht te overleven. De taxichauffeur brengt ons naar een klein hotelleke net buiten 
het centrum en eigenlijk vrij dicht bij het busstation. Een kamer op het vierde verdiep (er is een lift!) met een goed 
uitzicht op de stad EN AIRCO! Als we de stad willen intrekken valt onze 'peso' dat we onze Lonely Planet in die taxi 
vergeten zijn. Een zoektocht met een andere taxi eindigt een uur later in het centrum van Veracruz, zonder Lonely 
Planet. We kunnen alleen maar hopen dat de chauffeur hem nog brengt (en dat die ie ook later op de avond). Na een 
bezoekje aan het bureau voor toerisme en een milkschake(T)/cappuchino(V) in de haven, besluiten we de waterlijn 
helemaal af te wandelen tot in de buurt van het hotel. Een lange wandeling in de snel vallende duisternis brengt ons 
tegen half tien terug aan ons hotel. We zijn onderweg gestopt voor 'tamales', maar die vallen een beetje tegen. Och, 
we hebben toch iets achter de kiezen. Vero neemt snel een douche en steekt de straat over om nog een uurtje te 
internetten. Tim placeert zich op het terras met zicht op Veracruz by night en leest zijn boek uit. 
Ook onze derde nacht is vrij onrustig,deze keer vooral door de warmte (of het lawaai van de airco) en een stevig 
onweer. Na een zoveelste douche s morgens wandelen we van het hotel naar het busstation. En kwartiertje stappen, 
maar voldoende om drijfnat van het zweet aan te komen. Op een halfuurtje ingecheckt en een bord eieren naar binnen 
gewerkt, zodat we rond 10u30 op de bus zitten naar CATEMACO.  

7/09/2002 
 

 
AANKOMST + DAG 1 JALAPA (5-6/9/04) 
We zijn gisteren goed aangekomen in Mexico Stad. Vero had pech en moest haar koffer opendoen voor controle. Bleek 
dat verse appeltjes niet mee het land binnen mochten, terwijl ne broodzak met verse bokes niet werden bekeken. 
In de hal van de vlieghaven sprak een vriendelijke mexicaanse gids ons aan. Na wat overleg en navraag bleek hij een 
goed hoteleke te kennen dichtbij het busstation OOST, waar we een volgende bus wilden nemen. Hij heeft ons er 
naartoe gebracht, de bus voor de volgende dag geregeld, kort zijn levensverhaal gedaan en ons al bij al goed 
geholpen. Een 'beloning' van 10 euro was zijn deel, en wij lagen in een vrij luxueuze hotelkamer vlakbij het busstation. 
Na een vrij goede nachtrust (de lange vliegreis en 7u tijdsverschil hebben toch wel hun invloed) waren we al tegen 8u 
op en namen we een taxi naar buscentrale OOST. Daar moesten we uiteindelijk nog 1,5u wachten: genoeg tijd dus om 
de bokes van thuis op te eten en verse koffie te gaan halen. Een poging om op internet te geraken lukt niet. 
Om 10u vertrekken we voor een rit van bijna 5u naar JALAPA, de hoofdstad van de staat Veracruz. Het regent als we 
aankomen. Een taxi brengt ons naar een klein maar leuk hotelleke in het centrum van de stad. We gooien ons gerief in 
de kamer, passeren langs het bureau voor toerisme en zoeken dan een restaurantje om de innerlijke mens terug te 
versterken. Een half uur later hebben we een 5gangen menu achter de kiezen en nippen we nog van een tas koffie. We 
waren vergeten dat je hier bijna alle gangen tegelijkertijd krijgt als je zo'n dagmenu bestelt. Om da eten te laten 
zakken wandelen we een paar uurtjes rond in de stad. Vermits Jalapa op een heuvel ligt, is het op en af. Een groot 
park met vijvers in het centrum biedt wat afwisseling voor de soms drukke verkeersstroom. Rond half acht passeren 
we even terug langs het hotel (om efkes te rusten en WC'ke te doen) Tegen 9u doen we nog een toerke in de buurt 
van ons hotel en slagen we er eindelijk in om op internet te geraken. 
 

1/09/2002  

Wij hebben in dit dagboek ook de verhalen van onze rondreis in het zuiden in september 2004 opgenomen. 
> Hierboven vind je dus reisverslag september 2004 terug 
> Hieronder onze ervaringen van een half jaar werken in het voorjaar van 2002. 
 

11/07/2002  

TERUGREIS Dinsdagochtend 9 juli stonden we vroeg op om ons klaar te maken voor de lange terugreis. Rond 
negen uur kochten we onze busticketten voor het eerste gedeelte van onze terugreis: een busrit van 8u tussen 
Guadalajara en Mexico stad. Goed op tijd kwamen we Mexico stad aan. Een taxi bracht ons met als onze bagage 
naar het vliegveld. Aan de balie van KLM stond een superlange rij te wachten om in te checken. Gelukkig ging het 
allemaal vrij snel zodat we, eenmaal verlost van onze bagage, nog even tijd hadden om te internetten en iets te gaan 
drinken. Eva en Lora, onze laatste bezoekers, waren ook in Mexico en zijn ons komen uitwuiven. Bij de instapcontroles 
bleek dat er enkele gevaarlijke voorwerpen in onze handbagage zaten: zakmes, nagelschaartje, reisbestek. Tim moest 
daarom met die voorwerpen terug naar de incheckbalie van de bagage om het met een speciale veiligheidsenveloppe 
toch mee te geven. Net voor het opstappen kochten we met onze laatste pesos nog wat snoep en postkaarten. Rond 
21u stegen we op met vlucht KL696, klaar voor een vlucht van 12u richting Nederland. Door het wegvallen van de 
lijnvluchten tussen Schiphol en Deurne, moesten we de Thalys nemen richting Berchem. We hadden ruim de tijd om 
onze bagage op te pikken, maar dat bleek ook wel nodig te zijn want onze veiligheidsenveloppe met zakmes en co 
kwam niet opdagen. Uiteindelijk hebben we een rapport laten opmaken. Rond 17u begonnen we dan aan het laatste 
stuk van onze terugreis, de Thalysrit naar Berchem. Onderweg begon het te regenen: we kregen dus een typisch 
Belgisch weertje als verwelkoming. Maar dat was snel vergeten toen we door iets meer dan 30 man werden opgewacht 
in Berchem station. Het was een blij weerzien met familie en vrienden. 
 

10/07/2002  

HUISJE Tot onze grote spijt is het huisje dat we aan het bouwen zijn nog niet volledig af. Volgens de laatste 
berekeningen zal het nog een kleine 2 weken duren. De badkamer en de keuken moeten nog geïnstalleerd worden, de 
vloertegels moeten nog gelegd worden en er moet nog glas in ramen en deuren gestoken worden. Op de laatste dag 
(8/7) ondertekenden Tim en Alfonso een contract dat het gebruik en het eigendom van het huisje regelen. Het huisje is 
5 jaar eigendom van Tim maar Alfonso heeft het in beheer. Er zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik door 
onze opvolgers en over de taken van Alfonso als beheerder. Na het ondertekenen van de contracten en de inwijding 
door Padre Jorge, vlogen we met z'n allen in de Tequila om deze heuglijke gebeurtenis te vieren. LEUK LEUK LEUK! ( 
We hebben daar zelfs videobeelden van, dankzij een kennis vanuit de wijk die over een camera beschikte). 

 
9/07/2002  



LAATSTE DAG Maandag 8 juli: niet alleen de laatste dag hier in Mexico, maar tevens de verjaardag van 
Veronique. Tussen het inpakken van de koffers en het verhuizen van materiaal naar het huisje door, was er dus 
nog wat feest ook. Het eerste feestje was 's middags bij de familie van Letti. Zij hadden de eetkamer versierd en 
hadden het lievelingsgerecht van Vero (Carne en su jugo) klaargemaakt. Cadeautjes en een verjaardagstaart waren 
ook voorzien. 's Avonds, na de verhuis van al ons gerief naar het huisje, was het dan feest bij de familie van Alfonso en 
Lupe. Ook hier was er voldoende eten en drinken (Tequila) voorzien. En er waren cadeautjes voor zowel Vero als Tim. 
Een stuk na middernacht kropen we moe en uitgeput in ons bed. Net zoals heel de voorbije week was ook de laatste 
dag een hectische maar leuke dag geweest.  

 
8/07/2002  

AFSCHEIDSFEEST Gisteren was het ons afscheidsfeest. Om 18u was er een misviering, die speciaal aan ons was 
opgedragen. Padre Madrid, die speciaal voor ons was gekomen en mee de mis deed, zorgde op zijn specifieke 
manier ervoor dat het een onvergetelijk moment was. Na de mis was er dan een afscheidsdrink. Enkele mensen 
hadden voor drinken gezorgd en Vero had heel de namiddag gezwoegd om voor iedereen dessertjes te maken. Er 
waren heel wat mensen, ook van buiten de parochie, die afscheid kwamen nemen en ons overstelpten met allerlei 
cadeautjes. Het was een zeer leuk maar ook wel emotioneel afscheidsfeest. Rond 22u was iedereen weg en hadden we 
alles opgeruimd.  

 
7/07/2002  

LAATSTE WEEK De laatste week stond volledig in het teken van afscheid nemen en de terugreis. Kleren wassen, 
opruimen en kuisen, inpakken, nog wat foto's trekken en laten bijmaken, cadeautjes kopen, zowel om mee te nemen 
naar België als om aan enkele mensen hier te geven, enz... . Gelukkig moesten we niet zelf koken deze week, we 
werden op verschillende plaatsen uitgenodigd om te eten. In tegenstelling tot wat we dachten, was het best wel een 
hectische week. Rusten was er dus ook de laatste dagen niet meer bij.  

 
6/07/2002  

CASA NAZARETH We bezochten voor de laatste keer Casa Nazareth. Net zoals steeds trokken we eerst naar La 
Barranca, waar we afscheid namen van de mensen daar (in de mis) en van Marie. Op de ranch zelf ontmoetten 
we de nieuwe groep die er nu al één maand heeft opzitten. We babbelden wat, speelden een gezelschapsspel, 
enz... . We hadden ook een officieel moment waarbij we aan Padre Madrid en de voorzitter van Casa Nazareth geld 
overhandigden voor de constructie van een nieuw sanitair blok. Ze waren er heel blij mee en dankten alle sponsors! De 
volgende dag vertrokken we al vroeg richting stad om de laatste cadeautjes de kopen. Met spijt in het hart verlieten 
we de ranch, waar we steeds hebben kunnen genieten van de rust en stilte buiten de stad en van de vriendschap van 
de gasten en hun begeleiders.  

 
3/07/2002  

ONVERWACHT BEZOEK Zondag stonden er plots twee Belgische meisjes in de wijk. Iedereen dacht al dat het onze 
opvolgers waren, maar ... dat waren ze dus niet. Eva en Lora zijn kennissen van Vero en zijn op rondreis in Mexico. Als 
eerste halte kozen zij Guadalajara. Ze zijn drie dagen gebleven en samen hebben we heel wat afgebabbeld en 
gelachen. We hebben hen onze wijk en de stad laten zien en hebben wat hun verdere rondreis betreft enkele tips 
gegeven. Deze ochtend namen we afscheid.  

 
2/07/2002  

AFSCHEID Gisteren namen we afscheid van onze trouwe viervoeter, de PERRA, en van de deelnemers in San Jose. 
Dankzij de hulp van Poncho hebben we een baasje gevonden voor de Perra. Een broer van Alfonso gaat de Perra 
bijhouden op een stukje grond buiten de stad. Samen met hem heb ik de Perra gisteren mee naar daar gebracht. De 
laatste dagen was de overlast van andere honden echt wel te erg geworden. Op een zelf ineengestoken motokarretje 
reden we zo'n half uurtje naar dat stuk grond. Bijna heel de weg werden we nog lastig gevallen door andere honden 
die de Perra wel eens een beurt wilden geven. Op het stuk grond waar ze vanaf nu zit, heeft ze daar gelukkig geen last 
meer van. Met toch wel een beetje spijt in het hart laten we de Perra achter. Ook het afscheid van onze kindjes en 
volwassenen in San Jose doet ons beseffen dat het einde heel dichtbij is. In aanwezigheid van Eva en Lora speelden we 
een laatste keer spelletjes en deelden we tijdens de laatste lesjes Engels de diplomas uit. Nu zit het werken met de 
kinderen er echt wel op. Resten ons nog enkele dagen om de laatste zaken te regelen, cadeautjes te kopen, enz... . 

 
1/07/2002  

OUDERNAMIDDAGEN Net als in Lomas organiseerden we dit weekend een oudernamiddag in San Jose 
(zaterdagmiddag) en Emperatriz (zaterdagavond). Daar waar we in Lomas enkel catechisten bereikten, kwamen in San 
Jose enkel ouders opdagen. In Emperatriz was het een mix van beiden. In alle drie de parochies was de opkomst aan 
de lage kant, maar de kwaliteit was goed. We deden een toffe en open babbel over de opvoeding van de kinderen, het 
nut van de groepsspelen en de toekomst van het project. We stelden ook vast dat de ouders even graag spelen als de 
kinderen. Spijtig dat we dit soort bijeenkomsten niet meer hebben georganiseerd. 

 
29/06/2002  

VERO ZIEK Na een week diarree en buikkrampen is Vero deze ochtend dan toch maar naar de dokter gegaan. Een 
serieuze darminfectie is het verdict. Het resultaat is dat ze amper nog iets mag eten (en zeker geen chile meer) en dat 
ze medicatie moet nemen. Misschien dat ze hierdoor iets van haar vijf kilo´s meer terug kan kwijtspelen. 

 
28/06/2002  

LAATSTE WEEK ACTIVITEITEN Deze week was de laatste week activiteiten. Dinsdag gaven we de laatste keer 
Engels in Lomas, waarbij we diploma´s uitreikten aan de kinderen. Donderdag speelden we de laatste keer in 
Lomas en namen we afscheid met koekjes en een dikke knuffel (en ook enkele traantjes). Donderdagavond 
speelden we ook de laatste keer in Emperatriz en ook daar deelden we diploma´s en koekjes uit tijdens de laatste les 
Engels. Volgende week geven we enkel nog maandagavond spelletjes en Engels in San José. De rest van de week zijn 
we vrij om uit te rusten, kleren te wassen, in te pakken, enz... . 



 
27/06/2002  

BEESTJES De laatste dagen hebben we serieus last van mieren. Als we ´s ochtends opstaan moeten we eerst strijd 
leveren tegen een heus mierenleger, dat de keuken probeert te veroveren. Ook het koertje is regelmatig een slagveld. 
Ook de kakkerlakken en muggen blijven ons ambeteren. Eind vorige week nog ontwaakte Tim met een kakkerlak op 
zijn been. Hierdoor kon Vero de drie volgende nachten niet meer slapen. 

 
26/06/2002  

PERRA LOOPS De voorbije week groeide het aantal viervoeters achter ons gat serieus aan. Blijkbaar is de perra loops 
en daarom heeft ze nu een harem van mannelijke zwerfhonden achter haar aan lopen. Een gevolg hiervan is dat er 
veel gevochten wordt tussen de honden onderling en dat de perra niet meer veilig is. We besloten dan ook om haar 
achter de kerk op te sluiten, ver weg van al haar mannelijke belagers. Af en toe laten we ze vrij om haar behoeften te 
doen. We zijn nog steeds op zoek naar een baasje voor haar, maar niemand blijkt geïnteresseerd. Naast de perra is 
ook PALOMO (zwerfhond van voor de kerk in San José) niet meer bij ons weg te slaan. Komt dit nu door de perra (die 
loops is) of door ons, we weten het niet, maar we hebben er in ieder geval onze handen vol mee. Zo kunnen we bv. 
amper nog het huis binnengaan zonder dat er een hond mee binnenglipt.  

 
25/06/2002  

LEEG HUIS Deze ochtend is padre Arturo zijn laatste spullen komen halen. Zondag had hij al zijn meubels verhuisd. 
Het huis is nu echt wel leeg, maar met het overblijvende bed, een verroeste tafel en drie stoelen trekken we onze 
plan.  

 
24/06/2002  

DIA DEL CAMPO Zondag werden we uitgenodigd bij Alfonso en Lupez (de mensen van het huisje) om samen met 
hen de namiddag door te brengen. We trokken naar een stuk grond van hen buiten Artesanos om daar met z´n 
allen te barbecuen. Het was een gezellige namiddag, waarbij we ook foto´s bekeken en heel wat afbabbelden. ´s 
avonds bezochten we nog met Rossie en Poncho (de twee oudste kinderen) TOLOQUIA en LOPEZ COTILLA, twee 
dorpen dicht in de buurt, waar we weer iets nieuws leerden eten (een beker fruit met speciale créme en noten). 

 
23/06/2002  

OUDERNAMIDDAG LOMAS Gisteren organiseerden we een spelnamiddag voor de ouders van de kinderen en de 
catechisten. We stelden onszelf kort voor, speelden een vijftal spelletjes en hielden een korte nabespreking. De 
opkomst was beperkt (eigenlijk alleen maar catechisten), maar dat bederfde de pret niet. Volgende week is het de 
beurt aan San José en Emperatriz. 

 
17/06/2002  

PADRE ARTURO WEG Tot onze grote verrassing vertrekt Padre Arturo al heel snel naar een andere parochie. Hij is nu 4 
jaar hier in Emperatriz, en blijkbaar moet men dan veranderen van parochie. Vorige week zondag vertelde hij ons dat 
hij ging veranderen en in de loop van de week begon hij stilletjes aan al te verhuizen. Zo verdween een voor een het 
keukengerief, de computer, het copieerapparaat, enz... . Volgende week verhuist hij zijn grote meubels, waaronder ons 
bed. Gelukkig blijft er nog een ander bed staan zodat we niet op de grond moeten slapen (we mogen hier nog tot het 
einde blijven wonen!). Voorbije zaterdag was het het afscheidsfeestje voor PAdre Arturo. Na een lange mis was het een 
soort van bijeenkomst voor de kerk. Er was eten en drinken voorzien. Verschillende groepjes hadden iets voorbereid 
(liedje, sketch) en er vloeiden ook heel wat traantjes bij het afscheid nemen. Wijzelf hadden op het melodieke van 
DONNA een spaanse tekst geschreven om de Padre te bedanken. Zondagochtend hadden we dan een ontbijt 
klaargemaakt voor hem en daar gaven we nog enkele andere, persoonlijke cadeautjes bij. We zullen hem missen.  

 
16/06/2002  

HET HUISJE De bouw van ons huisje gaat goed vooruit. Het dak ligt erop en de buizen voor de electriciteit zijn al 
voorzien. Volgende week bezetten ze alles en wordt de vloer gelegd. Ook de deuren en ramen kunnen er alle 
momenten zijn en worden dan geplaatst. Zaterdag zijn we samen met Alfonso en zijn dochter Rossie naar de 
stad geweest om de belangrijkste meubels te kopen en de steentjes voor de vloer en de badkamer te kiezen. Voor de 
vloer hebben we lichtgrijze tegels gekozen, en de badkamer krijgt een blauwe tint. Wat meubels betreft bestelden we 
een frigo, gasvuur en stapelbed (inclusief matrassen). We kochten ook nog een liquadora (soort mixer/shaker) die we 
direct meenamen. Ook de volgende weekends gaan we verder op koopjesjacht om het huisje in te kleden. Wat 
afspraken betreft, zijn we bezig met het opstellen van een contractje tussen de beide partijen waarin alle afspraken 
staan betreft het gebruik van het huisje door jongeren uit België. 

 
15/06/2002  

PERRA Onze trouwe viervoeter volgt ons nog steeds waarheen wij ook gaan. Enkel wanneer we een auto of bus nemen 
zijn we hem even kwijt. Maar meestal wacht hij ons dan op diezelfde plek weer op. De voorbije week vertrokken we 
van bij de familie van Letti (die winkeltje hebben) naar de stad. Twee dagen erna zat de perra nog steeds aan dat 
winkeltje te wachten. Maar ze schrikte de mensen ook wel af en dus belde Letti ons op om te vragen of we de perra 
niet konden komen halen. Best wel grappig. Daarnaast is ze nog steeds even hevig (als ze ons ziet, komt ze eraan 
gestoven) en dat is soms wel lastig. Vooral tijdens de activiteiten of bijvoorbeeld tijdens een vergadering, laat ze ons 
niet met rust. Deze week waren we ze ook een paar dagen kwijt, en ondanks het feit dat we er dikwijls op vloeken, 
hebben we haar toch wel gemist. Ze hadden haar zonder het te weten opgesloten in het secretariaat van de parochie.  

 
14/06/2002  

TIM OPNIEUW ZIEK Dankzij de antibiotica was Tim er dinsdag en woensdag terug bovenop. Donderdag ging het echter 
terug bergaf en deze ochtend kreeg hij niets meer door zijn keel van de keelpijn. Opnieuw naar de dokter dus, en die 
stelde een serieuze keelontsteking vast. Terug antibiotica, maar deze keer een beetje zwaarder en meer.  

 
13/06/2002  



FILMEN Deze week hebben we heel de wijk en onze activiteiten gefilmd. Het doel daarvan is enerzijds voor onszelf een 
leuke herinnering te hebben, anderzijds gaan we er een film van maken om te tonen in scholen, enz... die het project 
in de toekomst willen steunen. De mensen in de straat keken wel een beetje raar: twee vreemdelingen die vanalles 
aan het filmen waren. En ook de kinderen gedroegen zich een klein beetje anders. In het totaal hebben we iets meer 
dan 2 uur film. Hopelijk genoeg om er iets moois van te maken. 

 
11/06/2002  

KLASJES KARATE We zijn gisteren begonnen met de klasjes karate. Een meisje van hier (Edith) is lerares karate 
em heeft een eigen dojo. Maar op onze vraag wil ze ook voor de kinderen van de wijk hier wel enkele uren 
karate geven. Voorlopig starten we met een uur voor kinderen van 9 tot 16 jaar en een half uur voor kinderen 
van 6 tot 9 jaar. Het was gisteren al lekker druk en bij de groten gaan we de groep in 2 moeten splitsen. Deze ochtend 
zijn we tatamis (matten) gaan kopen zodat ze zich niet bezeren tijdens de lessen. Dankzij de steun van onze sponsors 
konden we matten kopen voor een oppervlakte van 5 op 10 meter. Een dure grap wel (zo´n 50.000 Bef). Normaal 
gezien zal Edith de lesjes blijven verder zetten na onze terugkeer. Op die manier hebben we hier iets opgestart dat 
hopelijk nog lang blijft bestaan. 

 
9/06/2002  

UITSTAPJE We zijn vandaag een dagje op stap geweest met een vriendin van Padre Madrid. Rond de middag 
namen we de trein naar de andere kant van Guadalajara. Daar werden we opgepikt door Martha. Onze eerste 
stop was in een groot bos, Los Colomos genoemd. Het is een groot recreatiegebied en veel mensen gaan erheen 
om te wandelen, te sporten of gewoon om samen met familie van de prachtige natuur te genieten. We hebben er een 
klein uurtje rondgewandeld en reden toen door naar een winkelcentrum vlakbij. Daarna bezochten we er nog 3 
anderen, maar ze trekken allemaal op elkaar. Qua grootte kan je het situeren tussen het shoppingcenter van Kapellen 
en Wijnegem. In elk shoppingcenter vind je ongeveer dezelfde winkels en eettenten terug. En er is ook bijna in elke 
PLAZA wel een cinema. We hebben vooral veel gekeken en enkel het hoogstnodige gekocht. Ons laatste bezoekje was 
aan de basiliek van Zapopan. Een mooi gebouw, met een groot plein voor, maar wel supertoeristisch. Als afsluiter 
bleven we avondeten bij Martha. Rond 22u keerden we terug naar huis.  

 
5/06/2002  

TIM ZIEK: Lag het aan de regendans vorige week donderdag, of aan iets anders ...: we weten het niet, maar Tim heeft 
gisteren (dinsdag) heel de dag ziek in bed gelegen. Maandag had hij al wat last van keelpijn en dinsdag kwam daar 
ook nog eens hoofdpijn bij. Ook zijn neus zat volledig dicht en ademen was moeilijk. Waarschijnlijk een serieuze 
snotvalling en een infectie op de luchtwegen ofzo. Daarbovenop had hij ook nog eens last van rugpijn. Waarschijnlijk 
iets teveel dikke bertha gespeeld met de kinderen.  

 
3/06/2002  

CASA NAZARETH: LAATSTE WEEKEND Het voorbije weekend was het laatste weekend van de muchachos op de ranch. 
Ondertussen waren er weeral twee afgevalen en bleven er dus nog drie over. Omdat het het laatste weekend was, 
bleven wij tot zondag. Ook de ouders van Moi waren er van zaterdagochtend tot zondag. Zaterdagochtend zorgden wij 
voor een Belgisch ontbijt, zonder bonen, tortillas, chile of andere mexicaanse gewoonten. Ze keken wel even raar, 
maar een boterham met kaas of hesp, cornflakes en yoghurt, koffie en thee, ... : het ging er wel in. De rest van de dag 
vulden we met spelletjes spelen, wat TV kijken, wat lezen in de hangmat en ... een beetje filmen. De ouders van Moi 
hadden de camera terug bij en daardoor konden we nog wat meer op band vastleggen. Thuis gaan we met al dat 
beeldmateriaal een filmke maken voor onszelf en één om in de scholen te tonen (om geld in te zamelen voor Casa 
Nazareth). Ook zondag was het luilekkerdag. Tim filmde nog de laatste zaken en na het middageten keerden we terug 
naar Artesanos. Maandag keren de drie overgebleven gasten terug naar de stad en moeten ze kiezen tussen een 
verder verblijf in Casa Nazareth in de stad of een terugkeer naar hun families. 

 
1/06/2002  

JUEGOS De spelmomenten trekken nog steeds veel kinderen. Gemiddeld bereiken we een 30tal kinderen per 
plaats. Er is wel een groot verloop: sommige kinderen zien we soms een paar keer niet, maar langs de andere 
kant zijn er bijna elke keer wel nieuwe kinderen. Daardoor hebben we nu al namenlijsten van meer dan 100 
verschillende kinderen per plaats. De laatste weken hebben we enkele nieuwe spelen geïntroduceerd omdat het altijd 
dezelfde spelen waren. Èèn spel worden ze hier echter nooit beu, en dat is dikke bertha. Tim moet elke keer beginnen 
en de tweede keer is het dan steeds een wedstrijdje België - Mexico (wie blijft er het laatste over: Tim of iemand van 
de kinderen?). De kinderen zijn echt wel superenthousiast en een T-shirt van Tim heeft er al aan moeten geloven. 
Maar het is leuk om de kinderen zo te zien genieten van een spel! REGENDANS: de voorbije donderdag waren we in 
Emperatriz aan het spelen toen het plots hevig begon te regenen. Tot onze grote verbazing gingen de kinderen niet 
schuilen maar sprongen ze allemaal al gillend door de regen. De rest van het uur spellekes bleven ze staan dansen en 
zingen in de regen tot ze door en door nat naar huis trokken. RARE MEXICANEN! 

 
31/05/2002  

CLASSES INGLES Het blijft druk tijdens onze klasjes Engels. De opkomst is iets minder dan bij de spelletjes, maar 
bijvoorbeeld in San Jose bereiken we op dit moment toch een stuk of 40 kinderen. Daar waar we met de ouderen vrij 
vlot vooruit gaan, is het met de kinderen soms echt wel zwoegen. Door de vele nieuwkomers moeten we veel herhalen, 
maar ook zij die al twee of drie keer geweest zijn, kunnen dikwijls niet volgen. De interesse is er wel, maar het 
leerniveau bij de kinderen hier ligt opmerkelijk lager dan in België.  

 
30/05/2002  

HET HUISJE Maandag 27/5 is men begonnen aan de bouw van een huisje voor ons en onze opvolgers. Het huisje zal 
bestaan uit een twee delen en kleine badkamer. de funderingen waren op twee dagen af en men is nu bezig met het 
optrekken van de muren. Het gaat echt ongelooflijk snel en het zal zelfs klaar zijn voor wij vertrekken! 

 
28/05/2002  



WEEKENDJE ERTUSSEN UIT. Het voorbije weekend zijn we met Padre Madrid een weekendje weg geweest. 
Zaterdagochtend moesten we er al vroeg uit (7u) want we hadden om 9u afgesproken in Casa Nazareth. Toen 
we daar aankwamen bleek dat we pas om 12u ofzo vertrokken. We hadden dus best wat langer kunnen slapen, 
maar ja. In Casa Nazareth was de volgende groep drugsverslaafden zich aan het voorbereiden op hun verblijf van 4 
maanden op de ranch. We maakten kennis met hen en rond 11u was er ontbijt. Iets na 12u vertrokken we dan met de 
Padre richting centrum waar enkele vrienden van de Padre ons opwachtten. Samen vertrokken we met de auto (een rit 
van drie uur) richting COMPOSTELA voor een familiefeest. Onderweg passeerden we het dorpje TEQUILA, waar we 
stopten aan een restaurantje om iets te eten (weeral twee nieuwe gerechten leren kennen). Gelukkig, want zo met drie 
opeengepropt achteraan in een auto zonder airconditioning is zweten geblazen !!!! Om 16u kwamen we eindelijk aan in 
COMPOSTELA. (16 uur lokale tijd, 17 uur in Guadalajara, want we waren ondertussen een tijdsgordel gepasseerd.) 
Helemaal beplakt en bezweet wachtten we in het huis van de zus van de padre op de rest van de familie. Het feest was 
voor de 15e verjaardag van zijn nichtje en blijkbaar is dit een hele speciale gebeurtenis (zo’n beetje als bij ons 18 
worden, maar dan met veel meer show errond). Het meisje had een kleed aan zoals bij een huwelijk ! Er werden foto’s 
genomen, daarna een misviering met bij het buitengaan nogmaals kussen, omhelzen, foto’s, enz..... Hierop volgde het 
feest in een grote zaal met een muziekband, eten, drinken, ...kortom alles erop en eraan! Veel show en veel sfeer! 
Wijn was er niet, maar bier en tequila in overvloed!!!!! Tim heeft vooral veel pintjes gedronken, terwijl Vero tequila 
leerde drinken (niet puur, maar met zout, limoen en frisdrank) Om 2u ’s nachts (voor ons dus eigenlijk 3u s’nachts), 
konden we eindelijk ons bed in. We kregen een kamer met tweepersoonsbed, dus dat viel goed mee. Om 9u de 
volgende ochtend werden we voorzien van een heerlijk ontbijt! Kort daarna vertrokken we naar de kust, waar vrienden 
van de padre ons zouden opwachten om ons PUERTO VALLARTA te laten zien!!! We hadden afgesproken op een klein 
strandje ergens tussen compostella en Puerta Vallerta. Daar dronken en aten we iets, en Tim profiteerde ervan om een 
duik te nemen in de zee. In de late namiddag arriveerden we dan in Puerto Vallarta. De familie waar we verbleven (bij 
Juan en Martha), woont een stukje buiten het centrum. We werden er ontvangen met tostadas en een slaatje als 
voorgerecht, en een uurtje later kregen we een heerlijk stuk verse vis voorgeschoteld. Daarna trokken we de stad in: 
eerst een misviering en daarna een wandeling over de dijk. Het was er lekker druk en vol toeristen van alle kanten, en 
ook de kampioenenviering in het voetbal zorgde voor nog wat extra drukte en lawaai. We keerden dan ook op tijd 
terug, passeerden nog een ‘taqueria’ voor een snelle hap en speelden voor het slapengaan nog de Padre zijn 
favoriete spelleke UNO. Na een lekker ontbijt met vers fruit, eieren, koffie of thee, ... verlieten we het huisje van 
Juan en Martha. Onze eerste stop was in het busstation waar we al onze ticketten kochten voor de terugreis die 
avond. De volgende stop was in het stadje aan een marktje waar we zoals echte toeristen nog wat soeveniers kochten. 
Daarna reden we langs de andere kant de stad uit richting een strandje. Van daar vertrokken we met een bootje naar 
‘Quizmixta’, een van de plaatsjes aan de kust waar je enkel per boot heen geraakt. Na een kort boottochtje (15 min) 
kwamen we aan op een paradijselijk stukje groen en strand. Juan en Martha kennen de mensen hier goed en we 
werden dan ook direct voorgesteld en rondgeleid. Uiteindelijk belandden we in een restaurantje aan het strand waar 
we genoten van zon, zee, strand en lekker eten. Opnieuw kon Tim het niet laten om even de zee in te duiken, maar de 
vele keien in het water belemmerden de waterpret wel een beetje. Voor de terugreis mochten we mee op een van de 
toeristenboten die tussen Puerto Vallarta en Quizmixta varen. De kapitein, tevens een vriend van Juan en Martha, liet 
er ons gratis op en hierdoor konden we nog 2 uurtjes langer genieten van zon, zee en veel gratis drank. Eenmaal terug 
in Puerto Vallarte zat ons weekendje er bijna op. Restte ons alleen nog de busreis terug naar Guadalajara (5u). Rond 
half een ‘s nachts waren we thuis en kropen we moe maar tevreden in ons bed. Het deed deugd om zo nog eens een 
weekendje weg van Guadalajara te zijn en wat meer van Mexico te zien. Daarnaast hebben we een aantal heel leuke 
mensen ontmoet en enkele nieuwe aspecten van het Mexicaanse leven leren kennen.  

 
26/05/2002  

BEDANKT SPONSORS: BEDANKT aan alle kleine en grote sponsors van het project hier: familie en vrienden, chiro 
Sloratokels en chiro Sus uit Merksem, de scholen Sint Lutgardis Antwerpen en de Vrije Basisschool Putte-Kappelen, en 
al wie we niet vermeld hebben. Dankzij jullie hebben we ongeveer 500.000 Bef (=12.400 Euro of 95.350 Pesos) om 
hier in het project te investeren. Hoeveel we waaraan juist gaan uitgeven, weten we nog niet, maar we weten al wel in 
wat we het gaan investeren. 1) De aankoop van tatami’s voor de karateklasjes in Artesanos. 2) De aanplanting van 
een boel bomen en struiken op de verschillende speelplekken, verspreid over de parochie, om wat schaduw te creëren. 
3) De bouw van een huisje voor het project. 4) De bouw van een sanitaire blok op de ranch van het project CASA 
NAZARETH. 5) Kleine projectkosten, zoals spelmateriaal, copieerkosten voor de klasjes Engels, enz... . NOGMAALS 
BEDANKT IEDEREEN!!!!  

 
25/05/2002  

ZWERFHONDEN: Sinds deze week hebben we een zeer trouwe fan in de wijk: PERRA. Perra is een hond (vandaar 
de naam: perra = teef in het spaans) die al een tijdje hier aan de kerk van Emperatriz rondhangt en sinds deze 
week ons de hele dag door volgt. Waarheen we ook gaan, zij volgt ons op de voet. In het begin van de week 
hebben we nog een aantal afleidingsmaneuvers geprobeerd, maar dat hielp niet dus hebben we dat maar opgegeven. 
Op zich is het wel een leuk idee om zo’n trouwe viervoeter als vriend te hebben. Maar zij is niet echt proper (wat 
normaal is voor een straathond natuurlijk), heel hevig (springt tegen je aan, laat je struikelen, enz....) en luistert naar 
niemand (alhoewel, naar Tim luistert ze af en toe eens). Donderdag werden we ook gevolgd door de straathond van 
aan de kerk in San Jose (Palomo genoemd, vanwege zijn witte vacht > Palomo = duif in’t Spaans), maar bij het 
oversteken van een drukkere weg is hij aangereden. Het was een serieuze klap en het is een wonder dat hij nog leeft. 
Hij mankt nu wel en we vermoeden dat hij de eerste dagen (weken?) niet meer te ver van zijn vertrouwde plekje aan 
de kerk zal weggaan. Eigenlijk doet het ons wel een beetje zeer dat de honden er hier dikwijls zo erg aan toe zijn. Maar 
het zijn er zoveel en je hebt er zoveel werk mee dat het een onbegonnen zaak is om voor hen iets te doen.  

 
24/05/2002  

EEN HUIS BOUWEN: Vorige zaterdag hadden we een heel goed gesprek met de Padres hier over de voortzetting 
van het project. Vermits er al enkele geïnteresseerden zijn om ons werk verder te zetten, hadden we aan Padre 
Jorge gevraagd hoe hij dat zag? Hij had dat met enkele mensen van het parochieteam besproken. Alfonso, papa 
van 2 kindjes die ook met ons spelen, had blijkbaar zelf voorgesteld om in zijn ‘tuin’ een klein huisje te bouwen voor 
ons en onze opvolgers. Zondag zijn we dan zelf met Alfonso en Lupe (zijn vrouw) gaan babbelen en daar spraken we af 
om eerst de kostprijs af te wachten. Donderdag (23/5) zaten we dan terug samen en gezien de lage kostprijs, het doel 
op langere termijn en de beschikbaarheid van het geld, hebben we samen besloten om het te doen. Volgende week 
maandag begint een ‘albañil’ met het bouwen van ons huisje. In tegenstelling tot de Mexicaanse gewoonte om alles op 
het gemakske te doen, ging dit ongelooflijk snel en de voorbije week hebben we dan heel wat afgewandeld, 



afgebabbeld en nagedacht. Maar we zijn er allebei van overtuigd dat het een goede beslissing is en volledig past in 
onze lange termijnvisie op het project.  

 
23/05/2002  

BEZOEK PROJECT ‘VROUWEN’ Deze woensdag zijn we een ander project gaan bezoeken aan de andere kant van 
de stad. Het is een project dat zo’n 10 jaar geleden werd opgericht door een non. De bedoeling is om vrouwen 
uit de wijk (vrij arme wijk) de kans te geven om hun hart eens te luchten en samen naar een oplossing voor hun 
problemen te zoeken. Ondertussen telt de organisatie zo’n 70 leden, hebben ze naast de praatgroepen ook 
verschillende ateliers (ter stimulering van de ontwikkeling van de vrouwen) en een kinderopvang. Allemaal nog heel 
klein, maar de kracht en vreugde die er van de vrouwen uitging tijdens ons bezoek was een hele ervaring. Het was een 
kort, maar zeer leerrijk bezoek.  

 
20/05/2002  

CASA NAZARETH Het voorbije weekend brachten we maar een kort bezoekje aan de ranch. Net zoals de andere 
vrijdagen kwamen we er pas laat aan (na de mis en het avondeten in La Barranca). We hadden gehoopt van 
vrijdagavond nog te kunnen filmen, maar de papa van Moizes (één van de gasten), die ons zijn camera leent, 
kwam pas zaterdagochtend. Dus werd het weer een spelletjesavond (tot middernacht). Voor we gingen slapen hadden 
we ook nog een hele goede babbel met Hugo, één van de gasten, over ons leven in België, het verschil met Mexico, en 
wat dit avontuur al in ons heeft veranderd. We lagen pas rond 2u in ons bed en om 7u30 de volgende ochtend stond 
de vader van Moi al aan onze kamerdeur om samen de zonsopgang te filmen. Daarna nam Tim de camera over en tot 
een uur of tien hebben we al een aantal zaken op band vastgelegd. Het ontbijt bestond uit ‘menudos’: klaargemaakte 
koeiemaag in een heerlijk sapje. Een beetje te gortig voor Vero, en ook Tim kon maar met moeite een bord op. Rond 
half elf moesten we vertrekken, want we gingen samen met Padre Madrid naar een reunie op de katholieke 
universtiteit van Guadalajara. Padre Madrid was mee één van de eerste directeurs van de afdeling Filosofie. Het was 
een supersjieke bedoening, met videovoorstellingen, een rondleiding, warm eten en natuurlijk een misviering (met 
prachtig koor, by the way). Het was een aangename namiddag, maar het toonde ook wel de kloof tussen rijk en arm in 
Mexico. De universiteit is echt wel de sjiekste die we tot nu toe gezien hebben.  

 
17/05/2002  

PROJECT MEXICO Samen met David gaan we ervoor zorgen dat er ook de volgende jaren een samenwerking is tussen 
België en Mexico. In de eerste plaats willen we jongeren uit België stimuleren om dezelfde ervaring op te doen als de 
onze en tegelijkertijd ons werk in de wijk Artesanos verder te zetten. Langs de andere kant willen we de wijk Artesanos 
en het project van Padre Madrid (Casa Nazareth) ook de volgende jaren financieel en logistiek (eigen mensen) blijven 
steunen. Hoe we dat allemaal concreet gaan doen, staat nog niet helemaal vast. Wel is het zo dat we nu al 
geïnteresseerden hebben om ons volgend jaar op te volgen en dat men ook hier open staat voor een Mexicaans-
Belgisch samenwerkingsverband.  

 
16/05/2002  

ENGELSE LESJES Voor de Engelse lesjes maken we zelf lesvoorbereidingen op basis van ons eigen Spaanse leerboek 
en 2 leerboeken Engels. We maken zelf dialoogjes om woordenschat en grammatica toe te passen. En we maken voor 
elke ‘unit’ (een unit bestaat uit 2 of 3 dialoogjes met bijhorende lijst woordenschat en 2 of 3 zaken grammatica) ook 
een blad dat ze mogen bijhouden en waar ze zelf op moeten noteren. Voorlopig gaat het bij de kinderen maar traag. 
Het niveau van onderwijs ligt hier toch wel wat lager dan bij ons. Dat zie je vooral aan de vele schrijffouten die ze 
maken als ze de vertaling in het Spaans moeten opschrijven. Daarnaast is de uitspraak van de Engelse klanken voor 
elke Mexicaan moeilijk, dus laten we ze veel herhalen en nazeggen.  

 
15/05/2002  

STORMLOOP Zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk: Het heeft de voorbije weken al enkele keren serieus 
gestormd met zware regenval, maar spijtig genoeg slechts maar voor even. Figuurlijk: Buiten de 
spelvoormiddagen in Emperatriz, loopt het voor al onze activiteiten storm. Deze week hadden we voor de 
spelmomenten tussen de 30 en 40 kinderen. Voor de Engelse les bereiken we op dit moment een 30 tal kinderen in 
San Jose en Lomas, en een 15 tal in Emperatriz. Wat de Engelse les voor volwassenen betreft, tussen de 5 en de 15 
personen, vooral jongeren.  

 
14/05/2002  

CASA NAZARETH: Het voorbije weekend brachten we Casa Nazareth in een Belgisch sfeertje! We hebben nl. 
Belgisch gekookt voor de gasten. Onze menu bestond uit patatpurree met verse warme appelmoes en een 
stukske vlees met gebakken champignons. Ze vonden het maar een beetje raar (eten met bestek, geen tortillas, 
geen bonen,warme appelmoes, platte patatten, ...) maar ze hebben er allemaal van gesmuld. Als dessert had Vero 
verse creme-au-beurre taartjes gemaakt en daar waren ze allemaal verzot op. Volgende week is het de beurt aan het 
ontbijt! Zondag werden we uitgenodigd voor de viering van de moeders in het hoofdgebouw van Casa Nazareth in de 
stad. De meeste mama’s van de gasten waren er, samen met nog wat andere familie. Ook de gasten waren van de 
ranch naar de stad gekomen. Het was een gezellige namiddag met lekker eten. Verder ook wat gebabbeld met een 
aantal ouders, foto’s van ons laten zien, enz... . Met één van de moeders gaan we één van de volgende weken een 
ander project in de stad bezoeken dat zich vooral bezighoudt met gezinsondersteuning, meer concrete hulp en 
activiteiten voor moeders en kinderen.  

 
12/05/2002  

DIA DE MAMAS: Buenos dia de mama (Moederkesdag) a todos nuestras mamas en Mexico y Belgica de Tim y Vero.  

 
8/05/2002  

WEER Warm, Warmer, Heet. Zelfs de Mexicanen hebben er last van. Het is dan ook het warmste voorjaar in 1000 jaar, 
schrijft men hier. Zondag heeft het ook voor de eerste keer geregend. Dat ging gepaard met hevige donder en 
bliksem, ook allemaal een gevolg van de hitte. Het geluid van regendruppels klonk als muziek in onze oren. Wie had 
dat ooit kunnen denken. De regen zorgt voor een beetje afkoeling de eerste uren van de dag. Tegen de middag stijgt 



de temperatuur terug naar 35 a 40 graden. En zweten zene!  

 
6/05/2002  

SOCIAAL WEEKEND: Het voorbije weekend was een SUPER SOCIAAL WEEKEND. Zaterdag was het familiedag op 
de ranch van Casa Nazareth. De ouders van de overgebleven muchachos (er is trouwens nog een weggegaan, 
nu zijn er nog maar vijf) kwamen een hele dag op bezoek en hadden allemaal lekkers bij. Het was dus een dagje 
van smullen, veel babbelen en spelletjes spelen. Toen we ‘s avonds terug in de wijk waren, begon daar een feest ter 
gelegenheid van ‘de dag van het kind’. Er waren optredens van de kinderen en de catechisten, er was eten en drinken, 
en ook daar hebben we met een aantal kinderen en volwassenen gebabbeld. Zondag zijn we de monjitas (nonnen in 
spe) gaan bezoeken die in de maand maart op missie waren hier in de parochies. Samen met enkele jongeren uit 
Lomas trokken we om 9u ’s morgens al richting stad waar de monjitas verblijven. Het was een tof weerzien, met 
wederom veel eten, drinken, babbelen en zingen. Zondagavond zijn we dan nog even bij de familie van Letti goeiendag 
gaan zeggen en daar was het volop familiefeest waar we aan moesten deelnemen. Terug taart, drinken en veel 
babbelen met tantes en nonkels.  

 
3/05/2002  

ACTIVITEITEN: De start van ons activiteitenprogramma is net zoals vorige keer moeilijk. Het duurt blijkbaar even voor 
men het hier snapt. Gevolg: in de voormiddag in Emperatriz zijn er nog steeds geen kinderen. De activiteiten om 18u 
trekken wel heel wat kinderen (in San Jose al 25 kinderen) en ook de klasjes Engels voor de kinderen zijn een succes 
(Emperatriz: 15 en San Jose 25). De jongeren en ouders komen maar met mondjesmaat opdagen voor de Engelse les 
en daarvoor moeten we nog veel promotie maken. In Lomas moeten we alles nog promoten, want daar zijn we pas 
deze week begonnen.  

30/04/2002  

CASA NAZARETH: Op dit moment verblijven de muchachos al 3 maanden op de ranch. Nog een maand te gaan 
en dan keren ze terug naar hun families of verblijven nog even in het hoofdgebouw in de stad. Alhoewel het 
einde nadert, zijn er wel wat problemen in de groep. Op dit moment zijn er al twee weggegaan. Zo blijven er 
nog zeven over en regelmatig zijn er wel wat spanningen. Gelukkig is er de Padre nog die elk weekend samen met ons 
naar de ranch trekt en daar de groep terug moed inspreekt. De laatste weken is men bezig met het maken van 
funderingen voor nieuw sanitair. Tim helpt daarbij, alhoewel hem dat het voorbije weekend niet goed is bekomen (8 
blijnen op de handen en geknelde zenuw onderaan in de rug). Volgende week is het familiedag en de week daarop 
gaan wij een keer Belgisch koken voor de gasten.  

 
29/04/2002  

PROGRAMMA Net zoals de vorige keren hebben we ook deze keer ons programma nog wat aangepast. Een dag per 
week is te weinig en de kinderen vergeten telkens weer wanneer het activiteiten zijn. Daarnaast willen we zelf ook wel 
wat meer in elke parochie zijn. Ook de dagen hebben we veranderd. Nu zijn we actief op dagen dat er bijna niets te 
doen is voor de kinderen. Op dit moment organiseren we in elka parochie 3 spelmomenten op 3 verschillende dagen: 2 
keer in de voormiddag en 1 keer ’s avonds. Daarnaast organiseren we ook één avond per week per parochie Engelse 
les: een uur voor de kinderen en een uur voor de jongeren en volwassenen. Met de voorbereidingen van al deze 
activiteiten hebben we onze handen vol. Woensdag zijn we vrij en trekken we meestal naar de stad om te internetten, 
inkopen te doen, ... . 

 
24/04/2002  

VISUM VERLENGD > Dinsdag 23 april: onze wekker loopt al af om 7u. Rond 8u worden we opgepikt door 2 knappe 
vrouwen (kennissen van Padre Arturo), waarvan er één op de dienst voor immigratie werkt. Zij begeleid ons via de 
kortste weg naar de juiste dienst (terwijl er in de inkomhal echt wel een heel lange rij staat) en helpt ons bij het 
invullen van de nodige papieren. We moeten nog even terug naar buiten om in de bank taksen te betalen (195 Pesos 
of 26 Euro). We geven alles af aan het juiste loket, waar we te horen krijgen dat we nog 3 uur moeten wachten op ons 
visum (als het goedgekeurd wordt tenminste). We gaan dan maar ontbijten en een uurtje internetten en exact 3 uur 
later staan we terug aan het loket. Daar krijgen we met een glimlach ons nieuw visum! We mogen nu nog eens 3 
maanden langer in Mexico blijven, nl. tot 7 augustus 2002.  

 
22/04/2002  

NIEUW PROGRAMMA: Deze week beginnen we met een nieuw programma. Bedoeling is om een dag per week naar een 
van de parochies te trekken. Daar organiseren we dan 2 spelmomenten: één in de voormiddag voor diegenen die in de 
namiddag school hebben, en één in de namiddag voor diegenen die in de voormiddag school hebben. 's Avonds 
organiseren we dan 2 lesmomenten Engels: één voor de jongeren en één voor de (jong)volwassenen. 's Maandags 
gaan we dat doen in Lomas (de verste parochie op de heuvel), dinsdags in San Jose (de centrale parochie) en 
donderdags in Emperatriz (waar wij verblijven). 

 
16/04/2002  

BEDANKT EVELYNE, om ons te komen opzoeken en twee weken met ons rond te reizen. We hebben ervan genoten, 
hopelijk jij ook. We kijken al uit naar onze Mexicaanse (reunie)avond met frigoles bij jou thuis!! 

 
15/04/2002  

GUADALAJARA Na het verlaten van de bus waar we heel dag hebben ingezeten, stappen we in een taxi en rijden we 
met Evelyne naar onze thuisbasis, het huis van Padre Arturo in Artesanos. Omdat het al vrij laat is, gooien we snel 
onze bagage binnen en trekken naar Las Pintas om een pizza te gaan eten. Als we terugkomen, maakt Evelyne kennis 
met onze Padre. Rond middernacht kruipen we moe in ons bed: Vero en Evelyne samen in het logeerbed, alletwee 
bang voor een kakkerlakkenaanval in het midden van de nacht. Vrijdagvoormiddag laten we Evelyne een stuk van de 
wijk zien. We wandelen naar de centraal gelegen parochie San José, waar het trouwens ook markt is. Na de markt 
springen we nog even binnen bij de familie, die heel blij zijn ons terug te zien, maar niet voor lang want we moeten op 
tijd vertrekken voor een bezoekje aan de ranch. We hebben afgesproken in Casa Nazareth in het centrum van de stad, 
maar daar eenmaal aangekomen blijkt dat de afspraken weeral veranderd zijn en we nog een uurke of twee moeten 
wachten. We gaan dan nog maar efkes internetten en eten nog iets. Rond vier uur vertrekken we dan eindelijk richting 



Ranch. Zoals gewoonlijk stoppen we eerst in La Barranca waar Padre Madrid de mis doet om 18u30. Tijdens de mis 
vraagt Padre Madrid ons om vooraan het Onze Vader in het Nederlands te komen opzeggen. Na de mis gaan we net 
zoals alle andere keren eten bij Marie (kerkverantwoordelijke) en we krijgen er enorme tostadas met een slaatje op 
voorgeschoteld. Om 22u komen we dan eindelijk aan in de ranch, waar onze vrienden kennis maken met Evelyne, 
gevolgd door een groepsgesprek met ons over hun leven, problemen en toekomstvisie. Nogal zwaar zo laat op de 
avond, maar wel heel interessant. Voor het slapengaan spelen we nog een gezelschapspelletje met de Padre en enkele 
muchachos. Zaterdagochtend worden we al om 7u30 gewekt. We vertrekken deze keer vroeg terug naar Guadalajara 
omdat enkele gasten naar een dokter in de stad moeten. Rond de middag zijn we terug in Artesanos, en na een snel 
doucheke bezoeken we met Evelyne een eerste keer het centrum van de stad. We gaan op zoek naar een fotowinkel, 
eten en drinken iets, wandelen wat door het historische centrum en genieten van het goede weer. Als we onze fotos 
terug gaan afhalen, blijken ze barslecht te zijn en met verschillende fouten in. We verlaten de winkel dan ook gewoon 
zonder fotos en zonder te betalen. Die mensen hebben daar zo’n 200 fotos voor niets gemaakt. s’ Avonds nam Padre 
Arturo ons mee naar Tlaquepaque om te genieten van een lekkere avondmaal bij de zeer bekende Mariachimuziek van 
hier. Het is een leuke avond die we afronden in het centrum van de stad. De laatste dag van onze rondreis met 
Evelyne brengen we opnieuw door in Guadalajara-centrum. We gaan op zoek naar een fotowinkel en wandelen daarna 
naar de reuze overdekte markt van San Juan de Dios. Hier ontbijten we eerst en lopen daarna wat rond op de markt. 
Na de middag brengen we een bezoek aan het regionaal museum van Jalisco en de kathedraal, waarna we wat 
uitrusten op één van de vele groene pleintjes in het centrum. Voor het avondeten bezoeken we nog snel een 
internetcafe om de gegevens van Evelyne haar terugvlucht te checken en doen we inkopen voor haar busreis naar 
Mexico City. We eten in een typisch mexicaans restaurant, LA MEXICANA genoemd en keren op tijd terug naar huis om 
de laatste zaken te regelen (fotos, brieven, enz....).  

 
 
11/04/2002  

PLAYA AZUL. De busrit van Uruapan in het binnenland naar Playa Azul aan de kust duurt vijf uur. Bij het 
uitstappen overvalt de warmte ons meteen. Playa Azul is een piepklein kustdorpje met maar 4 straten en enkele 
hotels. We zetten ons eerst op een terraske aan het strand om wat te bekomen en te beslissen waar we gaan 
overnachten: op het strand in een hangmatje of in een hotel. Om veiligheids- en hygiënische redenen kiezen we voor 
een hotel. Terwijl Vero de bagage bewaakt, gaan Tim en Evelyne op zoek naar een goed(koop) hotel. Het sjiekste hotel 
van het dorp, met twee zwembaden enzo, blijkt ook enkele heel goedkope kamers te hebben en de keuze was dus snel 
gemaakt. Eenmaal op onze kamer geïnstalleerd, nemen we vlug onze eerste duik en genieten van helderblauwe water 
tussen de palmbomen. Als avondmaal eten we uiteraard verse vis op het strand. Om het eten te laten zakken, maken 
we nog een (lange) strandwandeling. Woensdag (10 april) hebben we een volledige dag om te genieten van zon, zee 
en strand. Na het ontbijt trekken we naar een strandje enkele kilometers buiten het dorpje, waar het zogezegd beter 
zou zijn om te zwemmen. Na een lange strandwandeling komen we aan op het strandje (Playa Betoula, genaamd naar 
een gestrand vrachtschip dat er nog steeds ligt te roesten), maar het blijkt niet anders te zijn dan de rest van het 
strand. We rusten er wat uit (lees: zonnen), doen een plonske in de zee en krijgen er door een lokale bewoner verse 
cocos aangeboden. Na een uurtje of twee wandelen we terug naar het dorpje. We zetten ons daar terug op een 
terraske in het zand en genieten van een hangmatje, een fris glas agua de jamaica en een portie guacomole. Terug in 
het hotel zwemmen we nog wat en maken ons klaar voor het avondeten. We eten nogmaals vis in hetzelfde restaurant 
als gisteren. De laatste dag staat Tim al vroeg op om de zonsopgang te zien. Rond 8u zijn ook Vero en Evelyne aan het 
strand en bestellen we ons een lekker ontbijt. Rond 10u verlaten we Playa Azul en via een tussenstop in Lazaro 
Cardenas (vertrek bus om 11 uur) keren we terug naar Guadalajara. Het is een lange (9 uur) en kronkelende rit langs 
de kust, en vooral Vero heeft veel last van busziekte (het ontbijt komt er al snel terug uit, in totaal moet ze 4 keer 
overgeven).  

 
9/04/2002  

URUAPAN Na een uurtje rijden, komen we aan in Uruapan. We vinden er een leuk hotel vlakbij het Nationaal 
Park. Het is goedkoper dan de vorigen en deze keer met een binnenkoertje, waar we onze kleren kunnen 
wassen. Vero en Evelyne maken er dan ook direct gebruik van. Daarna verkennen we het centrum en proberen 
we de plaatselijke specialiteit uit: koffie. Na een douche, gaan Vero en Evelyne naar de markt in het centrum om daar 
een gitaar te kopen voor Vero. Om 20u30 stappen we een pizza-restaurant binnen en bestellen we daar een 
supermaxi-pizza, een lekkere afsluiter van deze dag! Zondag (7 april) profiteren we van het feit dat musea gratis zijn 
en bezoeken we het regionaal museum. s ’Middags trekken we naar de watervallen van Tzararacua. Na een lange 
afdaling, bereiken we de grote waterval. Mooi om zien, maar vuil en gevaarlijk om in te zwemmen. We gaan op zoek 
naar de kleinere waterval, waar we wel kunnen zwemmen, maar vinden het pad niet. We klimmen dan maar terug 

naar de ingang van het park en vragen daar de weg. Blijkt dat we helemaal terug naar beneden moeten en dan 
nog eens dubbel zolang moeten wandelen. We twijfelen even of dit haalbaar is (voor de laatste bus) en 
uiteindelijk beslissen we het toch te doen. Onder leiding van een gidsje (van 14 jaar), dalen we opnieuw af . In 

het dal aangekomen, nemen we een smal en gevaarlijk padje door het bos, niet bepaald wat we hadden verwacht. Na 
een avontuurlijke tocht, bereiken we de kleine waterval. Omdat er nogal veel volk is, stelt ons gidsje voor om naar een 
nabijgelegen strandje te gaan. Hier blijkt het nog veel erger te zijn: veel kinderen, vuil water, overal afval, enz... Enkel 
Tim besluit een ‘frisse’ duik te nemen. Vero en Evelyne wachten langs de kant, terwijl ze van kop tot teen bekeken 
worden alsof ze van een andere planeet komen. Wanneer we willen doorgaan, wil ons gidsje liever bij zijn 
vriendjes blijven. Via een nog gevaarlijkere zandweg door het bos, keren we terug. Vermoeid en vuil bereiken 
we nog net op tijd de bus naar Uruapan. Terwijl Tim gaat internetten, nemen Vero en Evelyne een douche om te 
bekomen en trekken daarna de stad in op koopjacht. Tot hun grote verbazing, zijn alle winkels al gesloten. Blijkt 
die avond dat de vorige nacht het uur veranderd was. Maandag (8 april) gaan we onder leiding van een gids naar het 
vulkaangebied ‘Paricutin’, waar onze vriend David vorig jaar een nacht heeft vastgezeten. Wegens te weinig tijd, 
kunnen we niet helemaal naar de vulkaan zelf wandelen en bezoeken we enkel het uitgestrekte lavaveld aan de voet 
van de vulkaan, waar nog enkele overblijfselen van een kerk te zien zijn. Terug in het centrum van Uruapan, brengen 
we de namiddag door in het Nationaal Park, een prachtig stukje natuur met veel fonteinen, bruggetjes, riviertjes, 
enz.... ’s Avonds trekken Vero en Evelyne nog een laatste keer het centrum in om de laatste foto’s op te halen. Tim 
koopt in het bureau voor toerisme enkele streekspecialiteiten (als cadeau voor België). Als avondeten kopen we aan 
een kraampje op de hoek van de straat een hotdog en hamburger die we opeten in het hotel. Voor het slapengaan 
pakken we ook alles al in, want de volgende ochtend moeten we al vroeg de bus nemen naar onze volgende halte: 
PLAYA AZUL.  

 



6/04/2002  

PATZCUARO Bij het vallen van de avond komen we aan in het centrum van Patzcuaro. Het is even zoeken naar 
een hotel, maar tegen een uur of zeven hebben we er dan toch een gevonden. Na een doucheke gaan we eten in 
het centrum. We kiezen voor een terraske aan het centrale plein en eten daar de streekspecialiteit: vis. 
Patzcuaro ligt aan een meer en de oorspronkelijke bevolking was beroemd vanwege zijn visvangst. Door een 
misrekening van de ober is ons avondmaal zeer goedkoop en kan er op de terugweg naar het hotel nog een stuk 
chocoladetaart af. De volgende dag (zaterdag 6 april) duurt het even voordat we beslissen wat we juist gaan doen die 
dag: een toer rond het meer of een boottochtje op het meer. Uiteindelijk kiezen we voor het tweede en rond twaalf uur 
nemen we de boot naar Janitzio, het grootste eiland in het meer. Het is een supertoeristisch eiland en het enige zinnige 
dat je er kan doen is naar de top van het eiland klimmen waar een reuzebeeld van Morelus over heel de streek uitkijkt. 
In het beeld zelf is een museum met wandschilderingen die het leven van Morelus schetsen. Terug in Patzcuaro kiest 
Tim voor een siestake in het hotel, terwijl Vero en Evelyne het lokale marktje afschuimen op zoek naar een rokje voor 
Vero. Om half zeven trekken we terug naar het centrale plein voor het avondeten. Na het avondeten wandelen we wat 
rond en voor het slapengaan trakteren we ons nog op een heerlijke capuchino. Tijdens onze laatste voormiddag in 
Patzcuaro bezoeken we nog het interessante ‘Museo Artes Populares’, waar we een gratis rondleiding krijgen. Na het 
ophalen van al een heleboel fotos (van zeer goede kwaliteit, he Evelyne) en het oppikken van onze bagage in het 
hotel, nemen we om 13 uur de bus naar Uruapan, de hoofdstad van de staat Michoacan.  

 
4/04/2002  

MORELIA We komen pas laat aan in Morelia (3 april, 20u). Met moeite vinden we nog een hotelkamer in het 
centrum. Ook avondeten vinden is een groot probleem. Noodgedwongen eten we nogmaals hamburger, nu in 
Burger King. En omdat toch alles gesloten is, kruipen we maar ons bed in. Ook voor Morelia hebben we maar 
een voormiddag uitgetrokken. Na een lekker ontbijt, bezoeken we het palacio Clavijro, de lokale markt (bekend voor 
zijn snoepgoed) en het huis van Morelus (een held uit de Mexicaanse onafhankelijkheidsstrijd). Rond de middag moet 
onze bagage van de kamer en brengen we deze naar het restaurant, waar we ’s morgens ontbeten hebben. Daarna 
brengen we nog een kort bezoek aan het ‘museo del estado’ , de kathedraal en het ’palacio de gobierno’. Om 16u 
pikken we onze bagage terug op en nemen we de bus naar Patzcuaro, een uurtje rijden van Morelia.  

 
3/04/2002  

GUANAJUATO Guanajuato is een kleine en gezellige studentenstad. Na onze aankomst in het hotel, gelegen in 
het centrum, trekken we direct het stadje in. We zetten ons op een terrasje en genieten van een lekkere 
maaltijd. Daarna wandelen we nog wat rond en kruipen op tijd ons bed in. We hebben enkel 
woensdagvoormiddag (3 april) om een aantal zaken te bezoeken. We staan dus op tijd op en na een lekker ontbijt, 
wandelen we naar het museum van de mummies. De bodem is hier zo mineraalrijk dat de lijken hier op een natuurlijke 
manier worden gemumificeerd. Daarna bezoeken we ook nog het huis van Diego Riviera, de universiteit, het theater en 
een standbeeld dat uitkijkt over heel de stad. Onderweg passeren we de overdekte markt, waar we vers fruit kopen. 
En vooraleer we de bus naar Morelia nemen, trakteren we ons nog op een stuk pizza en ijsje op de zocalo.  

 
2/04/2002  

MEXICO CITY Na een lange busrit (7u) van Guadalajara naar México-city, komen we daar aan om 15u30. We 
nemen de taxi naar jeugdherberg ‘Hostel Catedral’ en boeken al een kamer voor drie. Rond 18u nemen we de 
metro richting luchthaven om daar Evelyne te gaan ophalen. Evelyne is een vriendin van de Spaanse les, die 
twee weken met ons gaat rondtrekken. Vol spanning wachten we in de aankomsthal. Na een uur verschijnt Evelyne en 
blij dat we haar hebben gevonden, keren we terug naar de jeugdherberg. Terwijl Evelyne, vermoeid van de lange reis, 
als een blok in slaap valt, lezen wij de brieven van het thuisfront! De volgende ochtend trekken we met Evelyne naar 
het dakterras en plannen daar in grote lijnen onze verdere reis. In de namiddag bezoeken we het antropologisch 
museum en maakt Evelyne kennis met het Mexicaanse eten. Terug in de jeugdherberg geraken we plots niet meer op 
onze kamer. De deur is geblokkeerd en is enkel nog langs binnen te openen. Via een andere kamer breekt men in in 
onze kamer en zo geraken we na anderhalf uur eindelijk binnen. We krijgen een andere kamer en verhuizen onze 

spullen. Na een warme douche, gaan we op zoek naar avondeten. Maandag 1 april proberen we voor de tweede 
keer Teotihuacan te bezoeken (hopelijk worden we deze keer niet bestolen). Na een spannende metro-rit, 
waarbij men weeral probeerde ons te bestelen (we voelden terug handen in onze nu lege broekzakken), en een 

busrit, komen we aan in Teotihuacan. Het is een zeer grote en mooi site vol tempels uit de tijd van de Azteken. Het is 
er wel ongelooflijk warm, zodat we af en toe de beperkte schaduw opzoeken. Na een viertal uren wandelen, klimmen 
en zweten, bereiken we de uitgang en keren we terug naar onze jeugdherberg. Op de terugweg, stoppen we aan Mc 
Donalds en eten we een goeie vette hamburger. De volgende dag verlaten we s’ middags Mexico-city. In de 
voormiddag bezoeken Vero en Evelyne nog enkele interessante plaatsen in het centrum, terwijl Tim internet. Om 13u 
nemen we de bus en na vijf uur rijden, bereiken we onze volgende bestemming: Guanajuato.  

 
30/03/2002  

PAASVAKANTIE De laatste week van maart was het hier de eerste week van de paasvakantie (en tevens de 
week voor Pasen wat hier heel wat religieuze gekte betekent). Elke dag hadden we 3 activiteitenmomenten. 's 
Morgens speelden we van 9u30-11u in Emperatriz. Daarna trokken we naar Lomas om daar te spelen van 12u-
13u30. Na de siesta was het de beurt aan de derde parochie, San Jose, van 17u-18u30. De eerste dag was geen 
succes. Onze voorstelling van de activiteiten 2 weken ervoor was blijkbaar door iedereen vergeten en de affiches waren 
op de meeste plaatsen ook verdwenen. Maandag zijn we dus vooral bezig geweest met het ronselen van kinderen. 
Dinsdag was al veel beter. In Emperatriz waren er een 7-tal kinderen, wat weinig was in vergelijking met de weken 
ervoor, maar beter dan niets he. In Lomas en San Jose groeide het aantal kinderen al snel tot 20 en de dagen erna 
zelfs tot een stuk in de dertig. De kinderen waren heel enthousiast en elk spel was goed. Enkel de warmte zorgde af en 
toe voor wat problemen en kinderen die niet meespeelden. We begonnen meestal met een aantal naamspelletjes 
(vooral voor onszelf), waarna kringspelen of balspelen volgden. Op het einde las Vero meestal een sprookje voor, 
terwijl Tim sportte met de iets ouderen. Tegen het einde van de week waren de kinderen heel treurig dat de week 
voorbij was en dat wij gingen reizen.  

 
29/03/2002  

KORT BERICHTJE: Wegens de drukke dagen (elke dag 1,5u activiteiten op 3 verschillende plaatsen) hier hebben we 



geen tijd om onze verslagen aan te vullen. Daarom een snelle korte stand van zaken: 1) Het project loopt heel goed = 
veel kinderen, zeer enthousiast, we amuseren ons en zij ook. 2) Het weer is de laatste week veranderd = nog veel 
warmer, zo'n 30°C in de schaduw. AFZIEN DUS, zeker tijdens de activiteiten, want de kinderen hier zijn dat gewoon, 
maar wij niet. VOORDEEL = we zien steeds bruiner en bruiner. 3) Toekomst: zaterdag komt een vriendin uit België ons 
bezoeken. Met haar gaan we 2 weken reizen. Het zal ons goed doen om er even tussenuit te zijn. 4) Financieel: ziet 
het er weer even somber uit. TWEEDE KEER GEJOST. Nu alleen niet door ne arme sloeber van hier, maar door ons 
lieve Belgenlandje. Blijkt dat Tim toch geen vergoeding tijdens zijn loopbaanonderbreking kan krijgen. Komen ze nu 
mee af! Soit, we redden ons wel, maar den broeksriem zal moeten aangetrokken worden. Hopelijk volgt zo snel 
mogelijk een volledig verslag, maar zo weten jullie toch dat we nog leven he. 

 
18/03/2002  

CASA NAZARETH, tweede weekend: Op het einde van de week bezochten we terug Casa Nazareth. We werden thuis 
opgepikt om 16u door Ruben (dezelfde chauffeur als vorige week) samen met zijn kindje en een vriend. We 
passeerden eerst weer even het dorpje Las Barrancas en rond 18u kwamen we aan op de ranch. De gasten waren wat 
gaan lopen in de weilanden rondom en in afwachting van hen hielpen we de begeleider met het binnenhalen van de 
beesten (koeien, stieren, schapen). Voor het eten (rond 21u pas) speelden we nog wat gezelschapspellekes. Wij 
hadden ook enkele gezelschapspelen van ons bij (rummikub, solitaire, mens erger je niet) en ze waren 
superenthousiast om het te spelen. Na het eten konden we dan ook niet anders dan terug rummikub te spelen tot we 
gingen slapen (rond 23u). Zaterdag stonden we op rond 9u, een pak later dan henzelf. Rond 10u was het ontbijt en na 
het ontbijt was het terug tijd voor de gezelschapspelen. Vero en Jairo wisselden wat gitaarkennis uit en af en toe zong 
Tim eens iets mee. Rond 12u wilden we even de benen te strekken en samen met Ruben en zijn zoontje trokken we de 
weilanden in. Onderweg plukten we fruit van de bomen (appelsienen, mandarijntjes, pompelmoesachtig iets). Heerlijk! 
Tot aan het middageten (16u) speelden we nog verder rummikub en domino en na het eten was het terug tijd om 
afscheid te nemen. Spijtig, want de rust en de vriendschap op de ranch hebben onze harten veroverd. We kregen van 
Carlos, de vriend van Ruben, ieder nog een kettingske uit bamboe met een speciaal amulet met onze naam op. Zeer 
mooi en een leuk aandenken. Op de terugweg bezochten we nog een andere ranch vlak in de buurt. Het was een 
weekendverblijf van een of andere rijke Mexicaan en was echt bangelijk mooi. Een groen paradijs temidden van een 
droog en ruw landschap. Terug thuis werden we nog uitgenodigd voor een feest ter ere van het 15jarig bestaan van 
Casa Nazareth de dag erna (in het hoofdgebouw in de stad). Dus zondagmiddag trokken we met de bus richting Casa 
Nazareth voor een goei mexicaans feestje. We waren er iets na 14u en net op tijd voor het middageten. Na het eten 
nam de padre ons mee om tegen iedereen even goeiedag te gaan zeggen. De mensen waren heel vriendelijk en wilden 
vanalles weten over ons. Ook de gasten van de ranch waren er en we maakten met hen veel plezier. Rond 17u gingen 
de meesten door en ook wij namen afscheid. De gasten van de ranch herhaalden zeker 10 keer dat ze ons vrijdag 
terug verwachten op de ranch. 

 
15/03/2002  

Onze tweede week: De tweede week werd beïnvloed door de aanwezigheid van een aantal nonnen in wording. 
Zij zijn hier voor 2 weken. Zij bezoeken de mensen thuis en organiseren gespreksmomenten voor alle leeftijden. 
Padre Arturo vroeg ons om na de gespreksmomenten met de kinderen (6-12j) spelmomenten te organiseren. 
Voor ons een goede voorbereiding voor de vakantie en voor de kinderen een leuke ontspanning na school en de 
religieuze klassen. We vlogen er meteen in (maandagavond) en de rest van de week hebben we telkens een uur in de 
voormiddag en een uur in de namiddag gespeeld. De kinderen vonden het keiplezant en waren laaiend enthousiast. 
Elke dag groeide het aantal kinderen aan en tegen het einde van de week waren er tussen de 30 en 40 kinderen. We 
speelden met hen verschillende kring- en groepsspelen (kat en muis, vlaggestok, enz...) en ook al was het niet altijd 
even gemakkelijk om iets uit te leggen in het Spaans, toch snapten ze meestal direct de bedoeling. En dankzij hen 
leerden we ook een heleboel woorden bij. Een plezante wisselwerking dus! We kochten in de loop van de week ook al 
een reuzegroot sprookjesboek en wat spelmateriaal. Een andere verandering dankzij de monjitas (de nonnen in spe) 
netreft het eten. Elke dag gaan zij zowel 's middags (14u) als 's avonds (20u) bij een familie thuis eten. Ook wij 
werden uitgenodigd en zijn verschillende keren mee gaan eten. Op die manier konden we ons Spaans nog wat 
oefenen, leerden we nog meer mensen kennen en aten we nieuwe en lekkere Mexicaanse gerechten.  

 
11/03/2002  

PROJECT CASA NAZARETH: Vrijdag en zaterdag zijn we voor de eerste keer naar de ranch van CASA NAZARETH 
geweest. Vanuit de stad konden we meerijden met Padre Madrid (verantwoordelijke). Na een uur rijden kwamen we 
aan in het stadje Las Barrancas, waar Padre Madrid een mis gaf. We hebben ons daar kort even voorgesteld. Daarna 
mochten we bij iemand thuis gaan eten. Uiteindelijk waren we pas rond 21u30 op de ranch. De ranch ligt echt wel heel 
afgelegen en de weg erheen is een echte ramp: diepe putten, stenen her en der, enz... . Een groep van 9 muchachos 
(8 gasten en 1 vaste begeleider) zat ons op te wachten. Na een korte kennismaking speelden we bijna heel de avond 
domino met de padre. Rond middernacht wees men ons de gastenkamer waar een tweepersoonsbed stond. Het zag er 
allemaal heel goed uit, maar het bed gaf zo hard mee dat we bijna op de grond lagen. Het was ook echt koud 's 
nachts. Na een korte nachtrust werden we om 7u30 al gewekt om in het nabij gelegen stadje mee het ontbijt te gaan 
halen en zo de buurt eens in het daglicht te zien. Op onze terugweg van het stadje stopten we ergens waar 4 leeuwen 
in een kooi zaten. Ongelooflijk dat dat hier zo maar kan!? Als echte Mexicanen ontbeten we met tortillas en eieren in 
chilisaus. Tot aan de mis van 12u30 speelden we de mexicaanse versie van 'mens-erger-je-niet'. De mis vond plaats in 
een schuur met een geïmproviseerd altaar in het midden. Na de mis werd er gevoetbald en rond 15u30 was het 
middageten. Daarna keerden we terug naar Artesanos, maar we beloofden zeker terug te komen. Het was een zeer 
interessante ervaring en een leuke afwisseling met het project in Artesanos.  

 
10/03/2002  

Onze eerste week: Onze eerste week stond volledig in het teken van het beter leren kennen van de buurt en het 
project. Het aantal kilometers dat we door hitte en stof hebben afgelegd, hebben we niet geteld, maar het waren er 
wel wat. Artesanos bestaat uit 3 parochies en wij zitten ergens in een hoekske van de wijk. Naar het centrum van de 
wijk (Kerk San Jose) is zo'n 20 minuutjes doorstappen. Naar de andere kant van de wijk (de kerk in Lomas) is bijna 
drie kwartier stappen, en het laatste stuk daarvan is sterk stijgend, want Lomas ligt half op een heuvel. Eigenlijk is het 
een beetje te vergelijken met ons thuisdorp Stabroek, waar er ook 3 deelgemeentes zijn. Naast het verkennen van de 
straten, proberen we in ons beste Spaans natuurlijk ook wat contact te leggen. Naar ons gevoel gaat dat nog heel 
moeilijk, maar volgens de mensen hier spreken we best wel goed Spaans (zeker als ze weten dat we eigenlijk maar 



90u uren Spaanse les hebben gehad). In ieder geval, ondertussen kennen we al wel wat mensen, vooral binnen de 
werking van de parochie. Wat ons werk hier betreft, hebben we geprobeerd een zicht te krijgen op wat er hier allemaal 
is, om zo ons eigen aanbod daar beter op te kunnen afstemmen. Dat was geen gemakkelijke opdracht. Ofwel ligt het 
aan ons gebrekkig Spaans en waren er veel misverstanden, ofwel heeft men hier zelf niet echt een overzicht over alles. 
Daarbij komt nog dat we met 2 padres werken en beide hebben een verschillende kijk op onze inbreng. In ieder geval, 
we zijn al wel een stuk wijzer, maar hebben toch ook nog wel wat vraagtekens. De voorbije vrijdag hebben we de 
knoop doorgehakt wat betreft ons activiteitenaanbod in de paasvakantie. We organiseren activiteiten van 25/3 tot 
29/3, elke dag op de drie plaatsen en elke dag dezelfde uren. Alleen de leeftijdsgroepen verschillen van dag tot dag: 
maandag, woensdag en vrijdag voor de 6-8j, dinsdag en donderdag voor de 9-12j. We gaan met hen sporten, actieve 
spellekes spelen en voor de kleinsten eindigen we elke keer met het voorlezen van een sprookje om zo hun 
verbeelding/fantasie wat te stimuleren. Gisteren (zondag) zijn we het programma gaan voorstellen in de verschillende 
misvieringen hier. Dat waren er in totaal 5 en dat was meer dan voldoende! De kerken zaten elke keer goed vol (soms 
tot buiten). Op het einde van elke mis gingen we naar voor en stelden we onszelf en ons programma voor. Bij het 
buitengaan kregen we al direct heel wat reacties van kinderen en ouders. De meesten waren heel enthousiast, al vroeg 
men ook al direct naar activiteiten voor de jongeren en zelfs de ouders. We hadden ook wat affiches gemaakt en die 
hangen nu in de verschillende kerken. Voorlopig is dat alles wat promotie betreft. Nu zijn we bezig met het vertalen 
van de spelletjes in het Spaans. En als we in de stad zijn, schuimen we boeken- en speelgoedwinkels af om te zien 
waar wat het goedkoopste is. 

 
3/03/2002  

VANAF NU. Vanaf nu zullen we niet meer per dag verslag uitbrengen, maar mag je wel een wekelijks verslag 
verwachten. En als er tussendoor 'hotnews' is, dan vind je dat hier ook terug.  

 
 
2/03/2002  

BEDANKT! Bedankt beste David, Hans en Stephan. Het waren 3 toffe weken en we zijn blij dat we jullie beter hebben 
leren kennen. David, bedankt voor het gidsen, het wachten en het geven van een heleboel tips en raad. Hans, bedankt 
voor de toffe gesprekken, het wachten en het geven van goede ideeën voor hier. Stephan, bedankt voor het snurken, 
het wachten en het meegenieten van onze reis. BEDANKT MANNEN, VOOR ALLES! En als we terug zijn in juli geven we 
echt wel onze MEXICAN PARTY II hè! 

 
1/03/2002  

AFSCHEID! Om 7u loopt de wekker af. Onze 3 reisgezellen nemen nog snel een doucheke, pakken het laatste gerief in 
en drinken nog iets. Rond 8u rijden de 2 oudste dochters van de familie met hun auto (soort voyager) voor. Samen 
met de Padre rijden we naar het busstation in Guadalajara waar onze 3 reisgezellen om 9u de bus hebben naar Mexico 
City. Lichtjes ontroerd nemen we afscheid. Wij staan er nu alleen voor en voor de andere 3 komt een prachtige 
vakantie aan een einde. Hen wacht nog een busrit van 8u en een vlucht van 12u. Ons wacht nog 4 maanden Mexico. 
Eenmaal terug in Artesanos neemt de Padre ons mee op trot. Eerst brengen we een bezoek aan Padre Jorge, de 
hoofdpriester van deze kanten. Hij stelt ons een heleboel vragen en geeft ons al direct huiswerk mee: een CV'ke en 
voorstel tot activiteiten tegen maandag. Het ziet er ons een strenge, maar sympathieke man uit. Daarna neemt Arturo 
ons mee naar de markt die elke vrijdag daar staat. Het is een leuk marktje, met veel vers eten (fruit, groenten, vis, 
vlees). We kopen patatjes, wortelen en vis voor het avondeten en een heleboel fruit. Met een volgeladen auto rijden 
we terug naar de kerk. In de namiddag richten we ons kamer anders in (we kunnen nu wat dozen van de Padre op de 
andere kamer zetten). Om 19u15 verwacht de Padre ons in een van zijn klasjes. We zijn iets te laat en moeten daarom 
tot na het klasje wachten. We maken van die tijd gebruik om al met enkele kinderen voor de kerk te spreken. En ook 
al verstaan we soms niet wat ze zeggen, het eerste contact is gelegd. In het klasje stelt de Padre ons zelf eerst voor, 
maar daarna moeten we zelf even iets zeggen voor de groep (zo'n 30p, zowel kinderen als ouderen). In ons beste 
Spaans stellen we ons kort voor en krijgen op het einde ervan een applaus. Op onze terugweg worden we vergezeld 
door een al wat ouder koppel, waar we een leuk babbeltje mee doen. Terug thuis eten we onze vis met wortelpurree 
op, maar er is zoveel dat we er morgen nog eens van kunnen eten. Als dessert eten we verse mango. Bij de 
thuiskomst van de Padre blijkt ook hij nog een dessert bij te hebben, iets typisch van hier. Een soort broodpudding, 
maar in lossere vorm (gecombineerd met melk en eieren). We gaan op tijd slapen want het was een lange en 
vermoeiende dag. 

 
28/02/2002  

We slapen vandaag uit. Rond 10u ontbijten we (hetzelfde ontbijt als gisteren) waarna we naar de stad gaan om de 
laatste fotorolletjes te laten ontwikkelen. Rond 15u zijn de foto's klaar. Dan blijkt dat alle foto's van Hans zijn mislukt. 
Gelukkig zijn die van Vero okè, en we bestellen dan ook allemaal vele foto's bij. Tijdens het wachten gaan we iets 
drinken en internetten we wat. Rond 19u worden we verwacht in de mis in de hoofdkerk van Artesanos, en we splitsen 
ons dan ook op. David, Tim en Vero gaan al door, terwijl Hans en Stephan de foto's gaan halen. Gelukkig worden we in 
de mis niet naar voor geroepen door Padre Arturo. Na de mis gaan we normaal gezien mee naar een klasje van de 
Padre, maar dat blijkt pas heel laat te zijn en we hebben nog niet gegeten. We spreken met de Padre af dat we morgen 
meegaan en keren terug naar Hans en Stephan. Onze laatste avondmaal bestaat uit Pizza. We bestellen 2 MEGA-
pizza's en 5 frisdranken (voor 200 Bef per persoon). De pizza's zijn bangelijk, maar onze ogen waren groter dan onze 
magen. We nemen de overschot mee naar huis en slaan onderweg nog wat drank in. We vechten voor de laatste 
stukjes chocoladetaart en klinken op de voorbije 3 weken. Voor het slapengaan kruipen we nog allemaal in de pen: Tim 
en Vero schrijven wat brieven om mee te geven met de anderen. Hans, Stephan en Dabbe schrijven nog iets in de 
gastenboekjes van Tim en Vero.  

 
27/02/2002  

Om 8u worden we aan tafel verwacht. De padre en zijn huishoudhulp hebben een lekker ontbijt voor ons 
klaargemaakt: verse fruitsap, koffie en thee, verse torta's met bonenpurree en vlees. Er is genoeg voor iedereen. Na 
het ontbijt trekken we naar de zoo aan de andere kant van de stad. Het is een mooie en grote zoo in een prachtige en 
groene omgeving. En dat voor maar 175 Bef! Na de zoo keren we terug naar Artesanos. Onderweg stoppen we aan de 
Gigante (GB van hier) en doen inkopen voor het avondeten. Het worden croque monsieurs en als dessert 
chocoladetaart. We worden vanavond ook nog verwacht bij 'de familie' en daarom eten we op tijd. De chocoladetaart 
houden we voor na het bezoek. Rond 20u gaan Dabbe, Tim en Vero door, Hans en Stephan mogen de afwas doen. Het 



wordt een gezellige avond bij de familie. Met een cappuchino en koeken leren wij hen en zij ons wat beter kennen. 
David moet af en toe nog wel wat vertalen, maar al bij al loopt het vrij vlot. Rond 23u zijn we terug en storten we ons 
op de chocoladetaart. Ze is zo lekker dat we maar met moeite iets overlaten voor morgen. Morgen de laatste dag voor 
onze 3 reisgezellen. 

 
26/02/2002  

De Padre had beloofd om vandaag met ons te ontbijten (rond 11u). Na lang wachten besluiten we rond 14u dat hij dat 
waarschijnlijk vergeten is en trekken we terug naar de stad, maar deze keer met de metro. We nemen eerst een bus 
op de periferico. Een beetje verder stappen we af en daar vertrekt een van de 2 metrolijnen. We stappen uit ter hoogte 
van de grote overdekte markt van Guadalajara. Daar ontbijten we met eieren (met bonenpurree) en verse 'jugo de 
naranja' (fruitsap). Na een kort bezoekje aan de markt nemen we een taxi naar Padre Madrid, de bezieler van het 
project Casa Nazareth (meer uitleg zie andere pagina in website). We hebben geluk, want hij is er. Padre Madrid is een 
pak ouder dan onze Arturo, maar heel jong van hart. David stelt eerst ons voor en terwijl de Padre eet halen ze wat 
herinneringen op. Na een klein uurtje nemen we terug afscheid van de Padre en we spreken af dat we nog wel zullen 
bellen om eens mee naar de ranch te gaan. Een vriend van de Padre brengt ons met zijn taxi terug naar het centrum 
van de stad. In een supermarkt doen we inkopen voor het avondeten (we hebben allemaal zin in spaghetti). Eenmaal 
thuis beginnen we te kokkerellen, voor de eerste keer in 3 weken. Het is een lekkere maaltijd! Na het eten (en den 
afwas natuurlijk) gaat Dabbe alleen naar de familie aan de andere kerk, en wij lezen nog wat. Rond 23u kruipen wij 
ons bed in, den Dabbe is een beetje later ook thuis. 

 
25/02/2002  

We ontbijten voor de eerste (en waarschijnlijk niet de laatste) keer met tacos aan de periferico (ring rond 
Guadalajara). Met ieder 3 tacos en een refresco in de maag, nemen we de bus naar de stad. We willen een museum 
bezoeken, maar het is maandag en dan zijn die hier gesloten. Daarom gaan we maar wat internetten en wandelen we 
nog wat rond. Dabbe, Hans en Stephan gaan poolen. Rond 18u nemen we de bus richting cinema. Dit complex (een 
beetje zoals de Metropolis, maar met maar 6 zalen) ligt aan de rand van de stad. Om 20u10 begint onze film pas, en 
dus eten we eerst nog iets. Ne goeie vette hamburger met nog veel vettigere frieten en een refresco. Na nog wat 
wachten mogen we om 20u eindelijk de cinema binnen. We moeten wel onze rugzakken afgeven. Het is lekker fris 
binnen, in de zaal zelfs op het koude af. De film die we gekozen hebben (Oceans eleven) gaat over ne megaoverval op 
casino's in Las Vegas. Een lekker ontspannende film dus, alhoewel de koude ons wel wat parten speelt. Rond 22u30 
verlaten we de cinema, pikken onze rugzakken op en stappen naar de bushalte. We hebben gelukkig nog een bus naar 
het centrum. Daar wachten we eerst nog bijna een uur in de hoop dat er nog een bus komt. Niet dus! Dan maar de 
taxi. Met z'n 5 proppen we ons erin en een half uurtje later staan we terug aan de kerk in Artesanos. Geen pintje om af 
te sluiten vandaag. Het is al laat. 

 
24/02/2002  

AANKOMST IN ARTESANOS Jaja, vandaag is het zover. We slapen uit tot 10u, nemen nog een lekkere douche en 
wandelen dan nog even door Guadalajara. We kopen iets in een supermarkt als ontbijt en drinken nog iets op een 
terraske. Dabbe toont ons nog enkele leuke plekjes (waaronder de internetcafes). Rond de middag nemen we een taxi 
richting Artesanos. Dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn. Onze chauffeur kent noch de wijk Artesanos, noch de straat. 
Ook de taxi van de anderen is lang onderweg. Maar rond 14u staan we dan toch voor de kerk. We worden hartelijk 
welkom geheten door Padre en we hebben geluk, want de Padre en enkele parochieleden gaan juist eten. We maken 
meteen kennis met de gastvrijheid van de mensen hier en kunnen proeven van de rijke smaken in het eten hier. Er 
wordt wat gepraat en gelachen, maar we voelen ons ook wel een beetje ongemakkelijk. De Padre wist wel dat we 
gingen komen, maar wist geen exacte datum. Na enkele borden stoppen we beleefd, maar de Padre blijft aandringen 
en zegt dat we goed moeten eten. Hij biedt ons ook nog bestek aan (men eet hier eigenlijk zonder bestek), maar we 
doen meteen zoals het moet en eten dus met onze handen. Na het eten toont de Padre ons zijn huisje naast de kerk 
en zien we ook voor de eerste keer onze kamer. Het ziet er allemaal goed uit. We laten onze bagage nog maar 
eventjes staan. Dabbe leidt ons voor een eerste keer rond in de wijk. Van onze kerk trekken we naar de hoofdkerk in 
de wijk. Recht tegenover die kerk woont een gezin met drie dochters waar Dabbe vorig jaar veel kwam. We worden er 
hartelijk onthaald en blijven er een half uurtje. Daarna trekken we de heuvel op richting LOMAS, waar Dabbe vorig jaar 
ook les gaf. Volledig onder het stof (de straten zijn hier meestal niet geasfalteerd) en het zweet (het is zeker 25graden 
in de schaduw en 30 in de zon) gaan we terug naar de kerk. We kaarten wat op de binnenkoer, installeren ons in de 
kamers en wachten op de Padre voor het avondeten. Rond 20u30 pikt de Padre ons op en samen gaan we ergens een 
hapje eten. We maken kennis met een plaatselijk gerecht (waarvan de naam ons nu ontgaat) en bijhorend drankje. Op 
onze terugweg kopen we nog iets om te drinken. We drinken het wel in het straatje voor de kerk op, om de Padre zijn 
privacy te gunnen. Rond 23u trekken ook wij ons terug op onze kamers en vallen meteen in slaap.  

 
23/02/2002  

ZATERDAG = BUSDAG Om 8u staan we op. Het ontbijt vindt plaats op het dakterras en is lekker en gevarieerd. We 
hebben gisteren besloten om vandaag al naar Guadalajara te reizen, en na het ontbijt pakken we dan ook snel onze 
rugzakken. Met een taxi rijden we naar busstation 'Del Norte' waar we snel onze tickets kopen. Om 10u30 vertrekt de 
bus. Het is een luxueuze bus met veel beenruimte en zetels die bijna helemaal plat kunnen. Spijtig genoeg waren de 
films onderweg niet zo goed. Dan maar wat lezen of een dutje doen. Na een dikke 7 uur rijden komen we aan in 
Guadalajara. We bevinden ons nog wel aan de rand van de stad. Tim en Vero nemen een taxi naar het hotel (vanwege 
de hoeveelheid bagage), de anderen besluiten de veel goedkopere bus te nemen. Het hotel is vrij duur, maar voor een 
laatste nacht mag dat. Morgen trekken we naar Artesanos en de Padre! Onder leiding van Dabbe (die het hier 
natuurlijk goed kent) eten we iets in de stad. We eten allemaal een 'torta Ahogada', iets typisch van hier en 
ongelooflijk pikant. Voor den eerste keer staan we echt in vuur en vlam. In de 2 cafeetjes die daarop volgen proberen 
we de brand te blussen. Iets na middernacht kruipen we in bed.  

 
22/02/2002  

VRIJDAG = RUSTDAG Na de vermoeiende busrit van 18u komen we rond 10u aan in Mexico City. Na het ophalen van 
onze bagage nemen we een taxi naar het centrum. We kiezen voor een andere jeugdherberg als de vorige keer, maar 
hij ligt er wel heel dichtbij. We installeren ons in een kamer van 6 en trekken naar het dakterras. Het is bewolkt en vrij 
fris. Na een half uurtje trekken Hans, Stephan en Dabbe de stad in, Tim en Vero blijven binnen. Wat lezen, internetten, 
in ons dagboek schrijven, enz... tot in de late namiddag. Rond 17u verlaten Tim en Vero het hostel en lopen wat door 



de straatjes in de buurt. Overal staan er kraampjes en vooral de eet en drinkkramen trekken de aandacht. Vero koopt 
een verse fruitsap (voor nog geen 25Bef) en Tim kiest voor gefrituurde bananen met yoghurt en konfituur. Na een dik 
uur rondwandelen gaan we terug naar de rest en met z'n allen gaan we op zoek naar een avondmaaltijd. Het worden 
tortas met ieder beleg naar keuze. Het is veel, maar net niet voldoende voor Tim en Hans en zij laten zich op de zocalo 
nog verleiden tot een verse portie frieten. We zijn toch Belgen voor iets hè! Het zijn trouwens lekkere frietjes, vers 
gemaakt en perfect gesneden. Ook den Dabbe koopt nog een ijsje onderweg. Op de terugweg pikken Tim en Vero hun 
koffers op in de andere jeugdherberg, waar we ze 2 weken geleden hebben achtergelaten. Daarna gaan we terug naar 
onze slaapplaats en daar ronden we de avond af op het dakterras. Als we gaan slapen, merken we dat het zesde bed 
ook bezet is. Op zich niet zo erg, maar hij was wel aan het roken in de slaapkamer. Bah!  

 
21/02/2002  

DONDERDAG = VERTREKDAG Vandaag verlaten we Zuid Mexico en keren terug naar Mexico City. Rond 10u staan Vero 
en Tim pas op en tegen dan staan de anderen al met grommende magen te wachten. We trekken terug naar het 
restaurantje 'Pan de la casa' waar we nogmaals genieten van een overheerlijk ontbijt. Daarna spurten we terug naar 
het hotel, want om 12u moeten we gepakt en gezakt van de kamer zijn. Iets overtijd staan we beneden en gelukkig 
mogen we onze zakken nog wat in het hotel laten staan, anders moeten we daar heel de namiddag mee sleuren. 
Terwijl Tim en Vero voor een laatste keer naar het marktje trekken, rusten de anderen wat uit op de zocalo. Iedereen 
brengt die namiddag ook nog een bezoekje aan de supermarkt (eten en drinken voor op de bus) en de laatste uren 
brengen we door in het internetcafé aan het hotel. Rond 15u nemen we een taxi naar het busstation en om 16u 
stappen we de bus op. Gelukkig hebben we deze keer iets duurdere ticketten gekocht, want we hebben veel meer 
beenruimte en een kleine minibar achteraan de bus. Dat is wel nodig om de reis die 18u duurt te overleven. ADIOS 
San Cristobal, ADIOS Zuid-Mexico.  

 
20/02/2002  

WOENSDAG = VERJAARDAG Hip hip hoera, er is er eentje jarig! Vandaag verjaart de Stephan en natuurlijk vieren we 
dat ook hier. 's Morgens krijgt hij bij het opstaan al een kaartje, een T-shirt van San Cristobal (die hij dan maar 
onmiddelijk aantrekt) en een bonneke voor een etentje 's avonds. Eenmaal volledig aangekleed leidt den Dabbe ons 
naar een gezellig, alternatief restaurantje waar we een SUPERontbijt krijgen: verse fruitsla, yoghurt met granen, vers 
bruin brood met honing of een soort fruitmoes, koffie en thee, verse fruitsap. We besluiten hier morgen zeker terug te 
komen. Na het ontbijt trekken we terug het stadje in. Na de dure dag van gisteren worden de portefeuilles nog maar 
eens aangevuld, Vero koopt als laatste een T-shirt, Tim koopt nog ne reisboek over Mexico (The Lonely Planet van 
Mexico), we brengen nog een laatste pakketje was binnen, internetten een beetje, enz... . Tegen 16u trekken we met 
z'n allen naar het museum "Na-Bolom", wat in een lokale indianentaal 'het huis van de jaguar' betekent. Het is een 
prachtig museum dat vertelt over een Europees koppel dat in dat huis leefde, indianen onderdak bood en daardoor ook 
heel veel te weten kwam over de verschillende lokale indianenculturen. Onze gids komt zelf uit zo'n dorp en vertelt het 
allemaal nogal heel levendig, met hier en daar een grapje ertussen. Tegen dat we rond 18u buiten komen, beginnen 
onze magen te grommen en trekken we voor het avondeten naar een Chinees Restaurant. Stephan is namelijk zot op 
chinees. Tim en Vero kiezen terug voor een menu, terwijl de andere 3 een gemengde schotel pakken. De gemengde 
schotel slaat wat tegen en is niet voldoende voor 3 stevige gasten. Voor minder geld hebben Tim en Vero wel goed 
gegeten. Terwijl Dabbe, Hans en Stephan nog een hamburger gaan eten, gaan Tim en Vero in het hotel hun gerief 
wegleggen. De laatste uren van Stephan's verjaardag brengen we door in een lokaal 'danscafe' waar we bijna worden 
binnengesleurd. Het is er happy hour en we vliegen dan ook in de cocktails. We schakelen echter al snel over op bier 
omdat de cocktails meer ijs dan iets anders bevatten. Rond den elven maakt een reggeabandje zich klaar om op te 
treden. Een mix van bekende covers en eigen nummertjes zet de keet al snel in beweging. Tijdens de pauze (rond den 
12en) gaan Vero en Tim al terug naar het hotel. De anderen volgen een uurtje later. Eenmaal aan het hotel 
aangekomen blijkt echter alles dicht te zijn, en onze sleutel van de kamer is duidelijk niet dezelfde als die van de 
voordeur. Met een klein hartje bonzen we dan maar op de deur en een slaperige baas komt nog opendoen. Al 
verontschuldigend sluipen we naar boven en kruipen voor de eerste maal in Mexico na middernacht in ons bed. 

 
19/02/2002  

DINSDAG = TEMPELDAG Om 6u00 loopt onze wekker af. Jaja, we gaan heel de dag op stap en men komt ons 
om 7u al oppikken. Met kleine oogjes kleden we ons aan, maken we onze lunchpakketten (brood met kaas en 
choco), eten een yoghurtje en tegen 7u staan we klaar aan de deur van het hotel. We verwachten een buske, 
maar het blijkt een sjieke Sedan te zijn waar we met 4 (Dabbe gaat niet mee, heeft het al gezien) + chauffeur 
inkruipen. We denken eerst dat hij ons naar de bus brengt, maar dan blijkt dat hij onze privéchauffeur is heel de dag. 
De rit naar Palenque is lang en we hebben dan ook alle tijd om nog wat te babbelen, een dutje te doen of al iets te 
lezen over de tempelruïnes van Palenque. Onze eerste stop is in AGUA AZUL, een watervallencomplex met meer dan 
300 verschillende watervallen. Na een ontbijt, wandelen we eerst helemaal naar de bovenste waterval. Het uitzicht op 
al die watervallen is geweldig. Terug beneden aangekomen nemen we een frisse duik in één van de plateau's beneden. 
Na anderhalfuur Agua Azul rijden we verder. Het is nog een dik uur rijden naar Palenque. In PALENQUE aangekomen 
worden we door onze 'James' afgezet vlak voor den ingang. Palenque is een zeer uitgestrekt tempelcomplex, waarvan 
nog grote delen echt midden in het oerwoud liggen. Spijtig genoeg zijn er een aantal tempels afgesloten, maar er blijft 
voldoende over om de 2,5uur die we hebben goed te vullen. De hoogte en de warmte zorgen ervoor dat elke 
beklimming een serieuze inspanning is. Regelmatig stoppen we dan ook even. Net op tijd zijn we terug aan de ingang 
waar onze 'James' braaf zit te wachten. Als afsluiter van de dag bezoeken we nog een 30 meter hoge waterval 'MIZAL-
HA' en we kijken al uit naar terug een frisse duik in het water. Spijtig genoeg ziet onze chauffeur dat niet zo zitten en 
we krijgen maar 20 minuutjes, net genoeg om erheen te wandelen en een fotooke te trekken. Op de terugrit die bijna 
4 uur duurt, stoppen we één keer voor een drankje en een hapje, en rond half negen 's avonds worden we aan de 
voordeur van het hotel afgezet. Een douche is dringend nodig. Na de douche eten we de overschot van ons 
lunchpakket op en na nog een biertje kruipen we moe maar tevreden in ons bed. 

 
18/02/2002  

MAANDAG = KOOPDAG Na een zeer goede nachtrust ontbijten we op het dakterras van het hotel. Vero, Dabbe 
en Hans zijn in de supermarkt inkopen gaan doen: koeken, croissants, fruit en yoghurt. We bestellen nog koffie 
en thee en onder een zalige zon genieten we van het ontbijt. Daarna trekken we het stadje in. Eerst wandelen 
we naar een uitkijkpunt op een berg in het midden van de stad. Een zeer steile en vermoeiende klim brengt ons bij het 
kerkje van 'San Christobal'. Je hebt hier inderdaad een prachtig zicht op de stad die zich aan alle kanten ver rond de 



heuvel uitstrekt. In de afdaling trekken we nog een leuke groepsfoto en eenmaal terug in het centrum rusten we wat 
uit op de zocalo. Dan besluiten we om wat cadeautjes en souveniers te kopen. Eerst even de portefeuille vullen aan 
een bankautomaat en dan gaan we ervoor. T-shirts, armbandjes, poppetjes, beeldjes, een hoofddeksel voor Tim, en 
nog veel meer verdwijnt in onze zakken. Maar ondanks de zeer goedkope prijzen verdwijnt ook het geld heel snel uit 
onze portefeuille en na enkele uren koopwoede besluiten we dan ook wijselijk om er maar mee te stoppen. Op weg 
naar het hotel leggen we nog wel een uitstap vast naar Palenque. Dat doen we morgen en het ziet er heel leuk uit: 
bezoekjes aan watervallen en natuurlijk de tempelruines in het oerwoud van Palenque. Wat kaarten, een boekske 
lezen, enz... in het hotel, is ons tijdsbesteding de rest van de namiddag. Door de hoogte en het seizoen (winter) is het 
hier snel donker en kil, en rond 18u gaan we eten. In een klein restaurantje gaan Vero en Tim terug voor een 3gangen 
menu (en dat maar voor 110 Bef) terwijl de andere 3 zich tegoed doen aan een echte mexicaanse hamburger. We 
lopen nog een beetje rond in het stadje, halen onze was af, kopen nog wat drank en chips en sluiten deze dure dag af 
op het terraske van het hotel. Morgen vroeg opstaan voor de uitstap. 

 
17/02/2002  

ZONDAG = RUSTDAG Na een lange en vermoeiende nachtrit, waarbij we niet direct de beste chauffeur hadden, 
komen we rond 8u 's morgens aan in San Cristobal. Hoog in de bergen (zo'n 2500m) en in het gebied van de 
zapatisten is dit een ongelooflijk mooi, kleurrijk stadje. Bij het uitstappen vindt Vero haar bagageticketje niet 
meer. Ze krijgt haar bagage niet tot ze kan bewijzen dat het haar bagage is. Gelukkig heeft ze haar rugzak op slot 
gedaan en na het openen van het slot krijgt ze haar bagage dan toch mee. Met een taxi rijden we naar hotel 'Posada 
Jovel'. Daar probeert men ons eerst in een sjieke kamer te steken aan 1000 Bef per nacht. Niet dus! Aan de overkant 
van de straat hebben ze kamers zonder TV en met een gemeenschappelijke douche op de gang voor 240 Bef per 
nacht. Veel beter! Na een snel doucheke (er is wel maar voor 5 min warm water per keer) en met propere kleren aan 
trekken we een eerste keer het stadje in. Dabbe leidt ons direct naar een klein restaurantje waar we voor 175 Bef een 
bangelijk lekker ontbijt krijgen met vers fruitsap, koffie, omelet, brood met boter en konfituur. NjamNjam! Met gevulde 
maag lopen we naar de zocalo (het centrale plein noemt overal zocalo, remember). Daar staat ook de prachtige 
kathedraal. Daarna stappen we naar een andere kerk waar net een indiaanse misviering bezig is en rond de kerk staat 
het er vol kraampjes. De kraampjes worden meestal bemand (bevrouwd) door indaanse vrouwen in traditionele 
klederdracht die allemaal zelfgemaakte spulletjes verkopen. De felle kleuren van hier maken de markt tot een 
betoverend iets. Na wat rondgeslenter besluiten we terug te keren naar het hotel waar we op een terraske in de zon 
genieten van een siestake. We laten vandaag ook de eerste filmrolletjes ontwikkelen en bestellen direct voor iedereen 
foto's bij. Voor het avondeten trekken we naar een restaurant waar we voor 200 Bef een driegangenmenu + refresco 
(frisdrank) kunnen eten ('Als het maar veel en goedkoop is', is ons motto). We hebben nog nooit zo snel gegeten als 
deze avond. We hadden onze soep nog niet binnen of daar stonden ze al met het tussengerecht en hoofdgerecht 
tezamen. Zelfs Tim en Stephan, de 2 grote en snelle eters konden het helse tempo met moeite aan. Op nog geen half 
uurtje stonden we dan ook al terug buiten en na het oppikken van de foto's sloten we deze rustdag af met een pintje 
en wat chips op het terraske in het hotel. Rond den tienen lag iedereen al lekker te slapen, wat logisch is gezien de 
nacht ervoor. 

 
16/02/2002  

ZATERDAG = REISDAG Na een laatste ontbijt pakken we onze rugzakken in en rond half 12 verlaten we de 
jeugdherberg en het strand. Het is de moeite geweest, maar we zijn nu echt wel uitgeluierd. En ook onze 
kreeftenhuidjes kunnen geen dag zon en zand meer aan! Onze volgende bestemming is San Cristobal. We moeten 
hiervoor terug naar het busstation in Patchutla. Een eerste collectivo zit boordevol en die laten we dan ook maar rijden. 
Iets later stopt er een taxi die ons voor 10 pesos (50 Bef) per persoon naar Potchutla wil brengen. We kruipen met 5 
en al onze bagage in de taxi (is echt wel proppen, Tim en Vero zaten samen voorin op één zetel!). Om 12u30 komen 
we aan in Patchutla en daar kopen we ons busticketjes naar San Cristobal. Onze bus vertrekt pas om 19u45 dus we 
hebben nog een hele namiddag om te internetten (nu dus!), wat te lezen, enz... .  

 
15/02/2002  

VRIJDAG = SNORKELDAG We hebben ons gisteren laten verleiden tot een georganiseerde uitstap en om 9u 
staan we klaar om te vertrekken. In een oud busje, waaruit de zetels zijn verwijderd en we gewoon op een 
aantal slaapzakken zitten, rijden we naar PUERTO ANGEL. De tocht van een klein half uurtje leidt ons langs 
stoffige wegen, palmbomen en kleine gehuchtjes. Puerto Angel is een klein toeristisch dorpje. We worden aan het 
strand in een baai afgezet. In het bureau van "Tours" passen we onze zwemvliezen en duikersbril en wachten we tot de 
boten klaar zijn. Met 8 personen kruipen we in een bootje. Onze 'kapitein' is een kleine mexicaan die heel hard op een 
indiaan lijkt. Samen met een andere boot varen we de baai uit. Tegen alle verwachtingen in verlaten we de kust en 
zitten we onmiddellijk in volle zee. Na een tijdje zien we hier en daar schildpadden opduiken. De meesten duiken snel 
weg als we wat te dicht in de buurt komen. Onze boot vaart nog verder van de kust af en plots bevinden we ons in een 
groep dolfijnen. Onze 'kapitein' fluit op een rare manier en de dolfijnen spelen rond onze boot. Sommigen zwemmen op 
nog geen 2 meter van ons af. BANGELIJK gewoon! Hierna varen we terug naar de kust en leggen aan dichtbij een mooi 
strandje om te snorkelen. Vero is door de woelige zee ziek en wordt op het strand afgezet om even te bekomen. Al de 
anderen duiken het water in en bewonderen de mooie 'onderwaterwereld'. Kleurige vissen en koralen in allerlei vormen 
houden ons gemakkelijk een half uurtje bezig. We vergezellen Veronique op het strand en enkelen spelen een spelletje 
beachvolley. Vero probeert ook even haar duikersbril uit, maar blijft op korte afstand van het strand. Onze volgende 
stop is aan een baaike met rotsen. Sommige durvers springen van een rots van zo'n 5m hoog. Na deze korte stop 
varen we naar een derde baaike, waar we iets drinken. Rond 15u varen we terug Puerto Angel binnen. Met hetzelfde 
busje als ervoor rijden we terug naar Mazunte en daar aangekomen doen de meesten van ons een dutje. Zo snorkelen 
is best wel vermoeiend. Ons laatste avondmaal bestaat uit een lekkere pizza in het dorpje met een pannenkoek met 
chocolade als dessert. Na nog een biertje in onze hangmat kruipen we rond 22u voor een laatste keer in onze 
hangmat. 

 
14/02/2002  

DONDERDAG = STRANDDAG Na een zalige nachtrust (met het geluid van de golven op de achtergrond) staan 
we om 8u30 op. De zon glinstert op het water en het belooft een mooie dag te worden. Ons ontbijt bestaat uit 
toast, omelet en fruit. Heerlijk. De koffie is niet te drinken en het fruitsap is waterachtig. De zwerm vliegen en 
de loslopende honden zorgen ervoor dat we ons ontbijt snel naar binnen spelen. Om ons ontbijt wat te laten zakken 
zoeken we het plaatselijke winkeltje op en slaan we wat eten (koekjes en fruit) en drank (water en bier) in. Na deze 



kleine wandeling van nog geen 10 minuten zweet iedereen zich al kapot en duiken we snel de zee in. De rest van de 
dag wisselen we zee en hangmat af tot onze magen zich weer laten horen. We trekken naar hetzelfde restaurantje en 
genieten daar van vis, omelet (met zwarte bonen) en spaghetti. Tegen het einde van de maaltijd is er op het strand 
heel wat beweging: onder het luid getrommel op djembés stelen enkele vuurkunstenaars de show. We blijven even 
kijken, bewonderen de prachtige sterrenhemel en kruipen rond 22u al ons bed in. 

 
13/02/2002  

WOENSDAG = RUSTDAG Na een vermoeiende nachtrit (8u op de bus) komen we aan in POTCHUTLA. We hebben 
tijdens het laatste stuk al enkele keren in de verte de zee gezien en we kunnen niet wachten om erin te 
springen. Potchutla zelf ligt echter in het binnenland en we moeten dan ook nog een half uurtje rijden richting 
MAZUNTE. Enkele taxi's spreken ons aan, maar met 5 in een taxi zien we niet echt zitten. We wachten op een 
collectivo, een soort pick-up (overdekt en met bankskes in de ladebak). Het is het goedkoopste vervoermiddel hier en 
is iets tussen een taxi en een bus in. Hoe verder we rijden, hoe meer mensen er opstappen. Op den duur hangen er 
zelfs gewoon een aantal mensen achteraan de collectivo. Op een bepaald moment vervoerde de collectivo op die 
manier 16 passagiers. Maar ja, wat wil je voor 40 Bef per persoon! In Mazunte aangekomen leidt David ons door een 
bos van palmbomen en vuile straatjes naar onze slaapplaats, de jeugdherberg 'Carlos Einstein' aan het strand. De 
ligging is perfect (nog geen 20m van de zee verwijderd) en het is super goedkoop (250 Bef per nacht, ontbijt 
inbegrepen). Maar luxe heb je niet: een hangmatje of hard bed, en alleen maar vuile douches (met zout zeewater) en 
WC's die niet werkten. Maar voor de rest is het het paradijs op aarde: prachtig weer (brandende zon, zo'n 30°C), het 
geluid van de zee (aanrollende golven), heerlijke hangmatjes waarin we uren en uren hebben gelegen onder het 
afdakske van de jeugdherberg, ... . Echt een geweldige plek. Na het uitkiezen van onze bedden, trekken we snel ons 
zwemgerief aan en zoeken we verfrissing in de zee. De hoge golven zorgen ervoor dat we er uren inblijven en ons 
amuseren als kleine kinderen. Vero vindt die hoge golven maar beangstigend en verkiest het strand. Omdat we heel de 
dag niets gegeten hebben, beginnen rond 18u onze magen serieus te grommen. In de snel vallende duisternis (op 
minder dan een uur wordt het hier echt pikkedonker) zetten we ons in een restaurantje aan het strand. Onze grote 
honger is snel gestild met wat gaucomole (op basis van geplette avocado) als voorgerecht en een hoofdgerecht (de 
meesten houden het bij een spaghetti a la mexicana). We kaarten nog even maar tegen 21u kruipen we allemaal in 
ons bed of hangmat. 

 
12/02/2002  

DINSDAG = TEMPELDAG Vandaag bezoeken we MONTE ALBAN, een indrukwekkend tempelcomplex op 2000m hoogte. 
Maar eerst gaan we op zoek naar ons ontbijt. Het ontbijt bestaat uit TORTAS (broodjes) en koeken met een heerlijke 
verse JUGO DE NARANJA (fruitsap) om alles door te spoelen. Een klein busje brengt ons naar MONTE ALBAN. Daar 
aangekomen staat de zon al hoog aan de hemel (meer dan 25 graden). Het is knap hoe men vroeger zo'n steden kon 
bouwen. En het verduidelijkt veel over de culturen hier. Na een dikke 2 uur zon, stof, veel stenen, prachtige uitzichten 
en interessante info kruipen we terug in het busje voor de rit terug. Onderweg passeren we de buitenwijken van 
Oaxaca en merken we het grote verschil op met het centrum van de stad: veel meer armoede, huizen van golfplaten 
en hout in plaats van steen, open riolen, enz...) De namiddag rusten we wat op de zocalo: lezen, dagboek, terrasje 
doen, ... en vooral genieten van de zon die nu serieus brandt. Om 23u vertrekken we met de bus richting kust 
(nachtrit van 8u). Daar gaan we enkele dagen genieten van zon, zee en strand. 

 
11/02/2002  

MAANDAG = BUSDAG Vandaag weer vroeg opgestaan om met de bus richting zuiden te rijden. et inpakken van 
onze koffers en valiezen verliep moeilijk: wat pakken we mee op rondreis en wat laten we hier 2 weken achter. 
Na een uurtje waren we dan toch gepakt en gezakt(Vero nogal zwaar gepakt, bezwijkt bijna onder haar 
rugzak!). Met een taxi rijden we naar het busstation en daar vertrekken we om 10u richting OAXACA, in het zuiden van 
Mexico. Het is een lange rit (tot 16u) en eenmaal in Oaxaca aangekomen spoeden we ons dan ook naar de 
jeugdherberg. We zijn net op tijd voor de laatste kamer. We gooien vlug al onze bagage in ons kamerke (minder 
luxueus dan in Mexico City maar wel veel charmanter met dakterrasjes, veel groen, enz...) en gaan op het centrale 
plein (in Mexico overal ZOCALO genoemd) iets drinken. We doen nog wat inkopen, eten een TACO, drinken s'avonds 
nog wat op het plein en kruipen op tijd ons bed in (toch nog een kleine beetje last van de jetlag?) 

 
10/02/2002  

VOOR DIEGENE DIE HET NOG NIET WIST: WIJ GAAN EERST NOG 3 WEKEN REIZEN VOORALEER WE NAAR ONS 
PROJECT IN GUADALAJARA TREKKEN!!!!!  

 
10/02/2002  

ZONDAG = JOSDAG (JOS, komt van JOSSEN, Antwerps voor pech hebben!) Vandaag om 7u30 opgestaan om op tijd te 
kunnen vertrekken naar Teotihuacan (groot tempelcomplex stukje buiten de stad). Na een stevig ontbijt in de 
jeugdherberg trokken we met 4 (Den Dabbe ging niet mee, heeft het al eens gezien) richting metro. Bij de eerste 
overstap liep het echter al mis. Het was ongelooflijk druk en bij het opstappen was het een en al geduw en getrek. 
Hans voelde iemand in zijn broekzak en kon nog net een diefstal vermijden. Tim en Stephan hadden minder geluk: hun 
portefeuilles waren weg! Tim trok snel aan de noodrem maar eenmaal afgestapt waren de dieven al weg natuurlijk. Het 
was wel efkes grote paniek, want bij Tim zaten alle papieren en geld in de portefeuille (echt alle papieren: reispas, 
visa, bankkaart, enz...). Bij Stephan ging het ook om geld en alle belgische papieren. Gelukkig had hij zijn reispas 
ergens anders zitten. Onze dieven hadden echt wel een geluksdag, want alles samen waren we zo'n 35000Bef kwijt. 
Tijdens het wachten vond men gelukkig Tim zijn portefeuille terug met alleen het geld eruit. Stephan zijn portefeuille is 
niet meer teruggevonden. Uiteindelijk hebben we heel de voormiddag bij de politie gezeten. Natuurlijk hadden we geen 
goesting meer in een archeologisch bezoekje. We zijn dan te voet (geen metro meer voor ons die dag!)naar de 
jeugdherberg gegaan. Stephan deed nog de nodige telefoontjes en mails naar het thuisfront, de anderen bekwamen 
met een pintje en een boek op het dakterras van de jeugdherberg. Later op de middag bezochten we nog wel TEMPLO 
MAYOR (tempelruines in het centrum, op 50m van ons hotel) en de kathedraal. S'avonds hebben we een MC Donaldje 
gedaan en in de jeugdherberg wat gemaild en gepoold. MORGEN VERLATEN WE MEXICO CITY! 

 
9/02/2002  



De eerste 24 uren. Door het uurverschil (7 uren) gaan we vroeg slapen, slapen we nog heel onrustig en zijn we 
allemaal heel vroeg wakker (eerste dag al om 5u mexicaanse tijd, den tweede dag al 7u 's morgens). De 
jeugdherberg hier in't centrum is bangelijk: mooie en toffe kamers, goed ontbijt en heel centraal gelegen. 
Gisteren zijn we onder leiding van den Dabbe een heel dagje naar "Auditorio" getrokken, een groene long in het hartje 
van Mexico. We hebben een museumpje gedaan en zijn daarna naar de zoo getrokken. Het "Museo nacional de 
antropologia" is een zeer mooi en modern museum met echt wel heel mooie stukken in. Spijtig genoeg waren er 
enkele zalen dicht, maar zelfs zonder die 3 gesloten zalen had je toch wel zeker 3 uren nodig om alles eens vluchtig te 
kunnen zien. Na nog een pintje op een terras zijn we dan naar de zoo getrokken. Onderweg hebben we een tacooke 
gegeten en stond onze mond voor de eerste keer in brand. De zoo zelf was interessant (mooier en groter dan 
Antwerpen: veel groen, andere dieren, enz...), maar omdat het zondag was ook veel te druk. Na de zoo hebben we 
nog efkes verpoosd bij de grote vijver in het park waarna we terug richting centrum en jeugdherberg trokken. Oh ja, 
omdat het zondag was, waren zowel het museum als de zoo gratis.  

 
8/02/2002  

Vliegreis Onze vliegreis is goed verlopen. Na een zeer korte vlucht van Deurne naar Amsterdam en een middagpauze in 
Schiphol, vertrokken we met een beetje vertraging richting Mexico City. De 12 uren vlogen voorbij (alhoewel, soms 
leek de tijd toch wel te kruipen zene!) Rond 19u mexicaane tijd landden we dan in Mexico. Snel een taxieke gepakt en 
gelukkig was er in de jeugdherberg in het centrum van de stad nog plaats. Na een eerste pintje op Mexicaanse bodem 
kropen wij allemaal moe in ons beddeke. 
 
 
 
 

David De Ridder - 08/01/2001 tot 09/05/2001 

 
Als eerste trekt David, via zijn vriend Louis Apers, naar Mexico en komt daar in de wijk Artesanos terecht, bij Padre 
Arturo. 
Artesanos januari 2001 
 

 
 

26/07/2011  

 
Eindelijk eens wat tijd gevonden om m'n dagboek en foto's te bekijken en hier wat op de site te gaan plaatsen, na 10 
jaar mag dat natuurlijk wel :-) 
Hieronder wat foto's van de classes ingles in Artesanos en van het optreden met Louis en padre arturo in Artesanos 
(februari 2001) 
 



 

26/07/2011  

 
4 maart 2001 heb ik een accident gehad tijdens de beklimming/afdaling van de Paricutin. Gelukkig waren 2 vrienden 
van mij op bezoek en zijn zij de hulpdiensten gaan verwittigen. Het was nadien nog wel even geduld hebben voor dat 
we met de helikopter zijn weggeraakt (1 nacht). 
  



 
 

 

 

 

 
 

26/07/2011  

 
Artesanos in zwart wit (februari 2001): Stephan en Hans kwamen voor de eerste keer op bezoek. 
 



 
 

26/07/2011  

 
Casa Nazareth in Guadalajara (februari 2001) 
  

 
 
 

 

26/07/2011  

 
El beetle, la familia met m'n moeder erbij, op reis met Veerle en Annelies, m'n favoriete tacokraam in Emperatriz. 



 
 
 

26/07/2011  

 
Met Kevin op reis (Mazunte en Palenque), april 2001 
 

 
 

15/01/2001  

 Voormiddag: met de plaatselijke borrachos gepraat, Louis is langsgekomen en we hebben met de Padre 
gebabbeld, daarna tacos met Sergio gaan eten. 

 Naar CORASON gegaan, een groep Canadese vrijwilligers kwamen pakjes afleveren, schilderen en opruimen 
(opvanghuis voor straatkinderen). Leuke ontmoeting gehad met de Canadese Argentijn die dacht dat hij ons 
de loef kon af steken met z'n Frans. Ik ben mee de computers gaan installeren. 

 Samen met Andreas (zwaar bezopen) en Louis naar de moeder van Andreas gegaan, zij vertelde over het 
alcohol-probleem van haar zoon. 

 Met Louis zitten praten over Noord-Zuid verbindingen: culturele uitwisselingen tussen jongeren van Casa 
Nasareth en onze Belgische jongeren die toneel komen spelen in België, fundacion oprichten voor casa 
nasareth,... 

 Wat een dag. 

14/01/2001  

 Met de kinderen gaan voetballen in een park: heel vermoeiend (pokkewarm) maar ook heel leuk; veel 
parochianen kwamen ons vergezellen en zorgden voor broodjes. 

 Naar de jongerenmis gegaan en gepraat met enkele jongeren. 

 's Avonds portier gespeeld bij de jongerenfuif in de parochiezaal (dat zal ook wel de laatste keer zijn...). 

 

13/01/2001  

 Vroeg opgestaan: door de wijk gewandeld, in Lomas met moeders gebabbeld die catecheseles aan de 
kinderen gaven buiten op de straat. 

 In de namiddag naar Guadalajara: internetten, buiten een terrasje doen, twee meiden klampen me aan, 
leuke babbel gedaan. 

 18u: bij Lucia en haar dochters op bezoek (padre probeert mij te koppelen), nadien kregen de padre en ik 
een zware politiecontrole (tegen de wagen, benen spreiden,...). 

  
 
 

12/01/2001  

 8u: opstaan, wassen, ontbeten bij een familie thuis (bonen, eieren, chili,...), mee terras aangelegd voor de 



kerk, dan pillekes en spacevoedsel van de padre moeten proeven. 

 12u36: de padre heeft ne chimpansee aan z'n deur hangen die fluit als je er voorbij wandelt. Het is echt wel 
nen bangelijke kerel, jong van hart en geest. 

 Heb wat vertaaloefeningen gemaakt voor de man van CORASON, daarna naar de markt geweest met padre.  
Weer uitgenodigd voor een (na)middagmaal, weer veel te veel gegeten, straks naar de verschillende 
catechesegroepen. 

 Na de mis en de catechesegroepen heb ik zwaar gediscussieerd met Padre over geloof (was de Louis maar 
hier om dat uit te leggen). 

 22U: ben kapot, ga slapen. 

 

11/01/2001  

 Met al m'n gerief naar Artesanos vertrokken. Padre Arturo was er nog niet, dan maar wat pintjes gaan 
drinken, de vzw Corason bezocht. 

 Padre Arturo is ook 's avonds nog niet terug, Louis is vertrokken en ik ga mijn kamer installeren. 

 Ik ga maar eens vroeg slapen, tja wat doe je als hier alleen bent en niemand kent en maar een beetje de taal 
kent. 

 Sergio (helpt Padre) geeft mij een rondleiding in de parchie, en dan gaan eten in de wijk. 

 Eindelijk om 22u komt Padre Arturo binnen, het ziet er nen toffe pee uit, een klapke gedaa en dan slapen. 

 

9/01/2001  

 Afscheid nemen van mijn ouders, Stephan, Sven (die nog fijne foto's meegaf) en Melanie. Om 9u20 dus 
eindelijk weg.  M'n ontbijt op weg naar Newark was beef met pekes en stoemp. Filmpjes zien, drinken, 
vervelen,... 

 In Newwark even naar buiten geweest om dan naar Houston te vliegen, geen tv, saai. 

 Nog eens 4 uur wachten in Houston, ik zie hier al veel Mexicanen rondlopen, dat taaltje, daar zal ik toch aan 
moeten wennen. 

 AANKOMST in Guadalajara: groen licht gekregen en de Louis wachtte mij op... Het avontuur kan beginnen! 

 


