
Katrien en Marieke - 08/11/2012 tot 08/05/2013 
Katrien heeft een compañera gevonden in Marieke. Beide dames zullen lossen in november de huidige ploeg af. 

28/04/2013  

Hallo België, 
Wij houden van bloggen, maar de blog houdt niet van ons. Om een of andere onverklaarbare reden kunnen we bijna 
nooit inloggen op de server. Met andere woorden, de Artesanos avonturen stapelen zich op, maar we kunnen ze niet 
systematisch met jullie delen. Onze excuses! Niet getreurd, vandaag hadden we geluk. 
Eind januari organiseerden we een heus voetbaltoernooi voor onze jongens. Drie ploegen uit Artesanos en een ploeg 
uit Lomas trotseerden elkaar in verschillende partijtjes. Er werd wat afgezweet en na enkele bloedstollende matchen 
ging uiteindelijk Dinamarca met de titel lopen. Nogmaals proficiat muchachos! 
Na twee weken welverdiende vakantie begin februari keerden we vol goeie moed terug naar Artesanos. Jammer 
genoeg waren onze kindjes ons een beetje vergeten. De opkomst de eerste weken was zwakjes. Maar! Het tij 
keerde J Na enkele weken mochten we weer rekenen op grote groepen sloebers en deugnieten. 
Er werd ook weer massaal geknutseld! Onze Valentijnsschilderijen en kraslootkaartjes waren een groot succes! 
Op de lagere school hebben we enkele weken intensief les gegeven over EHBO. We stelden verschillende casussen voor 
– van een bloedneus tot een gebroken been – en telkens vroegen we de kids een toneeltje te spelen. Pret 
gegarandeerd en tegelijkertijd leerden ze een heleboel bij. Deze lessen functioneerden beduidend beter in het vierde 
leerjaar. Het tweede leerjaar is een moeilijke drukke klas en toen ze zich weer maar eens rebels opstelden, zeiden we 
aanvankelijk al plagend dat ze twee keuzes hadden: stil zijn en meewerken of straf gaan schrijven ... Raar maar waar 
koos bijna de hele groep voor de laatste optie. Rare jongens die Mexicanen. 

Hasta pronto! Mari y Catrin ;) 

14/03/2013  

Dag trouwe dagboeklezers, 
Zoals jullie weten lopen wij een beetje achter met onze dagboekverhalen. Verdraaid Mexicaans internet! Mits wat 
vertraging willen wij jullie eerst graag nog wat vertellen over de feestdagen hier in Mexico. 
Kerst en nieuw. De periode bij uitstek die je doorbrengt met familie. Onze Belgische vrienden en familie waren jammer 
genoeg een oceaan van ons verwijderd. Gelukkig compenseerden de familie Flores en de "familia Loca", namelijk Doña 
Luz en kroost, het gemis. 
De kerstdagen spendeerden we met de gastfamilie. We gingen samen naar de mis en aten en zongen samen. Heel de 
familie was erbij en het was gezellig! 
  

 
  
Oud en nieuw brachten we op de ranch door met Doña Luz en familie. We zijn het jaar lekker Belgisch gestart. Jullie 
raden het goed, met regen, veel regen zelfs! We bibberden wat af, maar om vijf uur in de namiddag telden we met zijn 
allen af voor het nieuwe jaar in België. Dubbel feest dus! 
  

 
  
In december hadden we trouwens bezoek! Dorien, onze contactpersoon binnen de VZW, kwam haar Mexicaanse 
schoonfamilie bezoeken. Nogmaals dankjewel voor de Belgische chocolade, Dorien!   
In de kerstvakantie verliepen de spelletjes helaas niet zo vlot. Veel kinderen bezochten familie buiten Artesanos. De 
opkomst was erg wisselend. Af en toe kwam er een klein groepje kinderen opdagen, soms slechts een enkeling en 
soms slechts niemand. Met diegenen die kwamen opdagen, speelden we de klassiekers. 
De vakantie zit er nu echter op. Met andere woorden, tijd voor een nieuwe start! Vorige week was er lichte paniek in 
onze kolonies. Alle wilde dieren uit de zoo waren ontsnapt. De kinderen moesten een handvol missies voltooien 
waarmee ze lokaas en wapens konden winnen om de dieren te vangen. Eind goed al goed, dankzij hun enthousiasme 
en inzet zitten alle dieren weer terug in hun kooi. 
De week nadien kon iedereen zich smijten in heuse een laddercompetitie oftewel flatgebouwcompetitie. Alle kinderen 
dagen uit of worden uitgedaagd in de hoop een verdieping bovenaan het flatgebouw te kunnen bemachtigen. Vooral de 
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opdrachten met water zijn een hit bij de kinderen! 
  

 
  

 
  
Esperanza was in januari ook jarig. Dit hebben we natuurlijk gevierd met een heerlijke chocoladetaart! 
  

 
  
Al die feestmalen eisen natuurlijk hun tol. Daardoor zijn we meer beginnen sporten en geven we op de lagere school 
les over gezonde voeding. Met Doña Luz en co gingen we op bedevaart richting Cajititlan. Om 5 uur uit de veren om 
een goeie 20 km te wandelen, ook lekker sportief! 
  

 



  

 
  

 
  
Tot snel, Catarina y Maria 
  

17/01/2013  

Dag trouwe dagboeklezers, 
We weten het, we beseffen het en het spijt ons…. Het is schandalig laat dat we een nieuw dagboek publiceren, maar 
we hebben een geldig excuus! Elektronica is niet aan onze beste vriend, we hebben enkele weken met een kapotte 
computer gezeten. Gelukkig is dat akkefietje opgelost en kunnen we jullie weer verwennen met onze avonturen van de 
voorbije weken. 
Want er is natuurlijk veel gebeurd! 
Zo hebben we een heus atletiektornooi georganiseerd in de drie kolonies waarbij snelwandelen en de hink stap sprong 
–op onze manier weliswaar- twee geduchte disciplines waren. De lachspieren werden alleszins goed gebruikt. In 
Artesanos hebben we ook eens een spel georganiseerd waarbij de bal het enigste spelatribuut was. Wat een namiddag! 
Nadat de frisbee op het dak van de kerk terechtkwam, stak er een punaise in onze bal. Na de missie met de ladder 
waarbij Katrien de frisbee kon bevrijden van het dak, werd er een heuse queeste op poten gezet en ging Marieke met 
de kinderen richting “Doctor Pelota”. Pleisters konden onze bal niet helpen noch Doctor Pelota alias Basilio van het 
winkeltje naast de kerk kon de bal een tweede leven schenken. Uiteindelijk mochten we een bal lenen. Oef! Het spel 
kon, mits de ludieke vertraging, toch verder gaan! Dat de Mexicaanse kindjes fanatiek zeeslag kunnen spelen en alles 
willen geven om toch maar de wereld te kunnen veroveren, hebben we de voorbije weken ook gemerkt. “Dat ’t plezant 
was!”, zeggen wij! 
  

 
  
We hebben ook eens een restjesweek gehouden, waarbij we alle spelletjes speelden die we reeds voorbereid hadden, 
maar die we door tijdsgebrek nog niet hadden gespeeld. Natuurlijk worden “de toppers der spelletjes” ook heel veel 
gespeeld en aangevraagd door de kindjes zoals tik tak boem – la bomba-, coca fanta sprite, ponchado en cuatro vases. 
  
  



 
 
Op artistiek gebied kon iedereen zich laten gaan in het maken van vlaggetjes –jaja, meer uitleg hierover volgt nog-, 
het maken van sinterklaaspopjes, het ontwerpen van kerstkaartjes en kerstatributen om in de kerstboom te hangen. 
  

 
 
Welnu, het maken van de vlaggetjes... Dit moest echt gedaan worden, want we hadden vlaggetjes nodig om het plein 
in Artesanos te versieren op 8 december. Op school en tijdens de spelletjes hadden we de kindjes reeds op de hoogte 
gebracht van het bestaan van Sinterklaas en vertelden hen hoe belangrijk dit feest  is voor de Belgische kinderen. Er 
broedde reeds langer het idee om eens “een specialleke” te organiseren voor de kinderen van Artesanos, Lomas en 
Emperatriz. Daarom hebben wij op acht december een heus Sinterklaasfeest georganiseerd! Mits wat organisatorische 
probleempjes in het begin - helpende handen die verloren waren gereden, muziekinstallaties die niet functioneerden - 
kwam alles op zijn pootjes terecht en werd het een fantastische namiddag met spelletjes, knutselen, een dansinitiatie, 
een voetbalmatch en als kers op de taart onze piñata vol lekkers. De meer dan 50 aanwezige kindjes vonden het 
gelukkig ook heel leuk. Het was uitputtend, maar absoluut de moeite waard! 
  

 
  
  



 
  
De lessen op school verlopen ook heel vlot en we hopen natuurlijk dat de kinderen iets onthouden van onze lesjes over 
kinderrechten, het heelal en Sinterklaas! 
  

 
  
De voorbije maand zijn we ook nog eens op bezoek geweest op de ranch:  interessante gesprekken, leuke 
kaartspelletjes, rondleiding op de ranch door de jongens, een kleine wandeling in de omgeving,... het was leuk, maar 
ook wel confronterend. We hopen de jongens volgende maand terug te kunnen zien. 
  

 
  
  

 



 
  

 
 
We maken ook nog altijd heel veel plezier met Esperanza en Doña Luz en familie. Elke dinsdagochtend blijven de 
sapjes van Doña Luz smaken en elke donderdagnamiddag staan de kookpotten op het vuur bij Esperanza te pruttelen 
om ons een heerlijk maal te bezorgen. Vorige week donderdag ging dit echter niet door. Mariana, de vijftienjarige 
kleindochter van Esperanza, is bevallen van een zoontje, Jeremy Alejandro. Dat het een schoon baaske is, hebben we 
zelf al ervaren. Onze harten heeft hij alvast veroverd! Elke dinsdagavond hebben we nog steeds cena met de familie en 
zelfs wanneer wij koken, zijn de kookpotten leeg. Wat een succes! Katrien heeft bovendien de eer gehad om als eerste 
vrijwilligster –dat denken we toch- de blote bips van Poncho te zien. Dit was weliswaar om professionele redenen, 
namelijk om hem een spuit geven voor zijn verkoudheid. 
 

 
  

  



Natuurlijk hebben wij ook af en toe nood aan ontspanning en zo zijn we reeds een weekendje naar Puerto Vallarta 
geweest – waar we Laure terugzagen, joepi - , hebben we Chapala bezocht met onze Mexicaanse vrienden en zijn we 
bijna elk weekend te vinden in Tlaquepaque voor een cocktail of salchipulpos of een stukje taart of om gewoon wat te 
wandelen en te genieten van het Mexicaanse leven. 
Jullie lezen het, ’t gaat ons hier goed! 
Al final willen we ieder van jullie een voorspoedig 2013 toewensen! 
Veel zonnige groeten, Katrien en Marieke 
 

18/11/2012  

Hallo iedereen, 
Hier zijn we weer met meer avonturen! 
We zijn nu al een poosje in Artesanos, Laure en Karolien hebben we ondertussen ook uitgezwaaid en nu staan we er 
alleen voor. 
Wat is er hier zoal gebeurd sinds we hier een drietal weken geleden arriveerden? Vanalles! 
Na een eerste vluchtige kennismaking met ons Mexicaanse stekje vertrokken we al naar de ranch. Daar ontmoetten we 
Padre Madrid en een handvol begeleiders. Jammer genoeg waren er toen maar twee gasten op de ranch en twee 
hilarische kalkoenen die het op Karolien gemunt hadden. Na ons eerste typisch Mexicaans avondmaal, kropen we van 
pure uitputting vroeg in bed. De dag nadien hebben we, na onder andere frietjes als ontbijt, kaartspelletjes met de 
jongens gespeeld en werden we in de namiddag in de laadbak van een pickup terug richting stad gebracht. 
  

 
  
De eerste week speelden we aan de zijde van onze voorgangsters vooral introductiespelletjes, genre ponchado, de 
spinnenweb, huevos podridos en andere klassiekers zoals 1 2 3 piano, dirigentje en dikke Berta. Op die manier leerden 
we de kinderen kennen, zij ons omgekeerd ook en zo hadden we tevens de tijd en ruimte om "onzen draai" hier wat te 
vinden. De eerste les op de lagere school verliep verbazingwekkend vlot. We stelden onszelf en onze thuisstad – Ghent 
represent – voor. De kinderen werkten vlot mee en tijdens een kleine herhalingsoefening op het einde bleek dat ze 
nagenoeg alles wat we vertelden, hadden onthouden, tot de tierentijn mosterd en de neuzekes toe. Hoera! 31 oktober 
was het Halloween, 2 november vierden we Día de los Muertos. Tijdens de spelletjes konden de kinderen eten en 
anders lekkers verdienen voor hun zelfgetekende altaar door verschillende opdrachten in groep tot een goed einde te 
brengen. Die week knutselden we ook spinnetjes en tekenden we pompoenen, vleermuizen, geraamtes en spoken. In 
het weekend zijn we de sfeer gaan opsnuiven in Tlaquepaque centro en konden we talrijke, weelderige versierde 
altaartjes bezichtigen. 
  

 
  



 
  

 
  

  
  

 
  
De week nadien was het zover. Zelfstandig spelen en lesgeven. Sssspanned. Omdat dit een grote stap was, speelden 
we die week spelletjes in het groot, bijvoorbeeld, levend dammen, memory, levend doolhof, kwartet etc. Het was een 
"groot" succes! Tijdens de manualidades hebben we fotokadertjes geknutseld, portretten inclusief. We hebben ware 
kunstenaars ontmoet. 
  



 
  

 
  

 
  
Doña Luz is na twee weken al onze Mexicaanse mama, Esperanza onze oma. Wat een schatten. We hebben al wat 
afgelachen. Onder andere toen we met Esperanza en the girls de berg van Lómas beklommen, het verorberen van 
zelfgemaakte pannenkoeken met lechera inclusief. Een traditie onder alle vrijwilligers, bleek later bij het bezichtigen 
van fotoalbums. 
  

 



  
  
Oh nog iets! Enkele ochtenden geleden is er een ufo, inclusief marsmannetje, geland op onze patio. Het arme ding had 
helaas geen brandstof meer om terug te keren naar Mars. Gelukkig kunnen de kinderen in Artesanos, Lómas en 
Emperatriz doorheen een knotsgekke reis van planeet naar planeet sterrenstof verzamelen om onze vriend Mister Mars 
terug de ruimte in te sturen. Iedereen deed goed zijn best en ondertussen werd onze vriend Mister Mars terug richting 
heelal gelanceerd, in vrede! Ook de lessen stonden deze week in het teken van sterren en planeten. Helaas hebben we 
ze deze week niet kunnen geven en zal dit voor volgende week zijn. Er werd de kindjes een dagje vakantie gegund 
aangezien de leerkrachten een dagje onder zichzelf wilden. Belgische kindjes, het schoolsysteem hier is om jaloers op 
te worden, al die vrije tijd... Maar stiekem, onder ons gezegd, het is wel beter om toch ietsje meer naar school te 
kunnen gaan,denken we. 
  

 
  
In het weekend hebben we de heerlijke kans gehad om de vijftiende verjaardag van een nichtje van Doña Luz mee te 
maken, een "quinceñera". Veel woorden kunnen we er niet aan vuil maken, gewoon dat de inkleding heel 
trouwfeestachtig is, er veel gedanst en gegeten wordt en het fantastisch was! 
  

 
  



 
  
Oh ja, kort nog even deze primeur. Na wat achternageloop bij de Padre en bij Ernesto kunnen we julle meedelen dat 
we eindelijk een danszaal gevonden hebben. Hoera! Volgende week gaan onze eerste lessen van start. Hoera hoera! 
Tot zover onze avonturen de voorbije weken. We moeten er dringend vandoor, de plicht roept. 
Adiós y hasta la vista! 
Marieke y Katrien 
 

9/11/2012  

 Dag beste vrienden en trouwe dagboeklezers, 
Aanschouw bij deze ons allereerste dagboekverhaal. We weten het, jullie zaten vol ongeduld te popelen om meer te 
weten te komen over onze avonturen in het verre Mexico, maar hier is hij dan... speciaal voor jullie... met de strafste, 
schoonste, leukste, ontroerendste verhalen en nieuwtjes uit Artesanos: el diario de Marieke y Katrien, episode 1! 
In deze aflevering willen we jullie graag het antwoord bieden op volgende vragen, waarvoor jullie hoogstwaaschijnlijk 
al nachten slaap hebben moeten laten om er zelf een antwoord op trachten te bedenken, niet...? 

 Wat gebeurde er toen wij voet aan grond zetten op woensdag 24 oktober in Mexico-City? 

 Hoe was de ontvangst door Laure en Karolien? 

Lees, kijk, lach, pink een traantje weg, wees maar een beetje jaloers,...maar vooral geniet! 
Zoals jullie uit het voorgaande kunnen afleiden, heeft het vliegtuig ons dus heelhuids afgeleverd in Mexico op de 
geplande datum. Al gauw ontmoeten we daar Laure en Karolien, die speciaal met de nachtbus van Guadalajara naar 
Mexico gekomen waren om ons op te pikken, de schatjes. Zij waren even moe en mottig als wij, joepie, we pasten dus 
direct bij elkaar en het klikte! 
  

 
  
Na een dutje en een lekker ontbijt op het dakterras leerden we elkaar beter kennen en hebben we twee dagen Mexico 
City verkend. Op het programma: Frida Kahlo haar huis, Zocalo (de grote markt), het antropologisch museum, 
voladores, Coyoacán en de zona rosa, gezellige buurten om in rond te slenteren en goed te gaan eten! Op 
donderdagavond namen we dan de nachtbus richting Guadalajara. Hoewel het een comfortabele bus was, slaagde 
enkel Marieke erin zich ettelijke uren naar dromenland te begeven. 
  



 
  
In Guadalajara dropte de bus ons omstreeks 6u. Poncho stond ons met zijn pickup op te wachten en met Marieke en 
Katrien in de laadbak en Karolien en Laure vooraan bij Poncho, reden we richting Artesanos. Aangekomen rond 7u aan 
ons huisje, kropen we direct in ons bed voor enkele uurtjes aangezien de vermoeidheid ons ferm te pakken had. 
Omstreeks 10u ontwaakten we en dit moment is voor ons het echte startschot van ons avontuur hier in Artesanos, 
onze zes maanden, naar waar we zo hard verlangd hebben!  
Wordt vervolgd… 
 

 
 

 

 

Laure en Karolien - 01/05/2012 tot 08/11/2012 
Laure en Karolien lossen eind april Nele en Nick af. Zij gaan er o.a. een toffe zomervakantie ineen steken voor onze 

kinderen en jongeren in Mexico. 

6/11/2012  

Met spijt in het hart kondigen we ons allerlaatste dagboek aan! 
Woensdagochtend 24 oktober stonden we om 5u30 ´s morgens Katrien en Marieke op te wachten in de luchthaven van 
México stad. Na een broodnodig dutje in het Massiosare hostal genoten we van een lekker ontbijt op het dakterras 
onder de mexicaanse zon. Die dag vervolledigden we met een bezoek aan de Zócalo, enkele mercado’s en het huis van 
Frieda Kahlo. Onze tweede dag in México begonnen we opnieuw met een hemels ontbijt. Zo stonden we sterk om 
vervolgens de voladores te bewonderen en enkele uurtjes te slenteren door het antroplogisch museum. Na een 
slaaploze nachtrit naar Guadalajara, werden we opgepikt door Poncho. 
  

 
  
Op vrijdag marktdag maakten we de nieuwe meisjes wegwijs op de markt in Artesanos. Met een gevulde frigo waren 
we er klaar voor om te vertrekken richting Casa Nazareth. Daar kwamen we tot de vaststelling dat er geen jongeren 
aanwezig waren om kennis mee te maken. We vulden ons verblijf vervolgens met een boeiend gesprek met de 
begeleiders en Padre Madrid. Daarna werden we achterin een pick-up naar de Ranch gevoerd. Ook daar was de 
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aanwezigheid van de jongeren ontchoogelend. We konden namelijk slechts twee jongens verblijden met onze komst. 
  

 
  
Zaterdag lieten we Katrien en Marieke kennismaken met het centrum van Guadalajara. We toonden ze alle 
interessante winkels en genoten uiteindelijk ook nog een beetje van de mooie dag. Op zondag was het tijd om de 
meisjes voor te stellen tijdens de verschillende missen in de 3 parochies. In de tussentijd vertoefden we ook enkele 
uurtjes in de Soriana, zodat de voorraadkast aangevuld kon worden. Deze dag sloten we af met een spetterende 
castillo in Toluquilla in het gezelschap van Alejandra en Gérman. Op de eerste dag van een nieuwe week brachten we 
al onze creativiteit samen om de gezamenlijke spelletjesweek voor te bereiden. 
  

 
  
Dan was de dag aangebroken waarop Marieke en Katrien zouden kennismaken met de kinderen en het geven van 
spelen. Na een heerlijk sapje aan het kraam van Doña Luz, waren we er volledig klaar voor. Met allerlei 
kennismakingsspelletjes konden de kindjes de nieuwe vrijwilligers beter leren kennen en omgekeerd. Het was een 
geslaagde eerste spelletjesdag met een mooie opkomst. Om deze in stijl af te sluiten werd een typisch belgische cena 
klaargemaakt. Wat heeft de familie gesmuld van de overheerlijke balletjes in tomatensaus met puree. 
  

 
  
Woensdag was het dan tijd voor het allereerste lesje van Marieke en Katrien, ze zijn allebei afkomstig uit Gent dus 
werd dat ook meteen hun eerste onderwerp. Wij hebben voor wat ondersteuning gezorgd maar eigenlijk was dat bijna 



overbodig, ze hebben dat prima gedaan! Deze avond werd afgesloten met mariscos ‘a la Basilio’. 
  

 
  
Donderdagmiddag stond zoals altijd een middagmaal bij Esperanza op het programma. Ze haalde nogmaals haar 
kookkunsten boven en schotelde ons overheerlijke molé voor. In de namiddag hebben we dan de eerste keer samen in 
Lomas de kennismakingsspelletjes gespeeld. Ook hier was er meteen een grote opkomst! 
Vrijdag was het 2 november en dus Día de los muertos, een van de belangrijkste Mexicaanse feestdagen waarop de 
overleden worden geëerd. De meeste mensen maken thuis een altaar voor overleden familieleden en plaatsen hun 
favoriete lekkernijen erbij. Marieke en Katrien staken een spel in elkaar waar de kinderen in 2 groepen verdeeld 
werden: de spinnen en de doodskoppen. Ze mochten elk hun altaar tekenen met stoepkrijt. Door spelletjes te winnen 
konden ze gerechten verkrijgen die ze aan hun altaar mochten toevoegen. De ploeg die op het einde de meeste 
gerechten mocht bijtekenen, won het spel. ´s Avonds werden we met zijn vieren uitgenodigd bij Doña Luz voor een 
cena met pasta, crema de brocoli en kip in sinaasappelsaus, jammie!! 
  

 
  
Zaterdag kaderden we de knutselactiviteiten eveneens in rond día de los muertos. We maakten spinnen van plooidraad 
en tekenden spoken, vampieren, pompoenen en skeletten. In de late namiddag sprongen we even binnen bij Claudia 
en Alvarro om met hen kennis te maken. 
Zondag hebben we de nieuwe vrijwilligsters dan voorgesteld in de mis van Artesanos omdat dat vorige zondag een 
beetje misgelopen was. ´s Avonds zijn we dan voor de eerste en voor ons meteen ook de laatste keer taco´s gaan 
eten bij de puesto van Sammy en Diana. 
  



 
  
Maandag hebben we de berg van Lomas del cuatro beklommen samen met Esperanza en Maria Luisa (de 
schoonmoeder van Alejandra). We hadden op voorhand Esperanza haar lievelingsgerecht gemaakt: pannekoeken. Die 
hebben we lekker opgesmuld boven op de top! Terug bij Esperanza´s huis aangekomen, hebben we van een laatste 
comida genoten, ons fotoalbum en wat cadeautjes afgegeven, nog wat gelachen en vervolgens afscheid genomen. 
  

 
  
Vanavond is het tijd voor onze laatste cena en nemen we afscheid van de familie. Morgen willen we nog afscheid 
nemen van Claudia en Alejandra en donderdag plannen we dan ons afscheidsetentje bij doña Luz. Vrijdag vertrekken 
we dan beide om zelf nog wat te kunnen reizen alvorens we terugkeren naar België. 
Het is voor ons beide een geweldige ervaring geweest om hier 7 maanden te mogen verblijven en met de kinderen te 
kunnen spelen. En nu kunnen we met een gerust hart vertrekken want we hebben er alle vertrouwen in dat Marieke en 
Katrien dat goed gaan doen. 
  

 
 

21/10/2012  

Het heeft even geduurd, het zijn dan ook drukke tijden geweest, maar hier zijn we weer met onze waarschijnlijk 
voorlaatste blog! Wat hebben we allemaal uitgespookt? 



We zijn op 10-daagse trip geweest naar Guatemala om ons visum te verlengen en hebben er meteen gebruiken van 
gemaakt om de Mexicaanse staat Chiapas te bezoeken. We zagen de watervallen van Agua Azul, Misol-Ha en El Chiflon 
en bezochten de ruïnes van Palenque. Vooral het stadje San Cristobal de las Casas staat in ons geheugen gegrift: fijne 
hostel, gezellige straatjes, mooie kerken maar vooral lekkere koffiebarretjes en eethuisjes! 
  

 
  
De spelletjes hadden dus een kleine 2 weken stil gelegen en dat was eraan te merken. De eerste dagen kwamen maar 
weinig kindjes opdagen maar ondertussen lijkt het weer of we nooit zijn weg geweest. 
We speelden legertje waarbij de kinderen opgeleid werden tot echte soldaten, ze moesten driloefeningen doen en er 
werden spelletjes gespeeld om hun alertheid,kruiptechnieken en vertrouwen in elkaar te testen. Ook hun 
circustechnieken werden op de proef gesteld, we maakten jongleerballetjes van ballonnen en rijst of bloem. Als 
aandenken kregen de kindjes tijdens het knutselmoment de gelegenheid om hun eigen spel UNO-kaarten te maken. De 
afgelopen maanden speelden we vaak UNO aan het begin van de spelmomenten ter afwachting van meer kindjes. 
  

 
  
Afgelopen week maakten we ook nog slingers waar we later het kerkplein van Artesanos mee versierden voor ons 
groot afscheidsfeest. Als laatste spelactiviteit kozen we voor een combinatie van de favoriete spelen van de kinderen: 
trefbal, verstoppertje, schaar-steen-papier, kat en muis en paard en ruiter... Ze mochten eerst zelf punten geven en 
vervolgens werden de spelen met de hoogste scores gespeeld. 
  

 
  
Zaterdag was het dan zover: het langverwachte afscheidsfeest! We konden rekenen op de hulp van de mama van 
Jachaïra, zij schminkte de kinderen. Tijdens het wachten konden de kinderen zich vermaken op het springkasteel van 
Basilio. Alejandra en nog 2 meisjes namen de estafette-spelletjes voor hun rekening. Bij Laure maakten de kinderen 
petit-beurre taart en kregen ze agua fresca, bij Karolien konden er scoobiedoo - sleutelhangers gemaakt worden. En 
als kers op de taart werden er 3 piñatas vol lekkers leeggeklopt! We vonden het super om te zien dat ook de kinderen 



van Lomas en Emperatriz de moeite hadden gedaan om naar Artesanos te komen. De kinderen hebben er zeker en 
vast van genoten en wij keerden moe maar voldaan huiswaarts. 
  

 
 

 
  
Overmorgen vertrekken we richting Mexico City om de nieuwe vrijwilligers Marieke en Katrien op te pikken. Spannend! 
Dan resten ons nog 2 weken om hen aan alle onze contacten voor te stellen en hen de kneepjes van het vak te leren. 
Hoe dat verlopen is, lees je de volgende en allerlaatste keer! 
 

22/09/2012  

Hola 
Aangezien we zondagochtend 23 september op onze tocht richting Guatemala vertrekken, kunnen jullie iets vroeger 
dan normaal genieten van onze avonturen hier in Artesanos. De afgelopen 2 weken is er weer heel wat gebeurd. Onze 
tijd hier begint sterk in te korten en dat hebben we ook gemerkt. Het zijn drukke maar daarom niet minder aangename 
tijden. 
De kinderen in Artesanos, Lomas en Emperatriz zijn allemaal onderworpen geweest aan het maken van een film voor 
het 10 jarig bestaan van de vzw. Dit avontuur zorgde voor hilarische taferelen en natuurlijk ook mooie resulaten. 
Uiteraard verwenden we de kinderen ook nog met andere leuke activiteiten. Zo speelden we pictionary, waarbij telkens 
één kindje een woord op de grond moest tekenen met stoepkrijt en anderen dit probeerden te raden. Wie het woord 
kon raden, mocht op zijn beurt iets tekenen. Op school gaven we les over het woord gezondheid. Door het ontbreken 
van inkt in de schoolprinter, moesten we wel inventief zijn omdat onze vragenlijsten niet konden afgedrukt worden. De 
knutselactiviteit stond in het teken van de onafhankelijkheidsdag van México. We lieten de kinderen namelijk de 
mexicaanse vlag schilderen. Om in thema te blijven, speelden we het grote duelspel tussen México en Amerika. De 
kinderen hielpen de afgelopen week ook om een verdrietige ballerina haar hoepel terug in elkaar te knutselen. Dit 
gebeurde aan de hand van allemaal cirkelspelletjes. 
 



 
 
Ook wij kregen de kans om de onafhankelijkheidsdag uitgebreid te vieren. Op de avond van ‘El grito’ werden we 
uitgenodigd om dit samen met de familie van Doña Luz te vieren. De avond werd in schoonheid afgesloten met het 
bekijken van een belangrijke bokswedstrijd en het maken van een filmpje voor de verjaardag van de organisatie. 
Tijdens deze gebeurtenis werden heel wat mooie herinneringen opgehaald. 
 

 
 
Op de onafhankelijkheidsdag zelf werden we bij de familie uitgenodigd voor een overheerlijke comida. Tijdens de cena 
op dinsdag 18 september speelden we een spelletje met de familie om te testen hoe goed hun kennis is over de vorige 
vrijwilligers. We toonden hen 10 foto’s van duo’s en het was de bedoeling dat zij deze in de juiste volgorde plaatsten. 
Terwijl de familie aan het discussiëren was over de correcte volgorde, werd alles nauwgezet gefilmd. 
Met Esperanza vierden we de nationale feestdag in het water. We werden namelijk meegenomen voor een dagje 
Rancho Alegre. Ook deze mooie dag werd afgesloten met een emotionele boodschap van de geliefde vrouw aan alle 
vrijwilligers van vzw Artesanos. 
 

 
 
Normaal was het de laatste keer dat we zelf dansles hebben gegeven. Ondanks het succes van de laatste weken, 
waren we genoodzaakt om ermee te stoppen, aangezien we de zaal niet langer tot onze beschikken hebben. Eén 
meisje bood ons de mogelijkheid om bij haar nonkel te gaan dansen. Na onze week vakantie gaan we de 
mogelijkheden daaromtrent verder uitzoeken en hopen we alsnog onze dansles te kunnen verderzetten. 
 



 
 
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan filmpjes voor het 10-jarig bestaan van de vzw. Hopelijk levert dit 
een mooi eindresultaat op. Morgenochtend vertrekken we richting Guatemala om ons visum te verlengen. Deze 
broodnodige trip zal natuurlijk vergezeld worden door leuke uitstapjes. Op 3 oktober vliegen we er dan terug in, om 
een mooi afscheidsfeest op poten te zetten, een introductieschema voor de nieuwe vrijwilligers in elkaar te steken en 
de kinderen opnieuw op leuke spelletjes te kunnen trakteren! 

11/09/2012  

Hier zijn we weer met een volgende update van onze avonturen... 
 

 
  
De kinderen hebben zich weer goed geamuseerd tijdens de spelletjes. Bij het spel Expeditie Robinson werd de groep 
opgedeeld in 2, na elk spel mocht de winnende groep een lid uit de andere groep kiezen om hun team te versterken. 
Tijdens laddercompetitie stonden ze er alleen voor om de top van de ladder te bereiken. De kinderen moesten elkaar 
uitdagen om een bepaald spel te spelen, wanneer de uitdager won, mochten ze van plaats wisselen op de ladder. Het 
kind dat uiteindelijk bovenaan de ladder stond, won. Plots waren ook alle dieren uit de zoo ontsnapt, om deze allemaal 
terug te vinden werd een spel opgezet. Bij elke diersoort hoorde een spel, wanneer een spel goed beëindigd werd, 
kregen ze een stuk van de puzzel met de bijpassende diersoort op. 
  



 
  
Er werd ook weer vlijtig geknutseld. De kinderen lazen het sprookje van Hans en Grietje voor en vervolgens mochten 
ze hier een tekening over maken, bijvoorbeeld van het peperkoeken huisje van de heks. De andere week hebben we 
eindelijk eens geschilderd! Ze moesten een rietje telkens in verf doppen en zo uiteindelijk een zon vormen. 
  

 
  
Na enige vertraging, doordat er nog geen directeur was, hebben we nu toch onze eerste lesjes van het nieuwe 
schooljaar kunnen geven. We geven les bij juf Ana in het vierde en opnieuw bij meester Jesus die nu in het tweede les 
geeft. Aangezien de kinderen ons nog niet kenden, gaven we opnieuw een soort introductieles over de verschillen 
tussen België en Mexico. De kinderen moesten onder andere aan de hand van foto´s of muziek raden of bepaalde 
mensen, gebouwen of gerechten Belgisch of eerder Mexicaans waren. Dit zorgde voor heel wat enthousiasme onder de 
kinderen. 
  

 
  
Op woensdagavond 5 september werden de plaza en de omringende straten van Artesanos plots omgetoverd tot een 
feestplaats. Alles was mooi versierd en er stonden vele attracties, eetkraampjes en een groot springkasteel. Dat 
allemaal ter ere van de komst van de Virgen van Zapopan! De avond werd afgesloten met een Mariachi-optreden en 
een spetterend vuurwerk. 

http://www.artesanos.be/uploads/Laure en Karolien/knutselzon.JPG


  

 
  
Nu de school opnieuw begonnen is, konden we opnieuw flyeren voor de dansles. Dat zorgde voor een enorme opkomst 
van 18 dolenthousiaste meisjes! Jammer genoeg hebben we het slechte nieuws moeten vernemen dat we nog maar 2 
keer dansles zullen kunnen geven. De huur is verdubbeld waardoor de huurders het niet meer zien zitten om de zaal 
gratis ter beschikking te stellen. 
  

 
  
Als afsluiter zijn we dit weekend samen met Claudia en haar gezin naar het bergdorpje Techaluta getrokken. Daar 
hadden we de eer om een trouw op zijn Mexicaans te mogen meemaken: honderden genodigden, een reuzegrote taart, 
Mariachi ... met andere woorden een dans- en eetfestijn! Zondag kwam ook de rest van de familie toe om samen een 
dorpsfeest bij te wonen, opnieuw werd er gedanst, deze keer was het Banda-muziek of misschien toch terug Mariachi 
(het onderscheid is ons nog steeds niet echt duidelijk). De tequila en birria (Mexicaans varkensgerecht) konden 
uiteraard niet ontbreken. Het weekend werd afgesloten in stijl: con Los Torros! De toeschouwers zaten in een ovalen 
tribune rond het spektakel. De stieren werden vastgezet en opgejut, vervolgens moest de ruiter op de stier springen 
terwijl de poort werd losgelaten. Het is de bedoeling dat de stier zo lang mogelijk van zijn voor op zijn achterpoten 
springt terwijl de ruiter zo lang mogelijk blijft zitten. Leuk om eens meegemaakt te hebben maar het werd ons snel 
duidelijk dat vooral de sfeer belangrijk is want je moest toch wel wat geduld uitoefenen vooraleer je wat te zien 
kreeg... 
  

 
  
Tot de volgende keer maar weer! 
 

27/08/2012  

Als afsluiter van de zomervakantie organiseerden we een voetbaltornooi voor de jongens. We deelden de bende op in 3 



ploegjes onder 12 jaar en 3 ploegjes boven 12 jaar. Onderling speelden ze wedstrijdjes van 2 keer 10 minuten. Ze 
hebben zich super geamuseerd en ook wij vonden het een topper! Enige domper op de feestvreugde was dat we de 
finales niet meer mochten spelen omdat we dan te veel geluidsoverlast zouden veroorzaken tijdens de misviering van 
19u... Maar de jongens lieten het niet aan hun hart komen en keerden huiswaarts met een blij gezicht en een zakje 
koekjes in de hand. 
 

 
 
De voorbije twee weken hebben we de kinderen opnieuw verblijd met talrijke spelen en knutselactiviteiten. We 
speelden allerlei spelletjes waarbij ze telkens een deel van een rekensom konden verdienen. Op het einde was het de 
bedoeling dat ze deze som uitrekenden en bij een correct resultaat, kregen ze een klein geschenkje van ons. Stijn (een 
vriend van een vorige vrijwilligsters) was echter eens langsgeweest met cadeautjes (zeepjes en balpennen) voor de 
kinderen. Bij een ander spel werden de kinderen in twee groepen verdeeld en bij elk gewonnen spel kregen ze 10 
seconden om een blad vol met cijfers te onthouden en op hun blad te gaan noteren. Ook escondidas especial, het 
ultieme lievelingsspel van de meesten, kwam de voorbije weken meermaals aan bod. Tijdens onze wekelijkse 
knutselmomenten leerden we de kinderen creatief omgaan met papier en lieten we ze een propjescollage maken. Om 
het begin van het nieuwe schooljaar goed in te zetten, maakten we ook een bladwijzer in de vorm van een vis of 
draak. 
 

 
 
Afgelopen dinsdag zijn we langs de lagere school gepasseerd want die is sinds vorige week weer begonnen. We wilden 
horen of we opnieuw elke woensdag 2 uurtjes konden komen les geven. Maar blijkbaar was directrice vervangen door 
een directeur! Helaas zou die pas de volgende week op zijn post plaatsnemen. Vandaag passeerden we dus terug langs 
de school, maar daar toegekomen bleek de directeur nog steeds niet aanwezig te zijn. We zijn van plan om morgen 
nog eens terug te keren, in de hoop met de nieuwe directeur te kunnen praten over onze doelstellingen. 
 



 
 
De afgelopen weken hadden we maar een magere opkomst voor onze dansles. We zijn dan ook blij dat de school terug 
is begonnen zodat we daar opnieuw wat reclame kunnen maken. En dat hebben we dan ook gedaan! We hebben zowel 
in de klassen van het 6e leerjaar als aan de poort van het secondaria flyers uitgedeeld. Deze ondernomen actie heeft 
uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Afgelopen vrijdag hadden we weer 10 meisjes om dansles aan te geven. 
 
Aan de secondaria hebben we tegelijkertijd ook flyers uitgedeeld om wat meer jongeren aan te trekken vanaf 12. Op 
zaterdagnamiddag zouden we immers gedurende anderhalf uur iets willen organiseren aangepast aan hun leeftijd. De 
opkomst bleef mager en de 6 jongens die hierop zijn afgekomen wilden hoofdzakelijk voetballen. Hierdoor hebben we 
het idee ontwikkeld om voor de oudere jongens apart op zaterdagnamiddag een voetbalmoment te organiseren. 
 

 
 
Het voorbije weekend gingen we nog eens langs de ranch. Momenteel verblijven er slechts twee jongeren. De meesten 
zijn na hun termijn op de ranch terug gekeerd naar Casa Nazarath. anderen hebben het niet volgehouden en zijn 
huiswaarts gekeerd. We hebben er hoe dan ook een gezellige avond van gemaakt en speelden het kaartspel “Wie is de 
ezel”. ´s Morgens na het ontbijt, was het dan tijd voor een aantal rondje Jungle Speed. Aangezien het ´s nachts 
verschrikkelijk had geregend, en de weg terug naar de geasfalteerde wereld één grote modderpoel was, werden we 
opgepikt door een vriend van de begeleiders. Met zijn allen sprongen we achter in de pick-up en werden beneden in 
het dorp afgezet. Wij namen de bus huiswaarts en de begeleiders en de jongens brachten een bezoekje aan de markt 
op zoek naar een film voor een luie zondagnamiddag. 
 



 

12/08/2012  

Het heeft even geduurd (omdat we er een weekje tussenuit zijn geknepen) maar hier volgt weer een update van onze 
Mexicaanse avonturen: 
De afgelopen weken zijn we er weer volledig voor gegaan! We speelden levende stratego. Er heerste ook een 
muggenplaag over de buurt waarvoor de kinderen opdrachten moesten voltooien om de muggen één voor een te 
verjagen. Het werd ook eens dringend tijd voor de altijd zó populaire waterspelletjes. Voor de kinderen was dat 
geweldig, voor ons met momenten een kwelling voor de stembanden:) Ten slotte speelden we ook nog cowboys en 
indianen waarbij de totem van de andere ploeg moest bemachtigd worden.   
 

 
 
Tijdens de knutselactiviteit gisteren maakten we vingerpopjes. In Lomas bereikten we toen een record aantal van 21 
kindjes! 
 

 
 
In Lomas maakten we twee weken geleden op het einde van een spelnamiddag trouwens een heuse stortregen en 
hagelstorm mee. De weg naar beneden was een kolkende rivier geworden waardoor we 2 uur vastzaten op de berg, al 
een geluk konden we schuilen in de kerk. 
 



 
 
Vrijdag 27 juli kwamen de ouders en zussen van Laure toe. Ze konden rekenen op een geweldige ontvangst en een 
verblijf bij doña Luz. En wij maar mee profiteren van de nog maar eens bewezen enorme gastvrijheid van de 
Mexicanen, jippie!! 
 

 
 
De volgende dag stond er in plaats van een standaard knutselopdracht de “Feria Flamenca” (= Vlaamse Kermis) op het 
programma. We wilden de familie van Laure graag laten zien hoe de spelletjes er hier aan toe gaan en met deze 
invulling konden we hen ook betrekken bij het hele gebeuren: de mama van Laure heeft de kindjes geschminkt, de 
papa heeft zich ontfermd over de balspelen, de zussen speelden gezelschapspelletjes en wij maakte eetbare poppetjes 
en armbandjes met de kinderen. 
 

 
 
Vervolgens was het tijd om er even tussenuit te trekken. Laure vertrok met haar familie richting Pátzcuaro en Uruapan 
en Karolien ging relaxen in Puerto Vallarta. Na een zotte taxi-rit met zessen + taxichauffeur kwamen we  5 dagen later 
vol nieuwe energie weer toe in Artesanos. Bij aankomst aan ons huisje zagen we tot onze verrassing een kraampje 
voor de deur van de familie staan. Om hun studies te kunnen betalen, verkopen Sammy en zijn vriendin Diana vanaf 
nu taco´s in het weekend. We moeten die trouwens dringend eens gaan uitproberen! 
 



 
 
Als afscheid voor de familie van Laure organiseerden we samen met onze familie hier een Mexicaanse BBQ. We waren 
eerst wat achterdochtig want een Mexicaanse BBQ lijkt helemaal niet op een Belgische BBQ maar het is uitstekend 
meegevallen. Er werd uitvoerig gegeten, gedronken en gedanst! Leuk extraatje was dat Hector (de zoon van de familie 
die voor priester studeert) er ook bij was. Hij woont normaal gezien op het seminario maar heeft nu een maand 
vakantie. Zo hebben we hem ook eens beter leren kennen. 
 

 
 
Gisteren organiseerden we nog een filmavond voor de kinderen van Artesanos! We zorgden voor een zaaltje achter de 
kerk, een projector, laptop en wit scherm en de kinderen brachten drankjes en véél snoepgoed mee. Het werd de film 
Kuifje, kwestie van de kinderen hier wat Belgische cultuur mee te geven! 
 

 
 
Dat waren weer onze hoogtepunten van de afgelopen weken. Volgend weekend hopen we een voetbaltornooitje te 
spelen maar daarover binnenkort meer!! 
 

16/07/2012  

Hier zijn we weer met een nieuwe blog! 
De afgelopen twee weken hebben we niet stil gezeten. We knutselden armbandjes met parels en windmolens. We 
speelden muzikale pak, een spel waarbij het doel was een kruiswoordraadsel op te lossen, een piramidespel waarbij de 
kinderen zo snel mogelijk de top moesten behalen en OXO waarbij ze door spelletjes te winnen een “O” of een “X” 
konden aanduiden in een kader. 
 



 
 
Dinsdag op de cena werden we blij verrast met het bezoek van Elke, de vrijwilligister die hier 5 jaar geleden was en 
nadien ook nog een jaar in de buurt gewoond heeft. Haar vriend Nai en hun babytje van bijna 4 maand Polly waren er 
ook bij. Ze zijn op bezoek in Mexico omdat ze Polly hier willen laten dopen. 
Doordat de zomervakantie begonnen is en we dus geen les meer geven op woensdag hebben we onze kalender een 
beetje aangepast. We sporten nu elke woensdagnamidag van 16u tot 18u in Artesanos, meestal wordt er voetbal 
gespeeld omdat de meesten daar verzot op zijn. Uiteraard is er ook telkens iets voorzien voor de kindjes die niet willen 
voetballen.  
 

 
 
We spelen nu ook terug elke woensdagvoormiddag in Emperatriz, dat hadden we eerder afgeschaft omdat er telkens 
maar twee kindjes kwamen opdagen. Maar nu het vakantie is,hebben ze niet meer het excuus dat ze ´s morgens naar 
school moeten en waren ze dus paraat. Ze kwamen wel wat later toe maar we staken dat op het feit dat voor hen 10u 
redelijk vroeg is om uit bed te springen voor de spelletjes wanneer het vakantie is. 
 

 
 
Donderdag organiseerden we dan onze meisjesactiviteit in Lomas. Gepakt en gezakt vertrokken we eerst richting 
Esperanza voor een middagmaal. Opnieuw werden we verrast met een bezoekje van Elke en Polly. Het was leuk om 
haar verhalen en ervaringen te horen en om nog eens met iemand anders Nederlands te kunnen praten.  
 



 
 
Vervolgens was het tijd voor onze meisjesactiviteit:  we hadden schmink, haarspulletjes, fruit, water met een 
limoensmaakje, toastjes met kaas en salchicha (soort knackworst van hier), muziek en roddelblaadjes voorzien. We 
hadden de week voordien ook gevraagd of we het parochiezaaltje mochten gebruiken met tafels en stoelen. De meisjes 
hebben ijverig fruit gesneden, drank geserveerd, toastjes gesmeerd en nadien was het tijd om te genieten van al dat 
lekkers. Behalve dat enkele kindjes wel heel gulzig leken (het vorige toastje was nog niet ingeslikt of het volgende 
werd al in hun mond gepropt), verliep alles prima en hebben ze er echt van genoten. Op de terugweg hadden we de 
indruk dat er nog net iets meer naar ons geroepen en gefloten werd dan anders, we kwamen dan ook buiten met onze 
nageltjes gelakt, ons haar opgedaan en onze gezichten mooi opgemaakt. 
 

 
 
De afgelopen twee weken kwamen er telkens een vijftal meisjes opdagen voor de dansles, niet slecht maar het aantal 
neemt duidelijk af. De komende week gaan we dus wat extra inspanningen doen om weer wat meer meisjes warm te 
maken voor onze dansles. 
Op zaterdag 14 juli vertrokken we meteen na de spelletjes naar de Ranch. Het was de eerste keer dat we er zonder 
hulp van anderen moesten zien te geraken, en dat is ons prima gelukt. Onderaan de berg werden we opgewacht door 
twee mensen van de ranch en na een stevige wandeling bergopwaarts was het een fijn weerzien met alle andere 
gasten op de ranch. We praatten wat over de verschillen tussen Mexico en België, onder andere over inkomsten en dat 
er in België veel meer vrouwen werken. Ze gaven toe dat er hier een macho-cultuur heerst waardoor vooral de 
mannen willen werken en niet willen dat hun vrouw meer zou verdienen. Waarom de gezinnen hier veel meer kinderen 
tellen en over het geloof dat hier nog veel meer gepraktiseerd wordt. Vervolgens was het tijd voor de cena, uiteraard 
frijoles maar er was ook wat rijst en paprika´s met aardappelen. Nadien speelden we nog een vereenvoudigde versie 
van het gezelschapspel Party & Co, we verdeelden de groep in twee en we hadden zelf 3 verschillende soorten kaartjes 
gemaakt waarop woorden stonden die ze moesten tekenen, uitbeelden of uitleggen zonder bepaalde woorden te 
gebruiken. Er werd hier en daar wat valsgespeeld maar zowel de gasten, begeleiders als wij vonden het fijne en 
geslaagde avond! De volgende ochtend kregen we roerei met “groene” boontjes en ook weer frijoles. Nadien hebben 
we hen het kaartspel ‘stronten’ aangeleerd, waarbij je 4 dezelfde kaarten moet verzamelen en vervolgens zo snel 
mogelijk in het midden van de tafel moet kloppen. De ambiance zat er meteen weer in. We sloten ons bezoek aan de 
ranch af met het spel Jungle Speed. 
PS: Dank u Lore voor het mooie geboortekaartje en de leuke foto´s, ze hebben al een plaatsje gekregen op ons 
prikbord. Proficiat met je prachtige dochtertje!! 

3/07/2012  

Hola, 
De afgelopen weken hebben we weer heel wat spelletjes en knutselactiviteiten gedaan met de kinderen uit Artesanos, 
Lomas en Emperatriz. We verblijdden de kinderen onder andere met een bordspel, één tegen allen en vind de schat. 
Voor het knutselen hebben we een ander concept bedacht. Het eerste uurtje knutselen we iets in een bepaald thema 
en daarna spelen we nog een kort spelletje gelinkt aan het thema. We maakten onder meer een piratenmuts en 
ooglap, waarna we het grote piratenspel hebben gespeeld. Ook mochten de kinderen een robot of een monster 
knutselen, waarna we trefbal speelden onder de naam ‘monsters tegen robots’. 
  



 
  
Op zondag 24 juni kwamen Alejandra en haar nicht Lily ons oppikken om naar Teuchitlán te gaan. Iets voor 9u, nadat 
we een klein uurtje in de auto hadden gezeten, kwamen we aan in dit pittoresk dorpje. Om de dag goed te starten 
ondernamen we een fikse wandeling naar los Guachimontones. Deze werd onderbroken door een boottochtje op het 
riviertje, waarlangs we liepen, voor maar 30 pesos. De cirkelvormige piramiden en het prachtige uitzicht waren de 
lastige wandeltocht meer dan waard. Na het nemen van talrijke foto’s, gingen we even uitrusten aan het zwembad 
‘Rincón’. De leuke dag werd afgesloten met een overheerlijke maaltijd in het restaurant ‘Soky’ aan het meer Presa de 
la vega. 
  

 
  

 
  
Op maandag 25 juni besloten we ons weekend met een uitstapje naar de cinema met Claudia. De dichtstbijzijnde in 
Centro Sur had wel de film die we wilden zien, namelijk Blancanieves, maar enkel in de gedubde Spaanse versie. 
Daarvoor is ons Spaans nog nét niet voldoende. Al een geluk hadden we Claudia en haar Jeepke mee en konden we 
naar een ander shopping center rijden. Tijdens het aanschuiven kregen we van een aantal dames achter ons 
reductiekaarten aangeboden, we betaalden nog een kleine 3 euro per persoon terwijl je normaal hier ongeveer het 
dubbel betaalt. In de cinema hier heb je veel meer keuze qua popcorn: met caramel, boter, light of met chilli. De film 
zelf was echt de moeite en we hebben hem dus in het Engels kunnen aanschouwen terwijl Claudia de Spaanse 
ondertitels kon lezen, ideaal! En zeker voor herhaling vatbaar. Op weg naar huis passeerden we nog even langs de 



supermarkt op zoek naar inkt voor onze printer. Helaas heb we niet gevonden wat we zochten, wat we wel 
tegenkwamen zoals in elke supermarkt hier zijn immens veel taarten! 
  

 
  
Woensdag werden we uitgenodigd op het verjaardagfeest van Alvaro, de man van Claudio en vader van Sarahi en 
Isaac. Wat een zogezegd een kleine, rustige bijeenkomst ging zijn bij de mama van Alvaro werd één groot feest met 
véél volk (al een geluk kenden we de meesten ondertussen al), balonnen, dansjes, lekkere enchilladas en taart! 
  

 
  
Donderdagmiddag werden we uitgenodigd om te lunchen bij Alejandra, de dochter van Esperanza, zo konden we ook 
haar huis eens bewonderen. Wat een verschil weer met de andere huizen in Lomas. Een extra verdieping wil hier 
zeggen dat je er al wel wat beter bij zit. Het was er ook heel proper en opgeruimd. De meeste vrijwilligers zullen zich 
nog wel herinneren dat dat bij Esperanza niet altijd het geval was ;-). 
  

 
  
We wilden Padre Madrid en de jongeren op de ranch in het weekend van 30 juni weer met ons bezoek verblijden maar 
op zondag 1 juli was het hier nationale stemdag! Er werd onder andere een nieuwe president gekozen (de gelukkige 
maar op zijn zachtst uitgedrukt omstreden winnaar is Peña Nieto geworden van de PRI). Vandaar dat de jongeren 
zaterdagavond afzakten van de ranch naar Casa Nazareth om zondag allemaal te kunnen gaan stemmen in de grote 
stad. Daarom stelde de padre voor om zondag te komen ontbijten in Casa Nazareth. Na een lange busrit kwamen we in 
mexicaanse stijl een halfuurtje te laat. De padre was onze komst helemaal vergeten, dus het laatkomen werd helemaal 
niet opgemerkt. De padre stond er wel op dat er nog ontbijt voor ond werd gemaakt. Dus mochten we een uurtje na 
onze komst, smullen van een gebakken eitje met tomaten. Daarna voerden we nog gesprekken met enkele jongeren 
en speelden we nog een partijtje domino. Om 13u30 was het echt wel tijd om naar de stad te trekken, want we wilden 
de finale van het EK niet missen. In een gezellig caféke met een cappuccino zagen we hoe Spanje over Italië heen 
walste. Vervolgens gingen we in de weinige winkels die open waren op zoek naar een aantal zaken die we nodig 
hadden voor de spelletjes de komende weken. We sloten onze zondag af met een heerlijk broodje in ‘Chai’. 
Ondertussen zijn we aan het broeden op nieuwe ideeën zoals een typische meisjesactiviteit, een voetbaltornooi en een 
filmavond. Daarover binnenkort meer... 
 



21/06/2012  

Hola, 
Aangezien we redelijk veel sporten hier in México, hadden we het plan om een tweede sport outfit aan te kopen. Zo 
vertrokken we op een maandagochtend 4 juni dan ook richting periferico (de ring rond Guadalajara) om naar de Gran 
Plaza te gaan. Bij aankomst waanden we ons even in het paradijs, een shoppingcenter nog sjieker dan bij ons. Om 17u 
kwamen onze mexicaanse vrienden ons daar oppikken om de rest van de dag door te brengen in het park ‘Primavera’. 
Te paard vertrokken we naar een ‘rio caliente’. Aangekomen aan de warme rivier, was het zalig om even met de blote 
voeten te genieten van het hemelse water. Deze zaligheid was helaas van korte duur, aangezien het al donker werd en 
we nog te paard terug moesten.  
 

 
 
Op een woensdagavond hadden we aan Guille en Basilio beloofd om een typisch belgisch gerecht te maken voor hen. 
Waarmee hadden we onszelf nu weer opgezadeld, want wat is een typisch belgisch gerecht?! We kwamen uiteindelijk 
met het idee om drie lagen -gehakt, groentjes en puree- te maken. Ze hebben er toch echt wel van gesmuld en 
vroegen alvast het recept. 
 

 
 
Onze ideeën omtrent het project beginnen stilaan vorm te krijgen. Nadat we zowel van de organisatie als van 
Alejandra en haar moeder de toestemming kregen om dansles te geven, zijn we meteen begonnen met onze 
voorbereidingen. We maakten vijf grote affiches en hingen die in de belangrijkste winkeltjes van Artesanos. Dan kwam 
het enkel nog neer op een goed dansje in elkaar steken en hopen op een grote opkomst en dus een succes. Met 
knikkende knieën vertrokken we op vrijdag 8 juni naar onze eerste dansles. De opkomst bleek in het begin wat tegen 
te vallen, maar we waren even uit het oog verloren dat we ons in México bevonden. Een tiental minuten na de officiële 
start van de les, vulde de spiegelzaal zich met iets meer dan 15 jonge meisjes. Een uur lang werden de pannen van 
het dak gedanst. We keerden als tevreden dansinstructoren terug huiswaarts. 
Met de kinderen speelden we de afgelopen weken onder andere volgende spelen: 
-vampierenspel: zo veel mogelijk spuiten met bloed (roodgekleurd water) verzamelen door spelletjes te winnen 
-risk: het veroveren van landen door opdrachten of spelletjes tot een goed einde te brengen 
- zeeslag: boten van de andere ploeg bombarderen door spelletjes te winnen 
- filigraan knutselen 
- bloem van crepepapier maken voor vaderdag 
 

 



In Artesanos loopt het spelen zeer vlot, we hebben vaak een heel grote opkomst en ook op dinsdag in Emperatriz 
komen er veel kinderen opdagen. Maar in Lomas is het soms wat lastiger spelen. Er komen vaak een paar ettertjes 
opdagen die het spel nogal graag saboteren waardoor het voor de anderen onmogelijk wordt om nog te spelen, we 
hebben ook het vermoeden dat er door hen andere kindjes wegblijven. Ons Spaans heeft al een degelijk niveau 
behaald maar toch blijft het vaak moeilijk om die kinderen duidelijk te maken dat we hun gedrag niet tolereren. Als 
vrijwilligers vinden we het belangrijk om alle kinderen de kans te geven om te komen spelen maar hierop willen we 
toch een oplossing vinden in de komende weken. 
Zaterdagavond 16 juni vertrokken we richting Guanojuato voor ons eerste echte weekend. Omstreeks 23u kwamen we 
toe in deze mooie koloniale stad . Hoewel we het gevoel hadden dat we de enigste gasten waren in het geboekte 
hostel, waren we meer dan tevreden met ons kingsize bed.  
 

 
 
Omdat we vier uur hadden kunnen uitrusten tijdens de busrit, besloten we nog even naar het centrum te trekken om 
van een welverdiende piña colada te genieten en het nachtleven even op te snuiven. Op zondag wandelden we door de 
vele kleine gezellige steegjes, stonden we nu en dan eens stil bij een mooi gebouw en namen we de kabelbaan naar 
het uitkijkpunt op de heuvel met het standbeeld van Pípila.  
Maandag namen we de bus naar de mijnen van Valencia en naar de ex-hacienda van San Gabriel de Barrera . Na een 
allerlaatste heerlijke maaltijd, zat het weekend er alweer op. In de gietende regen en overstromende straatjes kwamen 
we omstreeks middernacht terug aan bij ons huisje. 
 

 

3/06/2012  

Hola,  
Op zondag 27 mei zijn we naar het historisch centrum van Tlaquepaque geweest. Buiten rondwandelen, luisteren naar 
mariachis, piña coladas drinken, nachos con guacamole eten en genieten van een vrije dag hebben we niet veel 
baanbrekends gedaan. De terugweg verliep iets minder vlot omdat we onze overstap misten, we zijn dan even later 
afgestapt, terug gewandeld en hebben dan de juiste bus huiswaarts genomen.  
 

 



Terwijl we naar ons huisje aan het wandelen waren, zagen we dat er op een pleintje dicht bij ons een baseball 
wedstrijd op amateuritisch niveau bezig was. De schoondochter van Esperanza had ons herkend -hoewel wij haar nog 
nooit gezien hadden- en lokte ons met een fris Estrella-pintje naar de kant van het oranje team. De rest van de avond 
werd gevuld met discussies over hoe het spel in elkaar zit en wie aan het winnen was.  
 

 
 
Maandagvoormiddag namen we afscheid van Nele en Nick. Zij vertrokken na een twee weken durende reis doorheen 
Mexico terug naar het Belgiëland. Om 13u kwam Yhango (een vriend van Guille) ons ophalen om naar Guadalajara 
stad te gaan. Onderweg praatten we uitgebreid over de nakende verkiezingen. We gingen langs verschillende 
knutselwinkels om materiaal te kopen voor de activiteiten van de komende week. Dat waren onder andere: 
- knutselactiviteit: het maken van een vensterdecoratie van vogels 
- wisselende activiteiten:  zoals voetbal, uitbeeldspelletjes, kringspelen 
- papieren mannetje: dat voorzien moest worden van verschillende kledingstukken door spelletjes te winnen 
- vrije invulling: baseball 
- adolescenten: zoeken van bekende personen die met een papiertje op het hoofd gekleefd worden 
 

 
 
Dinsdag belden we naar Padre Madrid om te vragen of we zaterdag en zondag naar de Ranch mochten gaan. Al vlug 
schakelden we de hulp van de familie in, want de Padre praatte nogal snel en was veel zaken aan het vertellen die we 
niet begrepen. Na een telefoongesprek tussen de Padre en Sammy was het ons eerlijk gezegd nog steeds niet duidelijk 
hoe alles nu geregeld zou worden. Aangezien we om 19u naar de dansles wilden, stelden we een volgend 
verduidelijkend gesprek met de padre uit tot de volgende dag. Voor iets minder dan 1 euro kregen we één uur dansles 
plus een -warme- thee van Herbalife. Mexicaanse klassiekers werden afgewisseld met een aantal Amerikaanse kleppers 
zoals Lady Gaga. Helemaal voldaan begonnen we aan de cena voor de familie: rijst met groentjes en kip. Eén ding was 
duidelijk na deze prachtige dag: de swingende zumbalessen worden een tweewekelijkse traditie.  
Deze woensdagochtend zijn we niet gaan spelen in Emperatriz. Met de organisatie werd besproken om deze twee 
uurtjes voorlopig te laten vallen en ondertussen op zoek te gaan naar een andere locatie. De opkomst van de laatste 
weken was namelijk nooit meer dan twee kinderen. We vulden de voormiddag met het brainstormen over nieuwe 
ideeën voor het project. Aangezien we graag dansles zouden geven aan jongeren, gingen we op bezoek bij Alejandra 
Vazquez. Zij geeft in Artesanos een cursus jazz aan kinderen tussen 4 en 10 jaar. De goedheid van Mexicanen werd 
nog maar eens dubbel onderstreept. Na een interessant gesprek met Alejandra en haar moeder, werd besloten dat we 
de mogelijkheid voorgeschoteld krijgen om één uur per week gebruik te mogen maken van hun danszaal. We zagen 
onze droom plots al helemaal werkelijkheid worden. Na wat onderhandeling werd het uiteindelijk een feit. Elke 
vrijdagavond zullen we van 18u30-19u30 gratis dansles geven aan meisjes vanaf 12 jaar. 
Donderdag werd beheerst door sport en Esperanza. In de voormiddag maakten we kennis met het park Colomno in 
Zapopan, waar lopen als een zaligheid beschouwd kan worden. Na voldoende plaats te hebben gemaakt in onze pansa, 
waren we klaar voor een heerlijke comida bij Esperanza. Met een overvolle pansa -alweer- trotseerden we een 
tropische storm. Met slechts een shortje en een topje kregen we het voor de eerste keer in Mexico toch wel wat koud. 
´s Avonds verwarmden we onszelf en Esperanza met haar kroost met zelfgemaakte pannenkoeken. We ondervonden al 
vlug dat 7 personen in ons huisje toch wel wat veel was, maar des te gezelliger.  
 
 



 
 
Zaterdag 26 mei werden we opgepikt door Memito -één van de vele broers van Yhango- die ons zou brengen naar La 
Laja. Zoals elke echte mexicaan was hij bereid om dit te doen maar wel een half uur te laat. Hierdoor misten we wel de 
kans om tijdens de mis van Padre Madrid het onze vader in het Nederlands te zeggen. Deze gemiste kans werd 
verzacht met een heerlijke maaltijd bij een vriend van de Padre. Daarna werden we naar de ranch gevoerd, waar we 
samen met de aanwezige zes jongeren een gesprek hebben gevoerd. Net voor het slapen gaan, kregen we dan toch 
nog de kans om het onze vader in het Nederlands te zeggen. De volgende dag was er één vol rust, we keerden 
oververmoeid van het niks doen huiswaarts en kropen eens vroeg in bed. 
 

 
 
Maandag is gebombardeerd tot uitstapjesdag met Key en Yhango. Deze keer werd het een korte uitstap naar een 
‘warmwater openluchtzwembad’. Tijdens de zwempartij werden we geëntertained door een live bandje dat door onze 
vrienden betaald werd: Het is hier blijkbaar de gewoonte om die mannen voor een bepaald aantal zelfgekozen liedjes 
te betalen en dan zingen zij ze (gepaard gaand met wat instrumenten) één voor één voor rond uw tafeltje. Die avond 
werden we verrast door een kortstondig maar hevig onweer. Al een geluk vonden we het huisje zo goed als droog 
terug toen we thuiskwamen. 
Voor deze week hadden we weer heel wat leuke activiteiten voorbereid: 
- Cluedo: eens de kinderen doorhadden hoe het spel in elkaar zat, hebben ze er echt van genoten 
- Olympische spelen: de kinderen maakten medailles die ze na het beoefenen van 8 verschillende sporten samen met 
een snoepje overhandig kregen 
- vrije invulling: spelletjes waarbij de kinderen aan de benen per 2 waren vastgebonden, om ter snelst een parcour 
afleggen, om ter snelst lopen, ... 
- knutselactivitieit: de kinderen maakten zelf maskers, de meisjes kozen meestal een masker om naar een gemaskerd 
bal te gaan, de jongens gingen voor een dierenmasker 
- adolescenten: in groepjes van 2 of 3 en aan de hand van 3 voorwerpen moesten ze zelf een spelletje in elkaar steken 
 

 
 



We spraken deze week ook nog met de directrice van de school om te vragen of we het lesgeven in het eerste leerjaar 
mochten inruilen voor het vierde leerjaar, we willen immers lesgeven over de belangrijkheid van beweging, gezonde 
voeding, hygiëne enz. Het lijkt ons beter om dat in een hoger jaar te geven waar de kinderen al wat beter kunnen 
lezen en schrijven en hopelijk iets meer discipline aan de dag kunnen leggen. 
Vrijdag avond zijn we nog even tot aan het meer van Chapala geweest, blijkbaar het grootste meer  van Midden- en 
Zuid-Amerika. Het was er echt prachtig met de ondergaande zon maar we willen hier zeker nog eens terugkomen voor 
een volledige dag.  
 

 
 
Zaterdag was alweer de laatste dag van de werkweek, ´s avonds hebben we nog affiches gemaakt om ons dansuurtje 
te promoten. We zijn meteen een affiche naar Alejandra gaan brengen om vooraan de danszaal op te hangen. Dat was 
dan ook het uitgelezen moment om te proeven van haar zelfgemaakte sushi die zij en haar vriend op vrijdag en 
zaterdag voor haar huis verkopen. Wat een ontdekking, daar gaan we zeker nog naartoe!  
 

 
 
En dan zijn we aanbeland bij vandaag, dadelijk gaan we nog wat voorbereiden voor volgende week en dan is het tijd 
om wat uit te blazen op het verjaardagsfeestje van Sarahi, de dochter van Claudia die we al even niet meer gezien 
hebben dus dat beloofd gezellig te worden. 
Nog een weetje:  
- ze zijn een huis aan het bouwen voor de padre in Lomas 
- ze zijn een fonteintje aan het bouwen op het pleintje voor de kerk in Artesanos 
 

 

20/05/2012  

Hola, 
Op maandag (onze tweede dag van het weekend) trokken we naar Guadalajara stad om alles te verkennen en op zoek 
te gaan naar het nodige knutselmateriaal voor de komende week. Op deze mooie zomerse dag wilden we er toch ook 
van profiteren en op één van de weinige terrasje genoten we van een piña colada en een platon historicó. Alle typische 
mexicaanse etenswaren op één bord. 
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Op dinsdag speelden we zowel in Artesanos als in Emperatriz het codespel. De kinderen moesten codes zoeken, die wij 
hadden rondgehangen, en bij elke code hoorde een opdracht. Het werd tot tweemaal toe een race om als eerste de 
eindstreep te behalen. Die avond was het aan onze beurt om voor de eerste maal te koken voor de familie Flores. We 
kozen een redelijk typisch belgisch gerecht: wortelpuree met chorizo. Wat waren we blij toen het goedgekeurd werd 
door de gezinsleden. We sloten de avond af met het spelletjes jungle speed. 
In Emperatriz waagden we ons aan het maken van een collage rond het sprookje roodkapje. Omdat er op woensdag 
een festival voor moederdag werd georganiseerd op school, hadden wij een namiddag vrij. Hiervan maakten we gretig 
gebruik om reeds de spelletjes voor de volgende week voor te bereiden. De vrije invulling ging uiteraard wel nog door 
en tijdens dit uurtje maakten we een keten van papieren mannetjes. Zo hadden de kindjes ook iets om het huis te 
versieren voor moederdag. 
  

 
  
Na een lekkere ensalada met tostados en mole bij Esperanza, speelden we ook in Lomas het codespel. ´s Avonds was 
het tijd om te vieren bij de familie Flores. Martin (= de tweede oudste zoon van Lupe en Alfonso) vierde zijn 26ste 
verjaardag en het was natuurlijk ook nog steeds moederdag. Martin was uiterst tevreden met zijn cadeau (een 
opendoener als sleutelhanger en een fles corona). zijn vorge sleutelhanger was net bij toeval kapot. Voor Lupe hadden 
we een gevlochten hartje met een tekstje erin gemaakt en een pastel gekocht. 
  

  
  
In Lomas en Artesanos verblijden we de kinderen met een estaffetespel. Poncho werd deze dag 32 jaar en dat moest 
dan ook uitgebreid gevierd worden met een lekkere chocolade cake. 
Op zaterdag was het dan tijd om de kinderen van Artesanos en Lomas te onderwerpen aan het maken van een collage. 
Tijdens het uurtje voor de ouderen maakten we een klippertje, waarmee ze achteraf dan konden spelen. 
Op zondag waren we uitgenodigd op een dubbel feest: het doopsel van Ivana en de vierde verjaardag van Ximena (de 
twee dochters van Guille en Basillio). Het feest kenmerkte zich door een overvloed aan eten. Het hoogtepunt van deze 
middag waren toch wel de piñatas. Deze pop werd aan een touw gehangen en de kinderen mochten er vervolgens elk 
op hun beurt op slaan met een stok. Ze mochten zolang slaan totdat een bepaald liedje, dat door iedereen (behalve 
wij) uitbundig werd gezongen, ten einde was. Wanneer de pop kapot werd geslaan en alle snoepjes eruit vielen, was 
het dus lopen geblazen om zoveel mogelijk lekkers van de grond te rapen. 
  



 
   
Op het feest hebben we Claudia (de vrouw van de broer van Guille) leren kennen. Zij nam ons op maandag mee naar 
een openluchtzwembad. Het viel meteen op dat alle mexicanen in de schaduw vertoefden. Wij wilden hoofdzakelijk een 
kleurtje nemen dus placeerden we ons in de zon. Wat voor een grappig tafereel zorgde. Wanneer we de zon wat beu 
waren, zochten we Claudia en haar dochter op. We vervoegden hen in het warmwaterbad, waar we nog uren hebben 
gediscusieerd over de talrijke verschillen tussen België en México. Vóór haar ouderlijk huis in Tolaquia, heeft één van 
haar broers een taco kraampje. Daar kregen we lekkere taco´s voorgeschoteld gekregen. 
  

 
  
Op dinsdag begon onze werkweek opnieuw, we hadden die dag veel kindjes want het was geen school: dag van de 
leerkracht. Ze vinden hier feestdagen uit met de vleet. We speelden deze week allerlei spelletjes met een bal en 
maakten macramé-armbandjes. Deze week konden we opnieuw geen les geven in het tweede leerjaar, juf Marina was 
met haar klas op uitstap. Waar ze precies naartoe gingen, hebben we niet echt begrepen. Maar het eerste leerjaar van 
juf Betty was wel weer paraat. Dit keer hebben we het gehad over de verschillende wereldgodsdiensten en hebben de 
kinderen een mandala ingekleurd. Achteraf gezien was het onderwerp misschien toch iets te hoog gegrepen aangezien 
de kinderen niet eens een aantal godsdiensten konden opnoemen, maar bon, het kleuren maakte veel goed! Als vrije 
invulling hadden we een muziekpak gemaakt van héél veel lagen krantenpapier. Wanneer de muziek stopte, mochten 
de kinderen er een laag afhalen en kwam er een nieuwe opdracht te voorschijn. Wanneer de opdracht volbracht was, 
werd het muziekpak opnieuw door gegeven. Uiteindelijk zat er in het midden een doos met snoepjes. De kinderen 
stonden sneller dan ooit in een flinke rij hun beurt af te wachten om hun een snoepje overhandigd te krijgen. 
Op donderdag zijn we gaan lopen in het park ´Montenegro´: wat een verbetering met de stoffige straten in Artesanos. 
´s Middags hebben we voor het eerst gekookt bij Esperanza. Het werd een lekkere omelet met veel groentjes en kaas 
of aardappelen. Normaal zouden we ook pannekoeken maken voor haar, maar omdat we al een grande pansa hadden, 
stelden we dit uit naar volgende week. Aangezien we wel reeds ingrediënten gekochten hadden voor pannekoeken, 
stelden we aan Claudia voor om op vrijdagavond haar te verblijden met lekkere zelfgemaakte pannekoeken. 
Vrijdag was het weer macramédag, zowel in Lomas als in Artesanos. En aansluitend gingen we dan pannekoeken 
maken bij Claudia. Het duurder allemaal iets langer dan gedacht maar de pannekoeken hebben zeker en vast 
gesmaakt! Nadien was het tijd voor wat entertainment, Isaac en Sarahi (de kinderen van Claudia) hebben voor ons 
gedanst en gezongen en wij konden eigenlijk niet lang blijven... Als afsluiter wilde Claudia ons nog de Gran Plaza laten 
zien, een super modern winkelparadijs in het centrum van Guadalajara, we voelden ons even terug in de geciviliseerde 
wereld en gaan er binnenkort zeker eens langs om wat geld uit te geven in de Starbucks, Häagen Daz, de cinema of de 
Mango. 
  



 
  
Zaterdag hebben we nog het spel Koning van het verknipte land gespeeld. De kinderen moesten door korte 
opdrachtjes te doen puzzelstukjes verzamelen, de groep die het eerst een volledig afgewerkte puzzel kon vormen, was 
de winnaar. Het spel ging verliep vlotter dan verwacht dus dat was een leuke afsluiter voor de werkweek. ´s Avonds 
zijn we iets gaan eten op hde plaza in Lopez. Het was er heel gezellig, een plein met palmbomen, eetkraampjes, een 
mooie kerk en veel mensen. Jammer dat er zo geen plein in Artesanos bestaat. Nadien heeft Poncho ons vervoegd en 
hebben we nog een rondtoer in zijn pick-up truck gekregen. We zijn onder andere gestopt in Toluquilla en bij een 
"mirador" met prachtig uitzicht over een deel van Guadalajara, al die lichtjes in het donker, een mens werd er even stil 
van.... 
  

 
  
En zo zijn we aangekomen bij vandaag! We zitten al weer vol plannen voor de komende dagen maar dat is voor 
volgende keer. 
Weetjes: 
- De drie vrouwelijke hondjes van de familie zijn blijkbaar zwanger (van hun zoon, vader of broer) 
- Poncho heeft zijn papegaai Matteo verkocht! Alfonso kan na zijn nachtwerk niet slapen van zijn gekwetter (en wij ook 
niet meer na 7u...) 
 

8/05/2012  

Hola 
Ondertussen zijn we al 2 weken in Mexico en wordt het dringend tijd voor onze eerste blog! Alles gaat hier prima en we 
hebben nog niet veel stil gezeten. Maar laten we beginnen bij het begin. De vlucht van Amsterdam naar Mexico-City is 
behoorlijk goed verlopen: niet geslapen, veel filmkes gekeken maar 11,5 uur stilzitten kan je nooit echt aangenaam 
noemen natuurlijk. In de luchthaven werden we opgepikt door Nele en Nick, de vrijwilligers die de het project de 
afgelopen 6 maanden draaiende hebben gehouden. Ook de eerste nacht in de hostel hebben we niet beister goed 
geslapen, we waren allebei klaarwakker om 4u ´s nachts. 
  

 
  
De volgende 2 dagen hebben we Mexico-City verkend met als hoogtepunt het beklimmen van de impressionante 
piramiden van Teotichuacan. Aangekomen in Guadalajara werden we ’s morgens opgepikt door Poncho, de oudste zoon 
van de familie. In het huisje hebben we eerst wat opgekuist en ons dan geïnstalleerd, we voelden ons er al meteen 
thuis. Vervolgens hebben we wat mensen uit de wijk leren kennen, Guye met haar winkeltje, het eerste sapje bij Doña 
Luz en Alfonso en Lupe van de familie. We hebben ook nog padre Joacquin een bezoekje gebracht tijdens zijn dagelijks 



spreekuur om te vragen of we ons tijdens de mis op zondag mogen voorstellen. ´s Avonds hebben we de rest van de 
familie ontmoet en hebben we onze cadeautjes afgegeven: een zakje chocolade van het Chocoladeuseum in Brussel, 
het kaartje van de VZW en het kaartspelletje op aanvraag "Wie is de ezel". Dat laatste hebben we dan ook meteen 
gespeeld!! 
  

 
  
De volgende dag vertrokken we alweer op weekend naar Casa Nazareth en El Rancho. Momenteel waren er ongeveer 
10 kerels van een leeftijd tussen 14 en 31 waarvan er 2 mee met ons naar de ranch zouden gaan. We hebben ons aan 
elkaar voorgesteld en hebben samen gezelschapspelletjes gespeeld. Vervolgens hebben we een bespreking bijgewoond 
van de priesters van de naburige parochies. Het was een gesprek waarbij veel gelachen werd en chips en tequila 
geserveerd werd. Nadien was het tijd om met ons Volkswagenbusje naar de ranch te gaan. De gasten leiden hier een 
afgezonderd maar redelijk normaal leven met elk hun dagtaken. We hebben er wat gewandeld, gevoetbald en ´mens 
erger je niet´ gespeeld. 
  

 
  
´s Nachts is Laure jammer genoeg ziek geworden, waarschijnlijk van de totaal andere eetcultuur hier. Het ontbijt de 
volgende ochtend was echter heerlijk, allemaal verschillende soorten fruit en tortillas met verschillende soorten 
eiergerechten. Op de terugweg hebben we de stad Guadalajara al wat verkend en ons eerste ijsje verorberd, jammie!! 
Terug aangekomen in ons huisje hebben we de kast met alle materiaal en boeken eens bekeken zodat we aan de 
voorbereidingen van de eerste spelletjes konden beginnen. 
Zondag zijn we dan naar de missen in Lomas en Artesanos geweest om ons voor te stellen. In Lomas hadden we geluk 
want door het vieren van de eerste communie waren er véél kindjes. Op het kerkplein hebben we dan ook meteen 
Esperanza ontmoet, ons contactpersoon in Lomas. 
  

 
  
Maandag hebben we dan de hele dag spelletjes voorbereid voor de komende week. Helaas was het toen Karolien haar 
beurt om ziek te worden... Dinsdag begon dan eindelijk het echte werk: de spelletjes! 
We hebben de afgelopen week vier op een rij en het alfabetspel gespeeld, een tovertekening geknutseld, een hartje in 
envelop-vorm voor moederdag gemaakt en les gegeven over de verschillen tussen België en Mexico. 



Vrijdag waren we uitgenodigd voor de cena bij Doña Luz en zaterdag bij Basilio in zijn "vakantiehuisje" een half uurtje 
rijden van Artesanos. Deze etentjes stonden vooral in het teken van het afscheid van Nele en Nick, ze hebben een 
plaatsje veroverd in het hart van de mensen hier en zullen zeker en vast gemist worden! 
  

 
  
Gisteren hebben we de meeste voorbereidingen getroffen voor de spelletjes volgende week. Het huisje was ook nog 
eens toe aan een poetsbeurt en ook ons eerste was is gebeurd. Gene lacher, zo wassen in een pila (wasbak), het 
duurde veel langer dan we dachten en gaan de komende weken toch 2 keer nadenken voor we weer iets anders willen 
aantrekken... 
Nog een paar weetjes of opmerkzaamheden: 

- Je ziet hier vaak kinderen van nog maar een jaar of 10 achter het stuur zitten 
- Het is duidelijk paringstijd voor de hondjes van de familie, ze staan zo bronstig als wat en hebben 
zelfs al in elkaar vast gezeten 
- De metro nemen tijdens het spitsuur in Mexico-City wordt sterk afgeraden tenzij je houdt van 
verpletterende taferelen, extreme zweetpartijen en heen en weer geslingerd worden 
- Het eten van de bonen heeft een speciaal effect op onze darmen, we gaan deze vanaf nu zo veel 
mogelijk proberen te vermijden 
- Er wordt op 6 juli een nieuwe president gekozen in Mexico, de strijd is al volop losgebarsten. De 
promoploegen doen hun werk iets te goed naar onze goesting, ze hebben er al eens voor gezorgd 
dat we onze activiteit moesten onderbreken omdat de kindjes wegrenden naar de clowns die een 
partij had laten aandraven vlakbij het plein waar we altijd spelen in Artesanos 

Zo dadelijk vertrekken we naar de stad om van onze vrije dag te profiteren!! Dat was het voor nu, bedankt voor het 
kijken en tot de volgende keer! 
 

1/04/2012  

Wij zijn ons volop aan het voorbereiden. Vandaag gesprek tussen onze ouders en de vzw. 

 

Nele en Nick - 23/10/2011 tot 30/04/2012 
Jawel, er gaat nog eens 'mannelijk' volk naar Mexico. Nick en Nele, beide uit Limburg, doen van oktober 2011 tot en 

met april 2012 vrijwilligerswerk in ons project! 

4/05/2012  

Het zit erop. Hoe zes maanden toch ontzettend snel kunnen omvliegen! Maar we hebben ons geamuseerd en kunnen 
tevreden terugblikken op het afgelopen half jaar. De laatste week was er niet meteen eentje om op het gemak uit te 
bollen. Integendeel, waarschijnlijk hebben we het zelfs nooit zo druk gehad hier in Mexico. Dit kwam doordat we bezig 
waren met de laatste voorbereidingen voor onze uitstap naar het pretpark Selva Mágica. Alle inschrijvingen waren 
binnen, we konden beginnen aan onze t-shirts. Deze hebben we beschreven met onze namen, hun eigen naam, welke 
uitstap en ons GSM-nummer voor het geval we iemand zouden kwijtraken. Meteen een leuk aandenken voor de 
kinderen. Daarnaast hadden we nog de gewone spelletjes, zoals elke week. En omdat we het toch al druk genoeg 
hadden, besloten we onze vrije invulling extra lang te maken door een tekenfilm te tonen. 
  

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=22


 
  
Onze laatste zaterdag was het dan zo ver: Selva Mágica! Met 51 waren, 40 kinderen en 11 begeleiders. Allemaal in een 
flashy oranje t-shirt. We moesten toch opvallen. Voor de begeleiders was het een zeer hectische uitstap: zoveel 
kinderen, iedereen wou ergens anders op, het was heel warm maar eten en drinken mocht niet in het pretpark, dus 
moesten we naar buiten gaan voor de lunch en een beker water. Of twee bekers, de warmte hè. 
  

 
  

  
 
Maar op het einde van de rit ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis, en daar was het ons toch om te doen. 
  



 
  
Ons uitstapje was niet mogelijk geweest zonder een klein duwtje in de rug, dus bij deze willen we Rotary Maasland 
bedanken voor het duwtje en kleuterschool De Duizendvoet voor hun verkoop van een ijsje voor een reisje! 
Diezelfde avond hebben we onze spullen verhuisd naar doña Luz. Onze laatste 2 weken - tijdens de introductie - gaan 
we bij haar logeren terwijl de nieuwe vrijwilligers zich kunnen installeren in het huisje. Na de verhuis, nog altijd 
diezelfde avond, namen we de nachtbus naar Mexico-Stad. Eerst 2 dagen alleen nog wat bezienswaardigheden 
bezoeken, waarna we naar de luchthaven gingen om de nieuwe vrijwilligers op te wachten. 
Ondertussen zitten we bijna aan het einde van de introductie (hadden we al gezegd dat de tijd omvliegt?) en is ons 
verhaaltje afgelopen. De volgende staan al te popelen om in hun 6 maanden te vliegen, dus geven we graag het woord 
aan Laure en Karolien! 

13/04/2012  

Onze periode hier zit er bijna op. Belachelijk snel, als je terugkijkt naar de afgelopen maanden. Nog anderhalve week 
en dan gaan we de nieuwe vrijwilligers halen in Mexico Stad. Ondertussen is er wel heel wat gebeurd. Zullen we het 
eens even overlopen? 
In maart zijn er altijd 9 dagen van feesten in Artesanos, ter ere van zijn patroonheilige San José Artesano. Dit houdt in 
dat er na de mis van 19h - telkens voorgedragen door een andere priester - een evenement was op het kerkplein. Een 
mariachiband, een dansgroep, een fanfare, een toneelgroep, wij. Jaja, wij hebben ons ook op de planning laten zetten, 
waarbij we een uur lang spelletjes speelden met de aanwezige kinderen zodat de ouders en een breder publiek konden 
zien hoe wij speelden. Uiteraard werden de ouders uitgenodigd mee te doen, maar daar waren ze niet zo happig naar. 
De laatste dag werd afgesloten met een groot vuurwerk, een castillo genaamd. 
De spelletjes draaiden ook weer op volle toeren. We hebben ons zelfs aan een experimentje gewaagd. Het kon 
gigantisch tegenvallen of enorm leuk worden. Gelukkig werd het dat laatste. De kinderen moesten namelijk in groepjes 
een toneeltje maken over een gekregen onderwerp. Er mocht echter niet gesproken worden en de andere groepjes 
moesten na afloop dan het thema raden. Lachen! 
Ook hebben we een quiz in elkaar gestoken, met gewone vragen, een puzzelronde, een uitbeeldronde en anagrammen. 
De kinderen gingen er helemaal in op, hun ploeg moest en zou absoluut winnen! Fijn om zoveel enthousiasme te zien. 
 

 
 
Op school hebben we onder andere een les gemaakt over de kinderrechten. Zware kost, horen we jullie al denken, 
maar uiteraard was het aangepast op hun leeftijd zodat ze toch goed konden volgen wat dit allemaal inhield. Na een 
klein beetje theorie mochten ze in kleine groepjes rond de verschillende rechten werken. 
De Goede Week ligt ondertussen ook weer achter ons, iets wat in Mexico uitvoerig herdacht wordt. Zo wordt de 
kruisweg op Goede Vrijdag in alle steden en dorpen nagespeeld, waarbij Jezus zijn kruis de hele weg moet dragen, 
waarna hij gekruisigd wordt. Al dan niet met echte spijkers. Hier begon de kruisweg in Emperatriz en eindigde ze op de 
heuvel van Lomas. Een ceremonie die door velen werd gevolgd. 



 
 
Uiteraard mocht Pasen niet ontbreken tijdens onze spelletjes. De kinderen mochten namelijk een koddig kuikentje 
maken van een pompon! 
 

 
 
En hoe hebben we onze weekends opgevuld? Gaan zwemmen met Esperanza en haar dochter en kleinzoon, het stadje 
Tequila bezocht met doña Luz en haar familia loca, samen met Esperanza de heuvel van Lomas helemaal beklommen 
voor een schitterend uitzicht over heel Guadalajara, een weekendje aan zee met Basilio en Guille van de winkel aan de 
kerk en een citytripje naar het prachtige stadje Zacatecas met zijn voormalige zilvermijnen. Druk druk druk! 
 

 

 
 



 
 

12/03/2012  

En voor je het weet, is de vakantie alweer om! Amai dat gaat toch snel. We hebben er ten volle van genoten, er is 
enorm veel te zien in Mexico. We hebben het vliegtuig genomen naar Cancún, en van daaruit zijn we dan begonnen 
aan onze reis. We hebben heel het schiereiland Yucatán doorkruist en een aantal interessante steden en ruïnes 
bezocht: zoals de ruïnes van Tulum, gelegen op kliffen van 15 meter, uitkijkend over de turkooizen Caribische zee. Of 
Chichén Itzá, de wereldberoemde archeologische site van de Maya's. We hebben de 42 meter hoge piramide van Cobá 
beklommen, met een prachtig uitzicht over het eindeloze oerwoud. De tempels van Ek'Balam en Uxmal stonden ook op 
de planning. Uiteraard mocht het machtige Palenque in het tropische regenwoud niet ontbreken. We hebben een 
kayaktocht gemaakt in het beschermde natuurgebied van Sian Ka'an, waar we verschillende vogelsoorten hebben 
mogen bewonderen. We hebben gezwommen in cenotes, twee in de open lucht, twee verborgen in prachtige grotten. 
We hebben ons visum verlengd door even goeiendag te gaan zeggen in Guatemala. We hebben salsales gevolgd in San 
Cristóbal de las Casas. We hebben krokodillen gezien in de 1000 meter diepe Cañon de Sumidero. We hebben genoten 
van de keuken van Oaxaca, inclusief de mezcal die we bij de mezcalwinkeltjes aangeboden kregen. Alé, om maar te 
zeggen, het was wel leuk. 
 En ondertussen hebben we alweer 2 weken keihard gewerkt. De kinderen waren ons nog niet vergeten. We hebben 
samen al een heerlijke fruitsalade gemaakt, het fruit moesten ze verdienen door opdrachten uit te voeren. 
  

 
  
In de periode rond carnaval mochten uiteraard geen maskers ontbreken. Zowel op school als op de spelletjes, alle 
kinderen hebben er met de grootste precisie aan gewerkt. 
  

 
  
 
  



 
  
In Emperatriz zijn we op zondag na de mis terug gaan flyeren. De laatste tijd zijn er minder kinderen komen opdagen, 
en dat willen we terug omkeren. 
Tijdens de laatste spelletjes bleken de kinderen ineens veranderd in marsmannetjes. Hun UFO was stuk en ze moesten 
op zoek naar de juiste onderdelen om terug naar hun planeet te vliegen. Dit bleek gelukkig geen probleem en al snel 
hadden ze al het nodige verzameld om terug te keren. 
  

 
  
De winter begint stilletjes aan op zijn einde te lopen in Mexico. De warmte begint meer en meer nadrukkelijker 
aanwezig te zijn, vooral als de zon op het hoogste punt staat. De kindjes zouden liever in de schaduw willen spelen, 
maar helaas is die niet overal aanwezig. Zeker op het kerkplein in Lomas is het zoeken naar een streepje schaduw. En 
volgens iedereen hier is dit nog maar het begin.. 
 

11/02/2012  

Een welgemeende goeiemorgen daar aan de andere kant van de Grote Plas. We hebben gehoord dat het daar flink aan 
het vriezen is. Als het een troost kan zijn, wij hebben ook niet meer alle dagen een stralend zonnetje. De eerste 
druppels zijn 2 weken geleden al gevallen en sindsdien heeft het nog wel geregend. Febrero loco y marzo tan poco, 
zoals ze hier zeggen. Een beetje zoals onze maartse buien en aprilse grillen. 
  

 
  
De spelletjes draaien nog altijd op volle toeren. Zo hebben we vorige vrijdag in Artesanos zelfs 41 kinderen mogen 
verwelkomen. Net op die dag hadden we een memoryspel voorbereid waarbij bij elk gevonden paar een spelletje 
hoorde. Het hoeft niet gezegd dat dit met 41 man (euh kindjes) zo goed als onmogelijk is. Dus werd het improviseren 
en moesten we ons arsenaal van grote pleinspelen aanspreken. Zo deed het gooien van de onzichtbare bal eerst wel 



wat wenkbrauwen fronsen (rare jongens, die Belgen), maar al gauw vloog de bal in het rond. 
  

 
  

 
  
In Lomas en Emperatriz hebben we onder andere een heuse autorace gehouden, waarbij de auto van een ploeg pas 
mocht opschuiven op het bord als ze een spel gewonnen hadden. De kinderen gingen helemaal op in het spel, de 
ontgoocheling bij enkele verliezers was dan ook groot. 
De voorbije 2 weken stond ons uurtje vrije invulling in het teken van "Artesanos at the movies", waarbij we een 
tekenfilm op een groot scherm projecteerden. 'De wraak van Jafar' werd gevolgd door 'Monsters Inc.'. In het Spaans 
uiteraard. Stilzitten bij de film blijkt hier geen eenvoudige opgave, de kinderen hebben zo ongeveer in alle hoeken van 
het lokaal gezeten. Maar het werd meer dan gesmaakt: bij de eerste film hadden we 16 kijklustigen, de week erna 26. 
Onze laatste speeldag voor de vakantie is helemaal uitgeregend. We vreesden een beetje dat niemand zou komen 
opdagen met dit slechte weer, maar die vrees bleek ongegrond en zo konden we het eerste deel van onze periode hier 
in Mexico in schoonheid afsluiten. Nu volgt een pauze van zo'n 2 weken en dan vliegen we er weer in! 
 

20/01/2012  

Gegroet allen daar in het ondertussen-toch-al-een-beetje-koudere Belgenland! Het is alweer enkele weken geleden dat 
we iets gepost hebben, dus hoog tijd om jullie een update te bezorgen! Want er is wel wat gebeurd. 
Wist je dat er in de eerste week van het nieuwe jaar amper kinderen zijn komen opdagen? Er waren dus weinig 
kinderen. Dit kwam doordat het verhaal de ronde deed dat er kinderen ontvoerd waren. Natuurlijk mogen de kinderen 
dan niet de straat op van hun ouders. Dit gerucht bleek later echter vals te zijn. Het kwam van één of andere flauwe 
plezante die dacht eens grappig te doen. Maar ondertussen weet iedereen dat het verhaal niet klopt en komen de 
kinderen weer in grote getale spelen. Zo hebben we onder andere een laddercompetitie gehouden, in groep een race 
tegen de tijd gedaan door samen verschillende opdrachten te doen en kregen de kinderen een bikkelharde 
legeropleiding. 
  



  
  
Wist je dat ons uurtje eigen invulling op woensdagavond steeds bekender wordt? Zo hadden we een keer het maken 
van macramé-armbandjes op het programma staan en kwamen er 20 kindjes opdagen, waardoor het hele gebeuren 
lekker chaotisch werd. Kan je een knoop maken? Mijn touwtje is gevallen! Hoe moet dat? Ik kan dat niet! Uiteindelijk 
had bijna iedereen de techniek door en 2 dagen later kwamen ze trots hun armbandjes tonen die ze thuis verder 
hadden afgemaakt. 
Wist je dat we met activiteiten speciaal voor jongeren begonnen zijn? Als je goed gelezen hebt de vorige keer, wel. Op 
28 december hadden we namelijk een voetbalwedstrijd georganiseerd. De zaterdagen erna werden de jongeren weer 
uitgenodigd. Er kwamen telkens ongeveer 10 jongeren opdagen, allemaal jongens die wilden voetballen. We hebben 
Angelica (dochter van doña Luz) aangesproken om te peilen naar de interesses van de meisjes hier en ze gaat 
proberen enkele vriendinnen mee te krijgen de komende zaterdagen. We houden u op de hoogte! 
Wist je dat we er een tweede klas bij hebben? Na de speeltijd geven we van 17-18h les in het 2e leerjaar van juf 
Marina. Onze eerste lessen zijn ondertussen achter de rug. Net zoals in de andere klas hebben we ons voorgesteld en 
daarna Mexico en België een beetje met elkaar vergeleken. 
  

 
  
Wist je dat we ons in de weekends soms ontdekkingsreizigers wanen? Zo hebben we afgelopen weekend 
warmwaterbronnen ontdekt. We waren gaan wandelen in de Barranca de Oblatos, het ravijn waar Guadalajara in het 
noorden eindigt. Er is daar een wandelroute naar de rivier toe die door veel sportievelingen afgelegd wordt. Op die 
route hebben we een geheime weg gevonden en die leidt naar warmwaterbronnen. De bron bestaat uit 7 poelen 
trapsgewijs boven elkaar tegen de bergflank. In de bovenste is het water zo'n 40°, en iedere trede lager is het water 
een beetje koeler. De warmte komt van de mineralen die talrijk in de bodem zitten. Duizenden jaren geleden was het 
hier vulkanisch gebied, zo beweerde een regelmatige bezoeker. Vandaar de mineralen. Niet veel mensen kennen deze 
bronnen, en toeristen al helemaal niet. Ze houden het stil omdat veel volk altijd voor veel afval zorgt. We gaan de 
locatie hier dus niet verklappen, maar als de volgende vrijwilligers goed werken, zullen we hen de bronnen tonen ;-) 
  

 



  
Ook hebben we een uitstapje gemaakt naar Teuchitlán, een stadje op anderhalf uur rijden van hier. Daar is een vrij 
nieuwe archeologische site geopend, met cirkelvormige piramides. De grootste is met zijn 15 meter slechts een 
molshoop vergeleken met de 65 meter hoge Piramide van de Zon in Teotihuacán, de derde grootste ter wereld. Maar 
de site was het bezoeken waard. 
  

 
  
We zijn ook nog met doña Luz en haar familie gaan wandelen richting Cajititlan, ter ere van driekoningen. We 
vertrokken om half 6 's morgens en tegen de middag waren we daar. En we waren niet alleen, duizenden pelgrims 
hebben de tocht ook gemaakt, te voet of met de bus, allemaal om de 3 koningen in de kerk te gaan groeten. 
  

 
  
Zoals jullie zien, is er toch heel wat gebeurd de afgelopen weken. Krijgen jullie geen goesting om (terug) te komen? 
 

2/01/2012  

Zo zo, de drukke feestdagen zijn achter de rug. Tijd om onze blog wat bij te werken, denken wij zo! Het waren 
gezellige feestdagen. Kerstmis hebben we samen doorgebracht met de familie Flores. Eigenlijk wordt hier alleen 
kerstavond gevierd, de 25e dient vooral om wat uit te rusten, zei Poncho (zoon van de familie). De avond begon met 
de kerstviering om 21h. Een hele kerk die alle liedjes meezingt. Het moet gezegd, dat zie je in België niet zo snel meer 
gebeuren. Toen de mis tegen 22h gedaan was, zijn we met z'n allen naar huis gewandeld, waar we zouden deelnemen 
aan onze laatste posada. Dit is een ritueel waarmee de weg wordt herdacht die Jozef en Maria hebben afgelegd om 
uiteindelijk te eindigen in de beroemde kerststal. De helft van de mensen gaat buiten staan aan de deur, de andere 
helft in huis. Om de beurt zingen ze een couplet, dit wordt een aantal keren herhaald totdat de deur opengaat en de 
pelgrims binnen mogen. Vanaf 16 december beginnen de posada's, georganiseerd door de kerk, de catechisten of 
gewoon door de mensen zelf. We hebben een aantal kunnen meevolgen, minstens 1 in elke wijk waar we spelen. Aan 
het einde van een posada krijgen de kinderen traditioneel altijd snoep. 
En met kerstavond hadden we dus onze laatste posada, gevolgd door nog een aantal gebeden. Toen was het tijd voor 
het avondeten, het was ondertussen al middernacht gepasseerd! Al goed dat we pas laat in de middag hadden 
gegeten. Daarna volgden een aantal spelletjes, tot Poncho en Sammy besloten hun act op te voeren. Poncho speelde 
een Europeaan, die met zijn zonnebril en pet meer op een Amerikaanse rapper leek. Zijn armen speelden de benen 
van de Europeaan, terwijl de armen van de Europeaan tevens de armen van Sammy waren. Grappig om hen bezig te 
zien. Om de avond af te sluiten speelden Sammy en Hector nog een aantal liedjes op gitaar. 



 
  
25 december hebben we doorgebracht op Casa Nazareth, het centrum voor drugsverslaafden, van Padre Madrid. Daar 
waren we het weekend ervoor ook geweest om een posada bij te wonen. 
  

 
  
Nieuwjaar hebben we doorgebracht op een ranch op de boerenbuiten, waar familie van doña Luz en don Lupe (de man 
van Luz, die na 5 maanden werken in de VS terug in het land is) woont. Stroom was er niet, gezelligheid des te meer. 
Tot een stuk in de nacht hebben we gezellig buiten gezeten bij het kampvuurtje. Zo hadden we nieuwjaar nog niet 
gevierd! 's Morgens mochten we om 8h opstaan, tijd voor een pajarete. Cacaopoeder (of koffie), suiker, een goeie 
scheut zuivere alcohol en melk, vers van de koe. De alcohol is om de beestjes te doden. En geloof het of niet, het 
smaakte! 
  

 
  
Tussen al deze festiviteiten door hebben we natuurlijk ook hard gewerkt. Of beter gezegd: gespeeld. Zo hebben we 
een piñata geknutseld voor de kindjes. Hierbij zijn we misschien iets te enthousiast geweest, want de piñatas bleken 
zeer stevig te zijn. Maar de kindjes hebben er zich goed op kunnen uitleven. 
  



 
  
De twee weken voor kerstmis hebben ze ook kerstbollen en een supercoole kerstman geknutseld. We moeten een 
beetje in het thema blijven hé. 
In de vakantie hadden we op sommige dagen wel minder kinderen. Er waren natuurlijk de posada's, kinderen die op 
vakantie waren... Daarnaast zijn we op woensdagavond ook begonnen met een extra activiteit in Artesanos: onze 
eigen invulling. De eerste 3 weken, waarvan er al 2 om zijn, hebben we sprookjes voorgelezen. Dat lukt redelijk, 
moeten we zeggen. Alleen over de lange woorden struikelden we al eens. Maar dat vonden de kindjes niet erg, ze 
luisterden geboeid naar de verhaaltjes. Aan het einde van een verhaal mochten ze een tekening maken over het 
sprookje. 
  

 
  
Op woensdag 28 december zijn we gestart met onze eerste activiteit voor de jongeren: we gingen voetbal spelen. 18 
jongeren hebben meegedaan, goede opkomst voor de eerste keer. Komende week gaan we ons voorstellen in de 
middelbare school en gaan we langsgaan bij de catecheselessen voor jongeren op vrijdagavond om daar te flyeren. 
Dan beginnen we volgende week zaterdag na de spelletjes met activiteiten voor de jongeren. Spannend!! 
  

 
 

17/12/2011  

Het moet gezegd, grote evenementen organiseren is niet simpel! Zeker niet als deze de Olympische Spelen zijn. Het 
grootse sportcircus hield halt in Lomas en Artesanos, en elke dag waren medailles te verdienen in verschillende 



disciplines. Wist je trouwens dat verschopschoen sinds 2011 officieel een olympische discipline is? 
  

 
  
De spelletjes in Emperatriz zijn nu opgestart! Op dinsdag hebben we al tweemaal een goede opkomst gehad, op 
woensdag is het precies wat moeilijker om kindjes te verzamelen. Tijd om eens aan de huizen te flyeren dus. De 
kindjes in Emperatriz blijken trouwens net zo zot te zijn van knutselen als de kindjes in Lomas en Artesanos. 
  

  
  
In het weekend zijn we twee dagen naar Guanajuato geweest. Het was de moeite. Unesco Werelderfgoed, en het was 
eraan te zien. Geen flitsende neon-reclame, geen verkeerslichten en gebouwen die nog stammen uit de koloniale 
periode. Kleine straatjes en steegjes waar je heerlijk in kunt ronddwalen. Een stad die bruist van de activiteiten en het 
leven. En daar hebben wij aan deelgenomen, beetje cultuur opgesnoven. 
  

 
  
Op school hebben we onze leerlingen laten kennismaken met Sinterklaas. Een man die wel lijkt op de kerstman, 
volgens hen. Maar die loopt toch niet met een paard over de daken? Inderdaad, Sinterklaas komt ook niet in Mexico. 
Met open mond en een blik vol verbazing luisterden de kinderen naar ons verhaal, over hoe hij eenmaal per jaar naar 
België komt om alle brave kinderen pakjes te brengen. 
Wij zijn dit jaar trouwens ook braaf geweest. Want op een middag, toen we buiten aan het voorbereiden waren, kwam 
Alfonso aangewandeld, met een pakje onder zijn arm. Chocolade helemaal uit België! Hmmm, dat wordt smullen. 
  



 
  
De volgende woensdag was er geen school, maar omdat het volgende week twee weken vakantie is, was er vrijdag wel 
een posada waarop we uitgenodigd waren. In de klas werden er spelletjes zoals stoelendans gespeeld. En daarna kreeg 
iedereen eten (pozole), uiteraard gevolgd door taart. 
Provecho! 
  

 
 

6/12/2011  

¡Buenos días! 
We zijn weer een weekje verder. Leuke spelletjes gespeeld, zoals Cluedo. De president van Mexico was vermoord! 
Begin dat maar eens op te lossen. Gelukkig wisten de kindjes wel van aanpakken en na een goede 2h spelen hadden 
ze de dader te pakken. Het bleek toch wel niet Spongebob (Bob Esponja) te zijn zeker! 
  

 
 
Op vrijdag is de school in Artesanos een uurtje vroeger gedaan, om 17h al. We spelen dan van 16-18h en het laatste 
uur komen er altijd nog een aantal kinderen bij die rechtstreeks van de school naar de spelletjes komen. En omdat het 
zo leuk is, spelen we nog een halfuurtje langer, eigenlijk gewoon tot het donker is en we tegen elkaar botsen omdat we 
niks meer kunnen zien. 
We hebben hier goed onze draai gevonden, de spelletjes in Artesanos en Lomas gaan goed. Tijd voor uitbreiding! Door 
omstandigheden zijn er bijna 2 jaar geen activiteiten geweest in Emperatriz. We vonden nog wat ruimte in ons 
weekschema en willen die opvullen met 2 spelmomenten in Emperatriz. Afgelopen woensdag was er een mis in de 
straat, die we hebben bijgewoond. Achteraf hebben we aan de Padre toestemming gevraagd om het kerkplein van 



Emperatriz te gebruiken voor onze activiteiten. Dat bleek uiteraard geen enkel probleem te zijn! De zondag die erop 
volgde, zijn we ons dan in de mis gaan voorstellen en achteraf hebben we een halfuurtje gespeeld, om de kindjes 
kennis te laten maken met de activiteiten en hen warm te maken wekelijks te komen op dinsdag of woensdag. De 12 
kindjes die meegedaan hebben, reageerden enthousiast en zeiden allemaal volgende week te zullen komen. We zijn 
benieuwd! Bij deze verklaren wij de spelletjes in Emperatriz voor heropend! 
In het weekend was het weer tijd om toeristje te spelen. Na deze spelletjes werden we door Basilio uitgenodigd om 
mee te gaan naar een internationale boekenbeurs in het centrum. En 's avonds volgde nog een verjaardagsfeestje. Een 
van de kindjes die altijd komt spelen in Artesanos was jarig, en wij waren uitgenodigd op het feestje. Dat konden we 
niet afslaan. Een leuk feestje, de kinderen leken zich goed te amuseren, maar voor hen was het toch vooral wachten 
tot de piñatas kwamen. Niet het klassieke uitzicht, maar in de vorm van Sneeuwwitje, Ariël en een kasteel. Een mooie 
afsluiting van een leuk verjaardagfeestje. 
  

 
  
Maandag zijn we naar de barranca de oblatos geweest. Ditmaal niet om alleen te kijken, maar ook om erin af te dalen. 
Geweldige uitzichten dat je daar hebt, echt de moeite. Fijn om nog eens in het groen te wandelen, na een maand in de 
grootstad. 
  

 
 

26/11/2011  

Hallo allemaal! Het is weer een tijdje geleden dat we ons dagboek hebben aangevuld. We zijn ondertussen bijna 3 
weken verder (wat vliegt de tijd!) en we hebben weer doldwaze avonturen meegemaakt! Zullen we ze eens overlopen? 
Ándale pues. 
De eerste spelletjes alleen waren een beetje onwennig. De spelletjes uitleggen ging nog, maar de vragen 
beantwoorden - of ze al verstaan om te beginnen - dat was andere koek. Naarmate de dagen vorderden, lukte het 
verstaan en het praten toch al beter. De mensen zeggen ons ook dat ons Spaans al verbeterd is. Leuk om te horen! 
De kinderen zijn hier zot van knutselen en tekenen. Deze activiteiten zitten bijgevolg regelmatig in ons aanbod, wat ze 
alleen maar toejuichen. Wat hebben we al zoal gemaakt? Een skelet, een tekening met crêpepapier, een 
mannetjeketting en een megasupervettecoole vlag met de handjes van alle kinderen erop. Deze willen we iedere keer 
ophangen als we onze activiteiten hebben, een herkenning voor de kinderen dat de spelletjes beginnen/bezig zijn. 
 



 
 

 
 
Ook de andere activiteiten worden enthousiast onthaald. Vorige week hebben we zelfs in een thema gewerkt: reis rond 
de wereld. Iedere dag bezochten we een ander land en speelden we typische spelletjes van daar, zoals de 
Highlandgames in Schotland, honkbal in de VS, een fotospel in China en voetballen met een kapotte bal in Afrika. 
Bedoeling is dat we op geregelde basis spelletjes in een weekthema gieten. 
 

 



Daarnaast hebben we er al 2 lesjes opzitten in het eerste leerjaar, bij juf Betty. Onze eerste les ging over de 
gelijkenissen en verschillen tussen Mexico en België, in de 2e les (eergisteren) hebben we de rest van de wereld er ook 
bij betrokken. Vorige week was er geen les op woensdag, maar een kermess. We zijn er een kijkje gaan nemen. Het 
bleek een soort van schoolfeest te zijn, waarbij er allerlei eet- en drankstandjes op de speelplaats stonden, en één van 
de lokalen was omgetoverd in een heuse kinderdisco! 
Onze weekenden - die vallen voor ons op zondag en maandag, omdat we zaterdag veel kindjes kunnen bereiken na de 
catechese - vullen we op met enerzijds voorbereiden en anderzijds met Mexico en de mensen hier te leren kennen. Een 
heel vriendelijk volk. Altijd bereid om te helpen. Zo wilden we eens een namiddagje Tlaquepaque (voorstadje van 
Guadalajara) bezoeken, maar we wisten niet precies hoe er te geraken. We hadden enkele buslijnen gekregen van 
Alfonso van het winkeltje bij ons in de straat, maar geen enkele bleek rechtstreeks naar daar te rijden. We wisten niet 
waar we moesten overstappen en welke bus we daarna konden nemen, maar zowel de chauffeur als reizigers hielpen 
ons met plezier verder. 
Zoals jullie kunnen lezen, voelen we ons hier prima en zijn we enthousiast om dit mooie project hier verder te zetten! 
Adios y que te vaya bien! 
 

 

7/11/2011  

En zo belanden we bij woensdag 2 november. Normaal de dag dat wij lesgeven in het schooltje, maar aangezien het 
een feestdag is, was de school vandaag gesloten. En wat doen we dan op een vrije dag? Inderdaad, een beetje de 
toerist uithangen tijdens een daguistapje naar het meer van Chapala. 
 

 
 
Donderdag speelden we in de namiddag in Lomas. Ervoor waren we uitgenodigd bij Esperanza, iemand waar de vorige 
vrijwilligers bij terecht konden. Leen zei op voorhand dat Esperanza goed kon koken en dat werd nadien inderdaad 
bevestigd. Om iets voor 16u, toen we nog bij Esperanza zaten, ging de bel opeens. Kindjes die kwamen zeggen dat het 
bijna tijd was om te spelen. Geweldig toch. We hadden een goede opkomst bij de spelletjes, 14 schatjes. 
 

 



´s Avonds waren we dan uitgenodigd bij doña Luz. Buiten het feit dat ze bekend is bij de vorige vrijwilligers om haar 
vriendelijkheid, lekkere sapjes en gekke familie (zegt ze zelf), zal iedereen zich haar verzameling dieren ook wel 
herinneren. Ooit al eens schorpioenen, een tarantula en andere gevaarlijke spinnen op sterk water gezien? Wij wel. En 
die kruipen hier rond? Si si (slik). Heel voorzichtig liepen we terug naar huis om te gaan slapen. 
Vrijdag 4 november ging Leen ons introduceren bij Padre Madrid. Hij heeft een project rond drugsrehabilitatie. In een 
huis in het centrum (Casa Nazareth) kunnen drugsverslaafde mannen zich aanmelden. Na goedkeuring door Padre 
Madrid en de begeleiders mogen ze deelnemen aan het programma. Dit is volledig gratis, ze moeten enkel de 
medische controle bij de start van het programma betalen. Ze blijven dan een paar dagen in dit huis vooraleer ze 
(meestal) drie maanden naar de ranch gaan. Deze ligt een heel stuk buiten het centrum, bovenop een heuvel in de 
natuur. Na deze drie maanden keren ze terug naar Casa Nazareth, waar hun reïntegratie begint. Ze mogen dan terug 
bezoek ontvangen van hun familie, gaan op zoek naar werk,... Vorige vrijwilligers hebben Padre Madrid ooit leren 
kennen en nu is het de bedoeling dat wij eenmaal in de maand langsgaan om deel te nemen aan de activiteiten. Voor 
hun en voor ons een leuke afwisseling. 
 

 
 
We gingen eerst langs in Casa Nazareth, waar we twee begeleiders en drie gasten ontmoetten. Deze begroetten ons 
vriendelijk en waren geïnteresseerd in ons project. Koen kwam toen ook langs, een van de leden van de vzw die 
momenteel op vakantie in Mexico is. Padre Madrid was er niet, hij was op een junta (een vergadering met verschillende 
Padres), waar wij ook naartoe gingen, vanachter in de pick-up. Ook hier werden we hartelijk begroet en daarna begon 
de vergadering. Na de vergadering en het eten was het tijd om naar de ranch te rijden. Hier zaten op dat moment 
zeven gasten. Volgens Chuy, een van de begeleiders, is er een slaagpercentage van 80%, wat toch wel hoog is. In het 
begin waren de gasten niet echt spraakzaam, maar na een matchke voetbal verbeterde dit wel. Daarna was het tijd 
voor gezelschapsspelletjes, eten en opnieuw spelletjes. De dag erna begonnen we met een ochtendwandeling over het 
domein van de ranch, vergezeld door enkele gasten. Daarna was het tijd voor het ontbijt en nog wat 
gezelschapsspelletjes. Namiddag was het dan tijd om te vertrekken. De terugreis was niet met de pick-up maar met de 
bus, zodat we die ook wisten zijn. 
Zondag rustdag, of marktdag. Leen nam ons mee naar Tonala, een wijk in Guadalajara, vooral bekend om zijn grote 
markt met veel aardewerk en dus ook met mooie souvenirs. Tegen 14u waren we terug thuis. En toen was het tijd om 
de was nog eens te doen. Daarna brachten we Hector, de middelste zoon van de familie, mee weg naar het seminarie. 
Sammy, een andere zoon, verjaart morgen en aangezien Leen morgen vertrok, gingen we hem vanavond zijn 
cadeautje geven. Op maandagochtend vertrok Leen dan, samen met Koen (ook van het project) voor nog een kleine 
rondreis doorheen Mexico. Onze introductie zat er nu definitief op. Het waren twee drukke, maar heel fijne weken. We 
hebben de belangrijkste mensen ontmoet, Leen heeft ons hier in de buurt wegwijs gemaakt en de spelletjes terug mee 
opgestart. Applausje voor Leen (klap klap klap)!! 
 

3/11/2011  

Op donderdag 27 oktober kwamen we zeer vroeg in de ochtend aan in Guadalajara. Leen had met Poncho – de oudste 
zoon van de familie van wie we het huis huren – afgesproken dat hij ons zou komen halen aan het busstation. Rond 8u 
kwamen we dan uiteindelijk aan in San José de Artesanos, onze woonplaats voor het komende half jaar. En nu vraagt 
iedereen zich natuurlijk af wat onze eerste indruk was. Awel, die was stoffig, zowel buiten als binnen. En dat betekent: 
poetsen. Maar eerst een broodje en de nodige poetsmaterialen halen in de kleine winkeltjes die je hier in elk straatje 
wel vindt. Het huisje zag er trouwens groter uit dan verwacht. En na de grote kuis en het herinrichten met eigen 
spulletjes zag het er een stuk beter uit. Tussen het kuisen door hebben we kennis gemaakt met de familie op de 
gezamenlijke binnenkoer. In de namiddag zijn we wat gaan wandelen door de straten van Artesanos en zijn we naar 
de Soriana – de plaatselijke GB – geweest voor de grotere aankopen. ’s Avonds hebben we allemaal nog wat gelezen, 
maar dat heeft niet lang geduurd want iedereen was bekaf. 
De volgende dag zijn we in de voormiddag naar het centrum geweest om flyers te printen, eem gsm te kopen,... en 
namiddag was het tijd voor een beetje netwerking. We zijn bij de Padre langsgeweest, de pastoor van een paar wijken 
waaronder Artesanos en Lomas, waar wij spelletjes gaan spelen. Daarnaast zijn we nog bij Letti en bij Basillio geweest, 
die hebben allebei een winkeltje dichtbij de kerk. En bij doña Luz, iemand waar de vorige vrijwilligers al veel tijd 
hebben doorgebracht. In de voormiddag baat zij een sapjeskraam uit aan de voorkant van haar huis. ’s Avonds hebben 
we dan spelletjes voorbereid voor zaterdag, het vinden ervan was geen probleem, het vertalen daarentegen ging nog 
wat moeizaam. Maar dat komt allemaal wel in orde. 
En op zaterdag 29 oktober was het tijd voor de eerste spelletjes. We gaan activiteiten organiseren in twee wijken: 
Artesanos en Lomas, boven op de berg. Op zo’n 20 minuten wandelen van ons huisje. 
In de voormiddag speelden we in Lomas, na de catechese. Toen we boven op de berg aankwamen en al het volk 
zagen, waren we even onder de indruk. Er zaten best veel kinderen in de kerk en buiten stonden een deel mama’s te 



wachten. Nadat we ons hadden voorgesteld was het tijd voor de eerste spelletjes. Het is nogal moeilijk als de kinderen 
je vanalles vragen en vertellen en je er maar weinig van begrijpt, maar ok, we hebben toch een aantal spelletjes 
kunnen spelen met een 30-tal kinderen. Een hele goede opkomst, zeker voor de eerste keer. 
Op zondag hebben we ons dan voorgesteld in de mis van Lomas en Artesanos en daarna hebben we nog even enkele 
spelletjes gespeeld. 
Op maandag hebben we de kast met het spelmateriaal opgeruimd en spelletjes voor dinsdag voorbereid. Vooral het 
opruimen van de kast duurde wat langer dan gedacht. 
 

 

Maar op enkele spinnetjes na gelukkig niet teveel beestjes. Enfin, nu weten we welk materiaal we in huis hebben en 
staat alles terug geordend. 
Dinsdag 1 november begon met een sapje bij doña Luz. Daarna wandelden we door naar de kerk, want het was weer 
tijd voor spelletjes! De eerste echte spelletjes in Artesanos. Het spel was geheel in het thema van deze dag en de 
volgende, namelijk ‘Día de los Muertos’. Oftewel de dag van de doden. De kindjes mochten met garen een skelet op 
papier maken. Om al het materiaal te verdienen moesten ze eerst spelletjes spelen. In de namiddag zijn we naar het 
schooltje geweest om aan de directrice een document af te geven om onszelf en het project voor te stellen. Ze heeft 
ons ook aan juf Betty voorgesteldm de juf van het 1e leerjaar waar we op woensdg les mogen geven. 's Avonds was 
het cena (avondeten) bij de familie. Dat is elke dinsdagavondm een week koken zij, de andere week wij. 

En zo zijn we al bijna een week hier, de tijd gaat snel... 

 

27/10/2011  

Hier zijn we dan met een eerste stukje tekst op de blog. Dat betekent dat we ondertussen zijn aangekomen in het 
huisje in Artesanos. 
We vertrokken op zondag 23 oktober vanuit Zaventem. Na afscheid te nemen van onze familie liepen we met ons 
drieën door de controle. We, dat zijn wij en Leen, iemand van de vzw die ons ginder twee weken introduceert en terug 
het project mee helpt op te starten. De eerste vlucht (Brussel-Madrid) verliep goed – hoewel met vertraging. De 
tweede vlucht (Madrid-Mexico) werd echter afgeschaft door een technisch deffect. Wat gebeurde er toen? Met een bus 
werden we naar een hotel in Madrid gebracht waar we de rest van de nacht konden doorbrengen. Om half vier lagen 
we uiteindelijk in ons bed, een beetje uitslapen en om 14u bracht de bus ons terug naar de luchthaven. We hebben dus 
ongeveer 2 uur de tijd gehad om Madrid te verkennen, weliswaar in de regen. Ochja, het komende half jaar gaan we 
toch bijna geen regen hebben zeker? En om half 6 vertrok het vliegtuig dan richting Ciudad de México (Mexico-City). 
Spannend... 
Na bijna 12u vliegen hingen we boven de Ciudad en we zagen lichtjes. Heel veel lichtjes. We zetten onze eerste 
stappen op Mexicaanse bodem rond 22u30 plaatselijke tijd. Een hele avond\nacht vliegen en dan is het nog maar half 
11, tijd om een bed te zoeken. We haalden onze eerste pesos af en sprongen in de taxi die ons naar de jeugdherberg 
bracht. Aangekomen in de jeudherberg, die midden in het centrum ligt, was het inchecken en meteen gaan slapen. We 
zijn twee dagen daar gebleven voordat we een nachtbus namen naar onze eindbestemming, Guadalajara. 
 



 
 
De eerste dag begonnen we met een bezoekje aan de kathedraal die op het Zócalo ligt, het centrale plein van Ciudad 
de México. Best wel een indrukwekkend plein, omgeven door de grootste kathedraal van Latijns-Amerika, het nationaal 
paleis en nog andere mooie gebouwen. En vooral, er midden op staat een gigantisch grote vlag. Nadien zijn we gaan 
dwalen in de kleine straatjes, met zijn leuke muziek die uit iedere winkel schalde. 
Veel straatjes, hoe groot is het hier eigenlijk? We beklommen een toren met bovenop een uitzichtspunt en wat we daar 
zagen was wel indrukwekkend. Kilometers ver zagen we alleen maar stad. Echt ongelooflijk groot. 
´s Avonds zijn we typisch Mexicaanse gerechten in een gezellig restaurantje gaan eten: mole poblano (kip in een 
sausje van chocolade). En daarna met de metro terug en slapen. 
Dag twee. Op het programma stond een bezoekje aan de tempels van Teotihuacán, een uurtje met de bus vanuit het 
centrum. Wat kunnen we hierover vertellen? Amai, dat ze vroeger zo´n piramides konden bouwen. Ze beklimmen was 
best wel vermoeiend, zeker de Zonnetempel, maar echt wel de moeite waard! 
 

 
 
Daarna gingen we nog een kijkje nemen in het huis/museum van Frieda Kahlo, een bekende Mexicaanse kunstenares. 
´s Avonds hebben we nog iets gegeten, onze bagage opgehaald en een taxi laten opbellen. Een te kleine auto voor drie 
man + veel bagage, maar de chauffeur kon goed stapelen. 
En zo namen we de bus met als bestemming: Guadalajara! 

 
 

18/09/2011  

Wij zijn volop met onze voorbereiding bezig :-) 
Volg onze verhalen via dit dagboek! 
Nele en Nick 
 

 

 



Hanneleen en Sofie - 17/10/2010 tot 07/05/2011 

Hanneleen en Sofie vertrokken op 23 oktober 2010 naar Mexico om het project nieuw leven in te blazen. 

12/05/2011  

Hola! 
Hier zijn we voor de laatste keer! 
We zijn 3 weken op reis geweest hier in het zuiden van Mexico om nog te genieten van dit mooie land, ons visum te 
verlengen  en beetje bij beetje afscheid te nemen van de plaats waar we 7 maanden doorgebracht hebben. 
Het was een fantastisch reisje met enorme belevenissen die we nooit zullen vergeten. 
We hebben schitterende ruïnes gezien, prachtige watervallen, mooie dorpjes, genoeg marktjes en de betoverende 
wereld onder water van de zuidkust aan de stille oceaan waar het water toch wel helderder is dan in België! 
Nu zijn we aan onze laatste drie weken Mexico gekomen! Nog 2 weekjes Artesanos die we zullen vullen met nog 
uitstapjes met Doña Luz en haar familie, Esperanza en de gastfamilie. We gaan ook nog eens voor de laatste keer naar 
de Ranch. We houden nog een superleuk kinderfeestje als afscheid voor de kindjes (met dank aan de familie Geldof 
voor de sponsering!). 
En we kopen de laatste souveniertjes natuurlijk!  
Na deze twee weken vertrekken we naar Mexico City om daar 2 vrienden van Mexico te bezoeken die daar studeren. 
Daar nemen we afscheid van ons mooi avontuur! 
Besos 
Annalien y Sofia 
 

 

18/04/2011  

Dag trouwe lezers van onze artesanos-blog! 
Onze beloftes weten we eindelijk na te komen, want hier zijn we weer met een blogje! 
Een blogje puur gewijdt aan één van de mooiste dagen van ons avontuur hier in Mexico! Namelijk onze uitstap  
naar de zoo op 16 april! Dankzij de Sint-Jozef school van Kalmthout kregen we de mogelijkheid om er een dag 
van te maken om nooit te vergeten! Zowel voor ons niet, maar zeker en vast ook niet voor de kinderen! 
Met een iets minder grote groep dan verwacht, vertrokken we met in totaal 40 personen richting de zoo! 
´s Morgens vroeg om 7uur opgestaan om ons Esperanza te gaan helpen met 60 lonches te beleggen. De laatste 
tshirts werden geschreven (want iedereen moest duidelijk zien dat de chingapupilas oranje en groene tshirts de onze 
waren!)! 
En zo gingen we samen met de familie om 10u30 onze kleine rakkers van Artesanos tegemoet. Snel uitdelen  
van de tshirts en weg om de anderen van Lomas op te halen!  
Uiteindelijk na een langere rit dan verwacht aangekomen in de mooie en grote zoo van Guadalajara! De kinderen 
stonden te popelen, want voor velen was het de eerste keer, maar toch moest er even nog gewacht worden, want  
we gooiden het op een akkoordje met de zoo en iedereen mocht binnen aan de helft van de prijs! 
We zagen de dieren van de onderwaterwereld in het aquarium, beleefden een city-sizing doorheen de volledige zoo 
in een treintje, genoten van een heerlijk middagmaal en sloten onze dag af met een safari-tour waarbij de giraffen  
de worteltjes kwamen eten uit ieders hand! 
Dan vlug terug de bus in en in 1,2,3 huiswaarts toe! Tijdens de busrit werd er geslapen, geknutseld, tshirts 
gesigneerd! 
En uiteindelijk verlieten we onze kinderen van Artesanos en Lomas met een grote glimlach op ieders gezicht 
en enorm veel gracias´en!  
Dus... DUIZEND MAAL DANK AAN DE KINDEREN VAN ARTESANOS EN LOMAS, DE HELPENDE HANDEN VAN DE OUDERS 
en VOORAL... VOOR SINT-JOZEFSCHOOL te KAMPTHOUT! Want zonder jullie was deze prachtuitstap niet mogelijk  
geweest! 
Laat jullie alvast maar wegdromen bij onderstaande fototjes! 
Tot de volgende, en dat zal wsl pas na de 14de zijn! Want wij trekken er enkele weekjes op uit om ons te laten 
verwennen door het pracht en praal dat het zuiden van Mexico ons te bieden heeft! 
ADIOOOOOOOOOOOOOOS! 
 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=20


 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

15/04/2011  

Hoi hoi! 
Hier zijn we weer. Het zijn heel bewogen dagen geweest maar ondertussen valt alles op zen plooitjes. 
We hebben problemen gehad met ons visum en daardoor vertrekken we nu maandag al op onze grote rondreis 
doorheen 
Zuid- Mexico. 
Maar nu leuk nieuws uit Artesanos: 
We gaven ondertussen onze laatste lesjes op school. De voorlaatste les hielden we over de zintuigen. De kindjes 
puzzelden in groep een oor, neus, hand, oog of mond in elkaar en erna mochten ze proefjes doen ivm hun zintuig. 
De laatste les speelden we spelletjes met de kinderen en gaven we een mooie klasfoto als herinnering en bedanking! 
Na de laatste les werden we nog uitgenodigd in een klas om het feest van het kind te vieren. We genoten van een  
echt kinderfeestje met taart, comida, dansen, spelletjes,... Dit was een ideale en zeer mooie afsluiter! 

 
 

 
 
Ook speelden nog een week rond het thema circus. We maakten onder andere jongleerballetjes, we schminkten de 
kindjes 
in bloeddorstige leeuwtjes, betoverende prinsesjes en hilarische clowntjes. Deze week spelen we nog eens 
waterspelletjes 
want de temperaturen lopen hier ondertussen echt hoog! En we knutselden schuddoosjes. 



 
 

 
 
We werkten ons fotoproject af, en het resultaat mocht er wezen met grote dank aan Siebe! Onze filmstripsterren  
kregen een mooie herinnering. 
 

 
 
Het voorbije weekend gingen we nog eens naar de Ranch, we beleefden daar weer een zalig rustige tijd. Er waren 
2 nieuwe gasten waarmee we allerlei spelletjes hebben gespeeld, zoals verstoppertje :)  
We gingen mee met Padre Madrid om de mis bij te wonen die hij af in La Laja (dorpje naast de Ranch). 
Daar schonk hij redelijk wat aandacht aan de ons, we vertelden voor de hele kerk wat we hier doen in Mexico en  
zeiden het onze vader op in het nederlands en op het einde van de mis kregen we een deugddoend applaus. 
Daarna waren we mee uitgenodigd bij vrienden van Padre Madrid en aten we daar heerlijke gevulde gorditas!  
Het was al een van de lekkerste dingen dat we hier al gegeten hebben. 
Morgen is het een grote dag voor ons, namelijk: wij maken een uitstapje naar de zoo! 
We spraken al onze trouwste spelertjes aan om hen uit te nodigen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Sint Jozefschool in Kalmthout. 
Na onze rondreis mogen jullie nog een laatste blog verwachten want daarna zijn we terug in het Belgenland! 
Besos, Hanneleen en Sofie  



5/04/2011  

Hola Belgica! 
Ondertussen is het al de derde dag op rij dat we hier proberen om een nieuwe blog up te loaden, maar de Mexicaanse 
internetverbinding kiest er ook af en toe eens voor om niet mee te willen werken! Dus nieuwe poging, want vandaag 
blijkt het toch al wat beter te gaan! 
Ondertussen zijn Treesje en Stefaan, het laatste duo die ons een keer wou komen bezoeken, hier reeds bijna 18 dagen 
geleden aangekomen! Morgen is hun vertrek terug naar huis en gaan wij onze laatste weken van het project in, want 
onze reis naar het zuiden begint er stilletjes aan ook aan te komen! 
De eerste week kozen Sofie, Stefaan en Treesje er voor om hier in Artesanos en omstreken zich te begeven! Vanaf de 
eerste dag mochten ze al mee ontdekken dat onze kindjes niet altijd brave engeltjes, maar soms toch ook wel stoute 
bengeltjes kunnen zijn! Ze konden zich laten afkoelen door de waterspelletjes met de kindjes, want ons eerste plan 
van grote spelen bleek niet echt goed aangepast te zijn aan het weer! De kinderen vonden het dan ook heerlijk  
om zich af te koelen met een waar watergevecht! We speelden die week ook nog Vlaamse kermis en kleurden met de  
kinderen mooie kleurprenten in, waarbij Stefaan (de broer van Sofie) als een ware Guapo werd behandeld en het  
was dan ook hij die alle jonge meisjeshartjes wist rapper te doen slaan! 
 

 
 

 
  
Maar natuurlijk waren Treesje en Stefaan niet enkel gekomen voor de spelletjes en het ontdekken van de wijk en  
van hoe ons dagelijkse leven er hier aan toe gaat! Ze wouden natuurlijk van begin af aan al meegenieten van de  
schoonheden van Mexico!  
Daarom trokken we er op de tweede, en voor ons vrije dag, op uit naar Ranch Allegre om even van een echt vakantie 
gevoel te mogen genieten! Rustig (???) baden in een overvol zwembad, freezbeeën en op het gemak picknicken.  
Het gaf voor hen een eerste echte gevoel van vakantie! De dag erop nam Poncho ons mee naar het grootste meer van  
Mexico, Chapala, waar we genoten van een boottochtje richting een eiland. We brachten hen naar Guadalajara, waar 
we (voor de zoveelste keer) alle mooiste gebouwen, kerken, muurschilderijen, plaatsjes en marktjes ontdekten! 
Natuurlijk mocht de grote markt van Tonala niet ontbreken en daar werden ook de zoveelste soeveniertjes voor ons, 
maar ook de eerste voor onze bezoekers, ingeslagen! 
Ook werd het leven hier in Artesanos nog verder voorgesteld! We gingen een sapje drinken bij Doña Luz, 
werden uitgenodigd bij Basillio, de familie en Esperanza voor te proeven van de heerlijke (maar misschien niet  
voor iedereen zo heerlijke?) Mexicaanse gerechten! En van Basillio en Gillé kregen we het grote nieuws dat zij  
in september een derde kindje gaan verwelkomen! 
Wat Treesje en Stefaan ook mochten meemaken in hun eerste week Mexico was één van onze vaste lesdagen! Die 
woensdag wanneer zij hier waren, brachten we onze kinderen wat meer bij over mondhygiëne! We hebben doorheen 
onze 5maanden dat we hier al zijn, al heel wat rotte tandjes gezien en vonden dat het tijd was om hier iets mee te 
doen! 
Via de neef van Sofie haar mama die tandarts is, kregen we een hele resem aan tandenborstels, tandpastas en 
bekertjes! 
Voor elk kindje welgeteld één van elks. Die dag konden onze kindjes met een schoon gepoetst gebit hun klasje terug 
verlaten, en wij na vijf klasjes met een waarschijnlijk nog veel properder gebit ook naar huis gaan! 



In ieder geval lieten onze kindjes ons allemaal met veel plezier hun mooiste glimlach zien! 
Met andere woorden: Dank u aan Elmex en aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen om dit te mogen 
verwezenlijken!  
 

 
 

 
 
En na die eerste week vertrok Sofie met haar "Hermanos :)" op reis! Hanneleen zette het project voort! 
De dagen waren eenzamer dan met twee, maar toch kwam Poncho af en toe eens langs waarbij de dagen wat meer 
gevuld werden en de tijd ook sneller kon en mocht voorbij gaan! 
Samen met Poncho ging Hanneleen (alweer misschien, maar het is hier blijkbaar wreed populair) naar het circus. 
Ze mocht ook meegenieten van twee avonden voor de buis hangen met het gastgezin, de familie Flores! Op de eerste 
avond mocht Hanneleen kennismaken met een soort van Mexicaanse Eurosong for kids waarbij Alfonso, de papa van 
de familie, plots met grote tranen begon te huilen van ontroering! De andere avond was de avond van de cena! 
Het eten dat Hanneleen had gemaakt werd met grote slokken binnen gehaald, met ondertussen de aandacht op de 
televisie gericht om vervolgens zo snel mogelijk terug in de zetel te kunnen ploffen om te kijken naar, ja zoals overal... 
het voetbal! Mexico-Venezuela bleek een heel belangrijke match te zijn, maar toch kon het Hanneleen niet zoveel  
boeien, want bij het begin van de tweede time viel ze al in slaap! 
Er werd ook een avonden gevuld met contacten leggen met Belgische vrienden en familie. En op vrijdagavond ging ze 
eerst vlug langs bij Doña Luz, maar mocht ze nadien de broers vergezellen naar het feest van Sandra, de jonge zus  
van Miriam en Miriam is de schoondochter van de familie, de vrouw van Martin om het nog wat moeilijker te maken! 
Het werd een avond vol Mexicaanse sferen en feesten! 
Maar natuurlijk was Hanneleen niet alleen hiervoor thuis gebleven! Ze zette ook het project verder. Ze liet de 
kinderen proeven doen om echte indianen (met echte indianenstrepen in het gezicht) te worden, knutselde samen met 
hen een mooie dromenvanger in elkaar en maakte ook mooie kunstwerkjes aan de hand van de blaadjes van de 
bomen! 
En dankzij de kinderen ging de tijd ook veel sneller voorbij en was het gemis net ietsje minder groot dan heel de 
tijd alleen te zijn! De kinderen bewezen deze week dat ze niet altijd volledig bengeltjes zijn, maar dat er ook  
engeltjes in hen verschuilen! 
 

 



 
 

 
 
Op school werd er les gegeven over de familie. Via aanwijzingen moesten de kinderen van de klas uitzoeken wie bv.  
nonkel Luc of meme Anna was! Vervolgens werd het een groot knutsel en plakwerk om samen met hen de 
familieboom  
uit te leggen! De vermoeiende dag van het lesgeven werd dan afgesloten met een beetje een teleurstelling! 
Het nieuwe project van fotografie zou die avond van start gaan en de bedoeling was om samen met de kinderen een  
verhaal uit te zoeken waarvan we dan volgende week fotos zouden kunnen nemen, maar door de jonge leeftijd van de  
kinderen was dit blijkbaar niet mogelijk! We hebben dan uiteindelijk maar iets anders, improviserends, gedaan! 
En volgende week gaan we dan van start met een door ons uitgevonden verhaal! Dit zal waarschijnlijk wel beter gaan! 
De komende dagen worden terug rustige dagen van voorbereiding! Voorbereiding van onze reis die er stilletjes aan  
begint aan te komen (want op 2mei vertrekken wij voor 3 weken naar het zuiden om onze periode hier af te sluiten), 
maar ook voorbereiding van onze netwerking die we tegen het einde van ons project helemaal in kaart willen brengen. 
Wat ook nog verder voorbereid moet worden (en misschien ook wel nog het leukste werk is...), is de voorbereiding van 
ons uitstapje met onze kindjes naar de Zoo van Guadalajara! En dit uitstapje zou zonder het schooltje van Kalmthout 
niet mogelijk geweest zijn om te organiseren! Dus mensen, kinderen en ouders van Kalmthout: Dank u voor jullie 
steun! 
Na onze uitstap, die op 16april valt, zullen jullie hier een tekstje kunnen vinden die volledig draait over dit uitstap! Dan 
zullen jullie kunnen zien wat wij juist gedaan hebben met het geld dat jullie voor ons verzameld hebben, inclusief met 
veel leuke fotos! 
Voila, dit was terug een blog met terug een hele resem aan informatie! 
We proberen, ondanks de drukte, jullie verder op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in Artesanos! Want in 
de laatste periode die ons nu nog staat te wachten, zal er beslist nog heel wat gebeuren! 
Tot de volgende! Adios! 

26/03/2011  

Ondertussen zijn er alweer enkele drukke weken gepasseerd! We zien steeds meer en meer  
de eindmeet te voorschijn komen en dat brengt ons ook steeds meer en meer tot actie! 
Hanneleen moest in de helft van hun projectperiode terug haar vriendje vaarwel zeggen.  
Maar daarna kregen we een weekje de tijd om het project terug met zijn tweetjes verder te zetten! 
En hier maakten we ook goed gebruik van. We speelden nog eens leuke waterspelletjes en brachten  
de artistieke talenten van onze kinderen naar boven (en sommige resultaten mochten ook gezien worden)! 
 



 
 
De zaterdag besloten we, en eigenlijk ook als enige mogelijkheid voor een lange periode, om nog eens een bezoekje te 
brengen aan onze nieuwe vrienden van de ranch. Dat weekend mochten we mee getuige zijn van de drie muchachos 
die hun beloften aflegden en die hun eerste periode konden afsluiten! 
Er was een gezellige koffietafel en een (alweer lange) mis. Maar gelukkig konden we nu al wat meer verstaan 
van de inspirerende en filosofische woorden van padré Madrid! 
In die tien dagen had Hanneleen nog even tijd om te treuren dat ze haar vriendje terug moest achter laten, 
maar veel tijd was er niet want onze “papas” (zoals het gezegd wordt in Mexico) kwamen tien dagen later al 
tevoorschijn in de aankomsthal van Guadalajara. 
 

 
 
Samen beleefden we met hen tien dagen van dolle pret en konden we de mooiste plaatsjes van omstreken 
aan hen voorstellen. Zo bezochten we Guanajoato, Tonala, Guadalajara, Tapalpa, Tequilla, San Miguel de Allende, 
Puerto Vallarta en natuurlijk het allerbelangrijkste... Artesanos en Lomas zelf!  
Overal mochten ze de zes belgen leren kennen! 
 

 
 
Onze ouders leerden in hun periode hier ook de gastvrijheid van Mexicanen beter kennen. 
Esperanza en Doña Luz maakten er niets van om voor zes mensen meer bij te koken en Doña Luz deed er nog een 
schepje bovenop. Ze stelde zich bereidt om als noodoplossing om 9uur ´s avonds nog met haar “limousine” onze 
ouders te gaan ophalen aan de luchthaven, liet onze ouders degusteren en meegenieten van de godendrank Tequilla, 
voerde ons om 10u30 ´s avonds nog met haarne limousine (en samen met Leo en Carmen) naar Guadalajara omdat 
de bussen al te gevaarlijk zouden zijn en ten slot van rekening mochten onze ouders de laatste dag nog eens 
meegenieten van de heerlijke sapjes van haar kraam (die ze expres terug had geopend voor ons in de namiddag). 
 



 
 
Voor dit alles wou ze natuurlijk niets ontvangen, dus onze ouders beslisten dat ze wel eens in de bloemetjes 
mocht gezet worden, zowel letterlijk als figuurlijk! 
 

 
 
Door het bezoek van de ouders hebben we samen even van een welverdiende vakantie mogen genieten en gingen 
de spelletjes dus ook voor een grote week niet door. Toch mochten de kindjes van Lomas nog één keer meer spelen,  
want we wouden onze ouders toch ook wel eens bewijzen wat onze werkelijke bezigheid hier inhoudt. 
Onze ouders konden meegenieten van een reuzespelmoment in Lomas. Het werd een leuke namiddag waarbij 
de ouders konden genieten van de lachende gezichtjes die aanwezig waren in de zonnestralen van Mexico! 
 

 
 
Maar natuurlijk kwam ook aan dit bezoekje een afscheid! Onze ouders zijn al vijf dagen weg en wij hebben 
ondertussen al meerdere malen herbegonnen aan deze nieuwe blog, maar we ontdekken toch wel dat we tien dagen 
weg geweest zijn. Terug een was en een plas, een grote schoonmaak, voorbereiding van onze spelletjes en lesjes, 
onze netwerking terug wat onderhouden, soms eens meegenieten van de plaatselijke feesten van Artesanos... 
 



 
 
En zo ontdekken we dat onze weken hier alweer voorbij vliegen! Binnenkort staat het laatste bezoek hier voor de 
deur.  
Sofie haar “hermanos” (wat broers en zussen wil zeggen) komen over de vloer voor 18 dagen. 
En nadien is het nog maar twee weken of de (hopelijk) nieuwe vrijwilligers komen al toe. We zien hier dus  
werkelijk onze dagen voorbij vliegen en willen dan ook kost wat kost zoveel mogelijk nog genieten van de  
Mexicaanse pracht en praal dat het land met zich meedraagt! 
We zullen proberen om de blog vanaf nu terug wat regelmatiger aan te vullen. Voor Hanneleen is al haar 
bezoek aan de revue gepasseerd, voor Sofie komt er nog bezoek. Toch zullen we proberen om de site wat meer up to 
date te houden! 
In ieder geval nog een dikke besos aan iedereen van jullie! En tot de volgende.. 
 

 
 
En ps. Laat ons hopen dat die stofwolk van de kernreactoren van Japan niet overwaaid tot hier bij ons! 
(Door de snelle aankomst van ons bezoek, is deze blog wat langer op onze computer blijven staan tussen de 
documenten, maar binnen hier en een week zullen jullie nog een nieuwe blog kunnen ontvangen in jullie favoriet, het 
dagboek van Hanneleen en Sofie op de artesanos-site! Sorry voor de vertraging!) 

15/02/2011  

Hola Belgica! 
Hier zijn we weer met wat nieuws uit Mexico! 
Met terug een grotere opkomst in Januari speelden we weer spelletjes in Lomas en Artesanos over verschillende 
themas. 
De themas waren onder andere: alles wat draait en rond is, het menselijk lichaam, popartiesten en beroepen! 
Zo speelden we onder andere spelletjes met alleen maar ronde dekseltjes, knutselden we een levensgroot kindje in 
elkaar en zochten we de stem terug van de popartieste, maakten we een brouwseltje waardoor zij terug kon zingen en 
zochten de weg terug (dmv bloemsporen) die bakker Mathijs was verloren. 

 
 



 
 

 
 
In de schooltjes gaat ook alles heel goed, jaja jullie lezen het goed, het zijn nu schooltjeS! 
We geven nu zowel les in Artesanos als in Lomas, in het tweede leerjaar in plaats van het vijfde. 
We gaven al les over de verschillen tussen België en Mexico, we leerden hun kleuren mengen en we leerden hen iets 
over het menselijk lichaam. Het tweede leerjaar is heel enthousiast en wij krijgen hier ook superveel energie van! 
 

 
 
We vertelden al dat we begonnen zijn met onze vrije invulling namelijk het muziekproject. 
Wel, dit verloopt heel goed! We knutselden al drumstelletjes in elkaar, maakten regenbuizen en schuddoosjes  
en versierden dit met zeer veel kleurtjes. We repeteerden hard en enkele mensen op het plein genoten van de 
voorstelling! Deze week beginnen we met het circusproject. 



 
 
Januari was ook een maand vol netwerken. 
Na een babbeltje over het Mexicaans en Belgisch eten met Basilio, kookten wij lasagna voor hen 
en genoten wij van lekkere camarones op zen Mexicaans. Ondertussen hebben we al veel plezier gemaakt met  
de twee schattige kindjes van Basilio die ook al regelmatig onze spelletjes komen ontdekken. 
Verder vierden we de verjaardag van Esperanza. Samen met haar vriendinnen aten we een lekkere barbeque. 
Poncho van de familie blijft ook regelmatig over de vloer komen. Na een godsdienstig gesprekje met hem 
nodigde hij ons uit voor een bezoekje aan tlaquepaque by night. Onze beloofde romantische avond draaide 
niet meer uit dan een uitgelopen mis en een snelle hap.  
Samen met Louis bezochten we de Ranch. Het was een fijn bezoekje, we speelden spelletjes, reden paard en genoten 
van Louis zijn gitaarmuziek. Jammer genoeg kon Padre Madrid niet mee door het overlijden van zijn broer. 

 
 
Om Zapopan te verkennen, nodigde Louis en Betty ons uit om 2 daagjes naar hen te komen. ´s avonds bezochten we 
Zapopan en speelden we daar een paar spelletjes pool. De volgende dag hebben we de andere kant van Guadalajara 
verkend. 
Ondertussen is Mathijs, het vriendje van Hanneleen hier toegekomen en zijn zij wat aan het rondreizen terwijl Sofie het 
project voortzet. 
We zitten ondertussen al halfweg, de tijd gaat hier zo snel en we beseffen dat we hier vele mensen zullen missen! 
Maar we genieten ervan! 
Hasta Luego! 
Besos, Hanneleen y Sofie 

8/02/2011  

 
Na een zeer drukke periode en na enkele probleempjes op de website vonden we het wel nog eens tijd om onze blog 
aan te vullen! Er is heel wat gepasseerd en dus valt er ook heel wat te vertellen, waar zullen we beginnen? 
Bij de spelletjes! 
De voorbije weken beleefden we dolle pret met de kinderen rond de thema´s: familie, kerst en nieuw, water,...  
We knutselden een kalender voor het nieuwe jaar, maakten een fotokader, knutselden een aquarium en maakten we 
vliegers.  
Waterspelletjes zijn ook aan de revue gepasseerd en we speelden een heus familiespel van baby tot oudje.  
Deze week gaan we met de kinderen terug in de tijd en vermommen ons tot ridders en prinsessen en knutselen een 
schild, zwaard, toverstaf en hoed. 



 
 

 
 

 

 
  
De opkomst van de kindjes was de laatste weken wat minder vanwege de vakantie.  
Dan gaan er veel families op reis.  
Deze week is het terug de eerste schoolweek dus verwachten we terug een mooie opkomst van kindjes. 
Vanwege de lage opkomst van kinderen konden wij ook eens wat meer genieten van deze kerst en nieuwjaarsdagen.  
Zo vierden we enkele posada´s met bijhorende piñatas. We maakten een mee in Casa Nazareth en een in Lomas.  
We vierden kerst met de familie met bijhorende rituelen.  



We moeten zeggen dat we het eten op kerst in België lekkerder vinden dan een maïssoepje.  
Maar we speelden wel gezellige spelletjes en Sammy en Hector maakten veel sfeer door kerstliedjes te spelen op hun 
gitaren. 
 

 
 

 
 
Nieuwjaar vierden we samen met de grote familie van Doña Luz. We gingen hiervoor naar Ameca.  
We aten tacos in een heel afgelegen huisje met superveel sterren aan de hemel.  
En het eerste wat we dronken op 1 januari 2011 was verse koeiemelk met een geut tequilla en een snuifje 
chocomelkpoeder. Buen approvecho! 
 

 
 
Ons eerste bezoek is ook al gepasseerd, Geert, “nonkel” van Hanneleen.  
Hij was op doorreis en passeerde even om de plaatselijke bevolking te leren kennen.  
Het was een drukke week met veel bezoekjes, onder andere: de Ranch, Casa Nazareth en Tlaquepaque.  
En met Esperanza bezochten we de supergrote markt in Tonala. 
Zelf zijn wij er ook eventjes tussenuit geweest.  We maakten een reisje naar de kust, daar ontspanden we even in 
Manzanillo, Barra De Navidad en La Manzanilla. Deze 4 daagjes zonder al te veel Spaans en even totaal relaxen hebben 
ons zeer veel deugd gedaan. 



  
 
We vlogen er dan ook meteen weer goed in als we terug in de wijk waren. Zo startten we deze week met onze vrije 
invulling “Muziek”. Eigenlijk is het een nieuwe start van dit project, aangezien we in de vakantie niet veel kinderen 
bereikten. 
Nu dat ons Spaans wat beter is, beleven we ook meer plezier met de mensen hier in en rond Artesanos!  
Zo gingen we met Esperanza gaan zwemmen in een leeg zwembad en geraakten moeizaam en traag terug door een 
min of meer kapotte auto. 
 

 
 
Door Yola en haar gezin heeft de zoo van Guadalajara ook geen geheimen meer voor ons.  
Buiten de panda gigante, het hoogtepunt van de zoo, want die zouden we toch liever wakker gezien hebben.   
We maakten nog enkele nachtelijke uitstapjes naar een paar bars van Guadalajara samen met Memo, Angel en Abuela 
en ook eens met Gaillo en Karla. 
Tussen Kerst en Nieuw hebben we een grote pannenkoekenbak gehouden.  
Al de mensen van Artesanos die iets voor het project betekenen en diegene die wij nog hebben leren kennen mochten 
genieten van een lekkere belgische pannenkoek!  
Januari zit voorlopig al goed vol, er staat ons nog een bezoekje aan de Ranch te wachten, Zapopan,... en nog veel 
meer.  
Hoe dat dat allemaal zal verlopen krijgt u te horen in een nieuwe aflevering van... Hanneleen en Sofie in Mexico! 
Groetjes! 
Hanneleen en Sofie 
 

3/12/2010  

Buenos tardes o por ustedes: Buenos noches 
Dorientje en Poppis zijn al een goede twee weken geleden vertrokken (en goed thuis aangekomen) en ons leventje hier 
is verder zijn gang gegaan! 
We speelden in de afgelopen weken met een gemiddelde van 25 kinderen rond de thema´s dieren, water en groenten 
en fruit. Ook onze knutselwerkjes konden een plaatsje vinden in de richting van deze twee thema´s.  
De grote hoeveelheden aan kinderen zorgen er voor dat we vermoeid, maar toch ook wel voldaan thuis kwamen. 
Gelukkig konden we onze vrije momenten invullen met bezoekjes aan ondere andere Esperanza, Doña Luz,  Memo en 
de vrienden. 
Met deze laatsten hebben we al leuke tijden gehad. Zo brachten we een bezoekje aan onze eerste bar in Guadalajara 
en leerden we de Mexicaanse fotografiekunst al wat beter kennen. 
Maar ook met Gallo en Karla maakten we al veel plezier. Zo bezochten we een shoppingscenter en maakten we een 
babyshower mee. Wel een vreemd gedacht dat mensen hier hun baby vieren voor het geboren wordt, niet? 
De familie zagen we de laatste tijd wat minder. Een enkel bezoekje met Sammy en Jairo bracht ons bij Martin en 
Miriam voor hun babyshower, maar buiten dit is het contact wat moeilijker geweest. 
De gastvrouw was drie weken ziek, waardoor de cena 3weken na elkaar niet kon doorgaan en Poncho, die normaal 
gezien regelmatig komt, had een belangrijk project voor zijn werk. 
Ook de school kreeg zijn tweede en derde bezoekje van de muchachas van België. De tweede keer werkten we rond de 
kleuren en schilderden we een mooie regenboog in met zelf gemengde kleuren. Bij de moeilijkste klas liep dit over tot 
geschilderde gezichten, maar gelukkig konden we ons optrekken aan de twee plezante klasjes. 
Nu woensdag speelden we een spel rond de voedselpiramide, want we wouden de kinderen toch ook wel eens bewust 
maken dat snoepgoed niet het enige is dat bestaat. 
Natuurlijk mocht Sofie haar verjaardag ook niet aan de revue passeren. Opstaan met een gesuikerd ontbijtje, 
aangevuld door een zoektocht naar cadeautjes. In het midden van de dag werd ze vrolijk ontvangen door zingende 
klassen, en de dag kon eindigen met een “verrassings”feestje met als gasten: Poncho, Esperanza, Memo, Angel en 



Omatje! Het was een dag ver weg van huis, maar toch ook wel een verjaardag om nooit te vergeten. 
Voor de rest kijken wij hier al uit naar de feestdagen, maar natuurlijk ook naar de bezoekjes. We sturen jullie maar al 
te graag wat van onze zonnestralen op om het daar wat warmer te maken. 
Besos y hasta luego! Annalien y Sofia 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
  

16/11/2010  

België en Mexico: één groot verschil! 
Ondertussen zijn de eerste weken reeds gepasseerd en hebben we ons met ons drie al goed geamuseerd, maar hebben 
we ook al geprobeerd om het project terug op zijn pootjes te krijgen. 
In Mexico-city leerden de Mexicanen de drie Belgische meiden al snel beter kennen en in Artesanos aangekomen, 
konden de families en bekende gezichten ook al snel de nieuwe Belgen verwelkomen! 
Zo leerden we al snel het volledige gastgezin kennen, waarbij de zoon Poncho ondertussen al bijna iedere dag wel eens 
over de vloer is langsgekomen. Ook de familie van Doña luz verwelkomde ons hartig en we leerden al snel het jongste 
familielid, Gracia, het nieuwe dochtertje van Vero, kennen! 
Esperanza toonde aan de verhalen over haar geen leugens zij, want ook voor ons bleek zij een openhartige en lieve 
vrouw te zijn waarmee we nog zeker veel plezier zullen beleven! 
Deze mensen en nog vele anderen leerden ons de typische Mexicaanse cultuur en smaken kennen! Zo weten we 
ondertussen dat een gerecht zonder lemoen, chili en zout geen echt gerecht is. 
We weten ook dat ons lekker brood van België met een heerlijk schelletje kaas vervangen wordt door birrotés met 
guacamolé en dat de patatjes worden vervangen door tortillas. 
Onze eerste weken Artesanos hadden natuurlijk meer in dan netwerken, eten en bezoekjes brengen. Doorheen deze 
weken leerdden ook de Mexicaanse kinderen van Artesanos en Lomas ons beter kennen. Samen met ongeveer 15 
kinderen konden we al veel plezier beleven met het spelen en knutselen rond thema´s zoals “dias de los muertes” en 
“de kleuren”. Deze week komt het thema “dieren” aan bod. 
Deze kinderen hielpen ons ook al goed vooruit met ons Spaans. Stilletjes aan leerden we steeds meer woorden kennen 
en ook de eerste volzinnen ontstonden. En wanneer we toch nog iets verkeerd zeiden, konden we rekenen op onze 
kleine meesters en juffrouwen. 
Na de kennismaking met de directeur mochten we ook aan de slag gaan met onze eerste lessen in het vijde en zesde 
leerjaar. Onze veertig minuten werden gevuld met quizjes over de verschillen tussen België en Mexico, ook konden de 
kinderen zich op een originele manier aan ons voorstellen. 
Je merkt het dus waarschijnlijk wel op, we worden het hier stilletjes aan gewoon. 
De zon doet goed zijn werk, de kleren geraken ge(hand)wassen en er werden al veel mooie herinneringsfoto 
getrokken! 
Nu gaan we onze dag afsluiten met het helpen van Dorien en Poppis voor hun afscheidsfeestje. We bedanken hen voor 
de leuke introductie, de vele uitstappen die we met hen maakten en de  vele mensen die we voor hen leerden kennen.  
Maar we laten jullie nog niet gaan zonder enkele wist-je-datjes! 
WJD 1 teta gas eigenlijk zeta gas, maar wij het eerste toch nog het leukste vinden? 
WJD 2 de zwembaden in Mexico verwarmd zijn? 
WJD 3 Pientje/Pinche en Padré onze twee nieuwe huisdieren zijn, maar de combinatie eigenlijk een scheldwoord 
vormt? 
WJD 4 Hanneleen pikant eten toch niet zo goed kan verdragen en er toch veel hiermee lachen? 
WJD 5 Sofie God gunstig gezind wou zijn door niet te sjieken in de kerk, maar toch beter een andere oplossing zoekt 
dan deze in een papiertje in haar schoen te steken? 
WJD 6 Mexicaanse skalloween feestjes wel plezant kunnen zijn? 
WJD 7 kakkerlakken vies zijn en dode honden enorm stinken? 
WJD 8 ritjes in een pick-up vanachter soms wel koud zijn, maar wel gewoon heel erg leuk zijn? 
WJD 9 we mujer en mejor te dikwijls omwisselen en dit dan wel voor grappige taferelen zorgt?  
WJD 10 het hier nog nooit geregend heeft en de zon hier altijd schijnt? 



 





 
 

 
 



 
 
Adios y hasta luego! 
Annalien y Sofie 

28/10/2010  

Hola, 
Even een snel bericht om te laten weten dat we goed zijn aangekomen in de wijk na twee fijne dagen in Mexico City. 
Tijdens deze dagen speelden we nog voor eventjes de toerist en lieten we de warme zonnestralen tot ons komen. Onze 
shortjes staan er al mooi in, maar je zal ons niet horen klagen over de hete zon. Dorien,onze gids, is alvast 
een verbrande camaron. 
We zullen snel een verslagje en foto's op de website zetten wanneer we een vrij momentje vinden in onze drukke 
agenda. 
Hasta luego ( niet dat ons spaans nu al zo goed is ) 
Sofie & Hanneleen 

 

 

Sofie en Inez - 08/05/2010 tot 10/10/2010 
Sofie en Inez losten eind april 2010 Hanne en Dorien af. 

12/07/2010  

¡Hola todos y todas! 
Even een korte update. Onlangs is Inez, omwille van gezondheidsredenen (heeft overigens niets meer met die dengue 
te maken), teruggekeerd naar België en ben ik hier dus alleen. Nu ja, je bent nooit alleen natuurlijk! Wegens haar 
vertrek en de lage opkomst van kindjes, draait het project voorlopig op een laag pitje. Heroriëntatie en 
evaluatiemomenten kunnen echter nooit kwaad. Afgelopen weekend ben ik nog eens naar de ranch geweest en het 
werd me opnieuw duidelijk dat die bezoekjes veel betekenen por los muchachos die daar hun verslaving trachten te 
overstijgen. Gewoon een luisterend oor rondom het kampvuur, kan voor mensen die kampen met een laag zelfbeeld 
heel wat betekenen. Natuurlijk hebben we ook gezongen, gelachen en plezier gemaakt. 
Eerst leek het erop dat de Padre en ik er niet meer gingen weggeraken aangezien el carro de Don Pepe het op het 
aardeweggetje, vlak voor aankomst, begaf. Gelukkig kwamen we dit niet tegen op de autopista... Het linkerwiel was 
volledig gebogen en de carrosserie hing bijna op de band, oeps! Maar mits enige 'mexican networking', kwam er 
algauw een mecanicien op de proppen die het klusje snel klaarde. 
Ook beleefde ik een temascal-sessie met vrienden (lekker zweten in die stoomhut!) en dompel ik me zoveel mogelijk 
onder in de mexicaanse cultuur! 
hasta la próxima, 
Sofía 
  

11/06/2010  

¡Stemmen & nattigheid! 
Nee hoor, niet in 't hoofd voor wie zou twijfelen aan m'n gezonde verstand (behalve misschien de fluisterstem van mi 
abuelitake die nu overal vanuit het niets opduikt en me aanspoort mijn hart te volgen). Jullie zijn het, die binnen een 
paar dagen (alweer) jullie stem dienen uit te brengen. Op de goeie hé?! Hmmm, geen makkelijke opdracht want 
moesten die bestaan, ze zouden allemaal een beetje minder kwaadspreken over elkaar en een beetje meer 
overeenkomen (Inez en ik doen hier alvast ons best en slagen er vooralsnog aardig in). Blij dus dat er iemand in mijn 
plaats het stemhokje induikt, merci Naomi! 
Hoewel je nattigheid ook vaak bij verkiezingen ruikt, heb ik het hier over de zalige geur van vruchtbare doorweekte 
aarde. Eergisteren viel namelijk het eerste hemelwater naar beneden. DrupdrupDRUP ging algauw over 
in plensplensPLENS! Met glimlach op de mond verzonnen we een originele "regenvreugdedans". Een beetje regen, so? 
denken jullie waarschijnlijk, bij ons regent het alle dagen... Awel, hier dus nie (wat "vanzelfsprekend" is wordt ineens 
weer waardevol bij schaarste). La Madre Tierra y nosotras waren heel blij met deze kortstondige verfrissing, nu weer 
even heet als tevoren, sombra por favor! 
Ons huisje is er ondertussen een stuk fleuriger op geworden want gedecoreerd met kunstwerkjes allerhande. Verder 
hebben we 'ns paardje gereden, yihaaa galope cowgirl style, op el rancho (een hengst zoals duidelijk bleek toen hij die 
merrie spotte ¡Ay caramba!) en promo gevoerd voor onze creatieve speeluren (zou fijn zijn moesten los niños nu ook 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=19


met bakken uit de lucht komen vallen). Onlangs ontdekt dat Tlaquepaque erg mooi is en een stuk rustiger dan grote 
zus Guadalajara. Kleurige koloniale huizen met patio en allerhande sjieke spullen voor de gegoede Mexicaan of toerist. 
Heb mij een schoon kleedske en oorbellekes gekocht... 
 Om af te sluiten nog 3 lokale weetjes: 
 - Inez heeft dengue te pakken of beter een hongerige mug had haar te grazen... 
(het minst leuke weetje, gelukkig is ze aan de betere hand) 
- Nuestro perrito lijkt op een rat maar is wel heel lief en over een enkele maanden komen er kleine ratjes bij! 
- Onze overburen op leeftijd oftewel los viejitos kunnen prachtige serenades zingen (Buena Vista a la Méjicana!) en 
hebben een indrukwekkend kroost (11?!) grootgebracht. 
 En een fijne boekentip, lezen is altijd een beetje reizen... 
 "De huilende Madonna van Valle de la Virgen" door Kirstan Hawkins. Je hoeft er zelfs niet voor in Latijns-Amerika te 
zijn geweest om het te kunnen smaken. Herkenbaar sprookje, grappig en universeel liefdesverhaal, njamnjam! 
 Hasta la próxima, 
Sofie & (een halve) Inez 
 

3/06/2010  

 

10 weetjes uit latino-land: 

1) wie heeft er vork & mes nodig als je een lepel hebt? 

2) ook koeienmaag kan op de maag liggen... 

3) wees voorzichtig bij het oversteken 

4) eveneens waakzaamheid geboden bij het groeten van latino’s 

5) Belgisch weer kan je (normaalgezien) missen?! (als de pest), wanneer het kwik rond de 40 schommelt, is een 

miezerig dagje welgekomen (chili helpt evenmin ter afkoeling) 

6) la cucaracha, la cucaracha komt vrolijk uit de lavabo gekropen, kiekeboe! 

7) Mariachi’s kunnen ook vrouwen zijn in flashy roze ensemblekes 

8) ¡Doña Luz es la reina de los jugos!                                    

9) overal ter wereld houden kinderen van knutselen (en juffen zijn altijd blij als ze een kunstwerkje krijgen) 

10) hier kennen ze nog ten volle de betekenis van gastvrijheid en de waarde van familiebanden, uiteraard is iedereen 

familia!!! 

Wordt vervolgd... 

19/05/2010  

 

 



 

Aan de fijne bezoeker van deze fijne website, 
Welkom...  zo voelen wij ons hier! Al veel gezien en gedaan, dat ook. Even een kort verslag vanuit een wonderbaarlijk 
land aan de overkant: 
Bij aankomst in Mexico D.F. stonden Hanne & Dorien (de vorige vrijwilligers) ons, naar goede gewoonte, op te wachten 
aan de uitgang van de luchthaven. Aangezien het reeds avond was (en we niet meer van de jongste vrijwilligers zijn, 
haha) besloten we na de lange reis enkel nog wat te eten. Een paar happen zoute sopa en dan gaan slapen in de 
jeugdherberg. Na twee nachten in de hoofdstad, en al veel info wijzer, stapten we op de bus richting Guadalajara. 
Ondertussen had ik het trieste nieuws vernomen dat mijn oma Gusta, “¡A mi me gusta Gusta!”, overleden was. Dus 
bracht ik de familie, bij onze welkomst, al meteen op de hoogte dat ik weer even de oversteek zou maken (meer dan 
de moeite waard voor een oma die dat ook was). Onze gastvrouw Lupe serveerde ons die avond lekkere bonenbrij, 
rijst en groentjes en zo leerden we la familia reeds wat beter kennen. Samen met Dorien & Hanne gingen we die eerste 
week naar Artesanos en Lomas, waar we onder andere kroontjes en armbandjes maakten met de kinderen uit beide 
wijken. Ook bezochten we “El Rancho”, het rehabilitatiecentrum voor ex-drugverslaafden, op den buiten. Het was heel 
aangenaam om kennis te maken met Padre Madrid en de mannen die er wonen en werken. ’s Zondags gingen we naar 
de mis... of beter drie (als we nu onze hemel niet verdiend hebben?!) om ons voor te stellen, nadat Hanne & Dorien 
afscheid hadden genomen. Belangrijker dan persoonsgegevens, benadrukten we onze dankbaarheid en de 
verbondenheid tussen mensen (“ook al zijn er verschillen, er bestaan geen mensen zonder gevoelens of dromen”) en 
de kracht om vooroordelen en negativiteit te overstijgen. Mijn korte verblijf bedroeg slechts een week, het leek meer 
een maand... 
We houden jullie hoedanook op de hoogte van het verdere verloop. Mijn tweede ontvangst met Mariachi´s, tequila, 
frigol y pollo, gaf alvast een goede aanzet om er terug in te vliegen! 

Saludos, Sofie & Inez 

 

 



9/03/2010  

 
Binnenkort kan je hier de avonturen volgen van Sofie en Inez. Nog even geduld :-) 

 

 

Dorien en Hanne - 12/11/2009 tot 12/05/2010 
Dorien en Hanne volgen Leen en Lieselot op vanaf eind oktober 2009 en zullen tot mei 2010 hun beste beentje 

voorzetten om het project verder te doen draaien. 

                                                                                                                                                        3/05/2010  

Dag iedereen! 
Voor de allerlaatste keer posten wij hier onze belevenissen. De nieuwe vrijwilligers, Inez en Sofie, zijn goed 
en wel aangekomen en hebben hun eerste dagen in de wijk achter de rug! 
Samen hebben we hier ook al onze eerste activiteiten beleefd. 30 april is het Día del Niño en wordt het kind 
gevierd. In Lomas knutselden we kroontjes en zo waren de niños van Lomas even koning of koningin van de 
dag! 
We maakten ook mooie kettingen en armbandjes. Sommige kindjes maakten zelfs armbandjes in de 
Belgische kleuren. 
Als afscheid plannen we op onze laatste dag hier een grootse uitstap met de kindjes en gaan we naar het 
Parque del Mirador, zo kunnen we ons nog eens goed uitleven met de kindjes.  
En daarna is het de beurt aan Sofie en Inez om hun koppen te breken over leuke en creatieve activiteiten 
voor de kinderen uit Artesanos, Lomas en Emperatriz.  We wensen ze alvast heel veel succes en vooral heel 
veel plezier! 
Voor ons zit het project hier dus binnen enkele dagen op...We zien jullie allemaal terug in België! 
Tot snel! 
Besos, 

Hanne y Dorien 

 

 

http://www.artesanos.be/nl/dagboek_8.aspx?groupId=17


 

20/04/2010  

Hola! 
Wat vliegt de tijd! Dit weekend vertrekken we al naar Mexico City om daar op maandag Sofie en Inez te 
verwelkomen, onze opvolgers! 
Maar ondertussen blijven we natuurlijk activiteiten organiseren voor de kindjes hier.  
Het is snikheet aan het worden en dus hebben we in april al veel leuke waterspelletjes gespeeld met onze 
kinderen. Waterballonnen, tikkertje met een natte spons, waterestafettes,...De jongens en meisjes waren 
heel enthousiast en konden er niet genoeg van krijgen! 
Ook knutselden we wat af! Zo schilderden we mooie tekeningen en leerden de kindjes ook hoe ze kleuren 
konden mengen. In Lomas maakten we blaaspijpjes waar we dan ook enkele spelletjes mee speelden.  
Raar maar waar, we maakten in deze hitte sneeuwbollen en omdat het hier binnenkort moederdag is 
maakten sommige kinderen een sneeuwbol voor hun mama. 
Om op de actualiteit in te spelen gaven we op school les over aarbevingen. Nu weten de niños hier wat te 
doen als ze ooit zelf een aarbeving meemaken! 
Onze laatste dagen die we hier met z'n tweetjes doorbrengen breken aan...We gaan er nog voor! En binnen 
een week wordt het hier een Belgenfestijn! 
Groetjes 
Hanne en Dorien 

 

 



 

 

30/03/2010  

Beste Belgische amigos,Hier in Mexico geen maartse buien, maar meer en meer zomerse temperaturen! 
Daarom zorgden we voor wat verkoeling en speelden we met onze Mexicaanse kindjes enkele 
waterspelletjes. 
In maart werden we allemaal even terug baby’s en groeiden we op totdat we bejaard waren. We speelden 
spelletjes gaande van op het potje leren gaan tot een potje bingo in het bejaardentehuis. 
Om iedereen een goede nachtrust te bezorgen maakten we dromenvangers. Vanaf nu zullen de niños en 
niñas in Artesanos, Lomas en Emperatriz geen last meer hebben van nachtmerries! 
De kinderen kregen een moeilijke opdracht voorgeschoteld toen ze hun eigen banda mochten samenstellen. 
De winnaar van deze uitdaging zou mogen optreden op ons huwelijk. De kindjes moesten een naam 
verzinnen voor hun muziekgroep en publiciteit maken, ook de sterkte van hun team werd op de proef 
gesteld. 
De lesjes op school blijven leuk om te geven en de kindjes zien ons graag komen elke woensdagnamiddag, 
zeker als we een fototoestel bijhebben, wat de pauze weer wat interessanter maakt. Zie hieronder de foto’s 
als bewijsstuk. 
Ook werd er deze maand weer gefeest: de heilige Jozef werd gevierd in San Jose Artesanos en dit ging 
gepaard met parochiefeesten. We pikten de eerste dag van de feesten mee en genoten van de vele 
eetkraampjes, de gezellige sfeer en de kermisatracties. 
Om onze batterijen op te laden vertrokken we in maart op reis. Ondertussen zijn we terug thuis in Artesanos 
en weer klaar om erin te vliegen voor de laatste anderhalve maand! 
Groetjes, 

Hanne en Dorien 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

3/03/2010  

Hola Belgica! 
Allereerst onze oprechte excuses dat we in februari zeer weinig van ons hebben laten horen. Februari was 
voor ons een drukke maand.  
Ondertussen geven we les in de lagere school in Artesanos. We wisten al langer dat het schoolgebeuren hier 
in de wijk helemaal anders is dan in België, maar als je zelf voor de klas staat vallen deze verschillen nog 
harder op. De klassen zijn naar onze normen vrij chaotisch, maar het lesgeven is wel een leuke afwisseling 
met de spelmomenten. 
We hebben tijdens deze spelmomenten nu in alle parochies een vaste groep kinderen. En daar zijn wij 
natuurlijk heel blij mee! In februari hebben we onze breinen weer moeten breken om creatieve en 
afwisselende spelen te organiseren voor onze kindjes. Zo hebben we onder andere een pijlentocht gedaan, 
mét veel enthousiaste kinderen in Lomas en Artesanos. 
In Artesanos konden derdeleeftijders (die 1 keer in de week samenkomen aan de kerk) genieten van een 
circusvoorstelling van onze acrobaten, leeuwen en clowns in spé. 
We werkten ook rond het thema vriendschap, naar aanleiding van 14 februari, de dag waarop ze hier niet 
alleen de liefde vieren maar ook de vriendschap. De kinderen leerden om elkaar te vertrouwen via een 
blindenparcours en we leerden elkaar ook beter kennen door collages te maken die iets vertelden over je 
favoriete dingen. 
We knutselden samen Hawaïslingers en gingen dan ook even op reis richting Hawaï waar we de limbo 
dansten. 
Februari was ook de carnavalsmaand en dus organiseerden we een carnavalsfeest voor de kinderen van 
Artesanos. De prinsessen, skeletten, konijen,...kregen van ons een hapje en een drankje en we speelden 
spelletjes op muziek. 
Om ons nog eens uit te leven op creatief vlak, maakten we samen met de niños sokpoppen. Wie niet weet 
hoe een sokpop er juist uitziet, zie hieronder bij de foto’s de mooie resultaten! 
Omdat het kliederen met klei zo tof was in januari, zetten we dit voort in februari in Emperatriz. Ook hier 
waren er zeer mooie resultaten en voor de resultaten verwijzen we weer door naar de foto’s. Spijtig genoeg 
zijn deze kunstwerkjes niet te koop! 
Februari kunnen we tot hier toe beschouwen als onze “flyermaand”. We hielden een tekenwedstrijd en 
daarvoor moesten we natuurlijk tekeningen verdelen onder de kinderen. De kindjes konden een tekening van 
Grote Smurf (hier Papá Pitufo genaamd) inkleuren en de beste tekeningen konden mooie prijzen verdienen. 
We startten ook met een workshop theater voor jongeren, hiervoor hebben we publiciteit gemaakt aan de 
middelbare school in Artesanos. Jammer maar helaas waren er op onze eerste workshop onvoldoende 
jongeren, waardoor we nog wat zullen moeten flyeren in de hoop om meer jongeren aan te trekken tegen de 
volgende keer. 
Het hoogtepunt van deze maand was toch wel het huwelijk van Martin en Miriam. De zoon van onze 
gastfamilie stapte in het huwelijksbootje en wij waren uitgenodigd en konden zo de Mexicaanse tradities 
tijdens een huwelijksfeest van dichtbij bewonderen! 
De komende maanden (nog maar 2 volledige maanden te gaan, wat blijft de tijd hier snel gaan!) zullen we 
het dus nog druk hebben met het voorbereiden van spelletjes, lessen en activiteiten voor de jongeren! Maar 
we doen ons werk graag en met een glimlach! 
Besos, 

Hanne y Dorien 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

28/01/2010  

Amai, echt zot hoe snel de tijd hier gaat. We zijn hier ondertussen al drie maanden! De voorbije weken 
hebben we opnieuw veel gespeeld. Zo hebben we bijvoorbeeld een soort Risk gespeeld, waarbij de 
verschillende ploegen landen moesten veroveren.  We gebruikten de wereldkaart en zo kregen de kindjes 
ook een beter beeld van waar bijvoorbeeld Europa ligt. 
Het allerenthousiast waren onze gastjes toen we diertjes met parels gingen maken. Van lieveheerstbeest tot 
bijtje over krokodil, en op den duur werden er zelfs schorpioenen gemaakt! 
Verder hebben we ook veel nieuwe kleine spelletjes uitgeprobeerd, zoals bijvoorbeeld een omgekeerd 
verstoppertje, of het kaartspel  ‘stronten’ in het groot. Dat was ook een groot succes. Ook heel leuk was het 
spelen met klei. De kinderen leerden om voorwerpen creatief te omschrijven, associaties te maken en deze 
uiteindelijk dan zelf te boetseren. 
Naast de spelletjes hebben we ook al een stukje van het grote Mexico verkend. Oudejaar vierden we in 
Mexico-city, en ginder leerden we enkele zeer leuke tradities kennen.  Zo moesten we om middernacht 
twaalf druiven eten, voor elke maand van het nieuwe jaar eentje, en bij elke druif een wens doen. En vlak na 
middernacht gingen we naar buiten met een reiskoffer of een tas, want dat brengt namelijk geluk: als je dit 
doet, zal je het komende jaar veel mogen reizen. En niet te vergeten: op oudejaar droegen we een rode 
onderbroek, want dat brengt geluk in de liefde! 
Een weekje geleden zijn we er opnieuw op uitgetrokken en zijn we een weekendje naar Uruapan geweest. 
Dat ligt in de staat Michoacan. Uruapan is niet alleen de streek van de avocado (njammie!), maar ook van 
een prachtige vulkaan, Paricutin genaamd. Vanuit Angahuan, een dorpje op 35 km van Uruapan, vertrokken 
we te paard richting vulkaan, samen met een gids en twee Franse toeristen. Het was een heel 
avontuur!  Onervaren als we zijn wat paarden betreft, kostte het ons heel wat moeite om het paard de baas 
te blijven, en niet omgekeerd. Ondertussen hebben we geleerd om het paard in de richting te sturen die we 
willen, en hebben we ook leren draven, al ging dat niet altijd helemaal zonder slag of stoot.  Eens we bij de 
vulkaan aangekomen waren (na zo’n drie uur te paard) restte ons nog een klim te voet, maar het was de 
inspanning meer dan waard! Op de top van de vulkaan hadden we niet alleen een uitzicht op de krater, maar 
ook op de wijde omgeving. Prachtig! Puur genieten... Het was echt een zalige dag. 
Om de goden te danken voor al deze schone dingen, maar vooral eigenlijk voor de gezelligheid, zijn we 
voorbije zondag op bedevaart gegaan, samen met de familie van Dona Luz. Het was een tocht van ongeveer 
20 km, met als eindbestemming Cajititlan de los Reyes. We waren vroeg uit te veren: om 6 uur waren we al 
op weg. Het was een supermooie route, en de kleuren van de opkomende zon maakte alles nog specialer.   
De ‘winter’ lijkt  hier ondertussen voorbij. Alhoewel het ’s nachts nog koud is, staat de zon overdag opnieuw 
met volle kracht aan de hemel. We hebben er ondertussen al een mooi kleurtje van gekregen! 

Warme groeten, Dorien en Hanne 

 



 

 

 

30/12/2009  

Hola! 
2009 zit er bijna op, dus hier nog eens een update van onze activiteiten tijdens de laatste maand van het 
jaar. 
Terwijl België lag te bevriezen in de sneeuw, maakten wij met de kindjes kerstkaarten in de zon en de hitte. 
We bleven een beetje in de kerstsfeer en speelden een groot spel, waarbij de niños kerstballen konden 
verdienen om hun kerstboom te versieren. 
Ook haalden we jongleurs, acrobaten,danseressen, leeuwen en tijgers in de kinderen naar boven bij het 
organiseren van een circus! 
We speelden ook gokmexicaan, een spel waarbij de kinderen geld konden inzetten op elkaar tijdens het 
uitvoeren van opdrachten. 
En we kliederden met verf tijdens een spel in 2 kampen, waarbij elk kamplid verf kon gaan stelen in het 
andere kamp om een zo groot en zo mooi mogelijk schilderij te maken. 
We speelden nog verder zeeslag en de zonnebrilzoektocht in de andere parochies. 
We bezochten ondertussen de ranch nog eens. De ranch bevindt zich in een heel natuurrijk gebied en is een 
welkome afwisseling met het leven in de wijk. De meeste ranchbewoners leven ondertussen ook liever in de 
natuur dan in de stad. Samen met ons vertek vanuit de ranch, vertrok ook een van de mannen van de ranch 
naar Casa Nazareth. Vanuit Casa Nazareth zal hij worden ondersteund om terug te kunnen leven en 
functioneren (drugsvrij) in de maatschappij. 
We werden uitgenodigd op verschillende posadas (= christelijk feest, meestal met de typische piñatas voor 
kindjes), waaronder een posada in Casa Nazareth. Op die manier maakten we al eens kennis met de casa en 
haar bewoners en we ontmoetten zelfs familie van de casabewoners en de ranchbewoners. 



Na al die posadas maakten we het kerstfeest ook zelf mee. We vierden dit met de familie (en nog wat meer 
familie van de familie). De avond duurde lang en er was eten (veel eten, met typische Mexicaanse gerechten 
zoals pozole en tamales), gezang, een spel en vele mopjes! 
Tot schrijfs! 

Hanne en Dorien 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

8/12/2009  

Hola Belgica! 
Ondertussen is het alweer december, de maand november is gewoon voorbij gevlogen! 
Begin december hebben we afscheid genomen van Leen, een van de vorige vrijwilligsters, die ondertussen 
terug geniet van echte Belgische frietjes en boterhammen met choco in België! 
Wij hebben met de niños hier nog verdere fijne momenten beleefd. Zo hebben we de kindjes een beetje 
creatief aan het werk gezet door een eigen sprookje te verzinnen, poppenkastpoppen te maken en hun 
sprookje dan ook na te spelen met hun poppen. 
Verder hebben we samen sterrenmobielen gemaakt en speciale bomen geknutseld. 
Naast al dat creatieve speelden we ook grotere spelen. Zo was er zeeslag en een zoektocht naar de gestolen 
zonnebril van een bekende filmster. Ook hebben we uitgezocht wie nu het best is in verschillende onderdelen 
en zo kwamen we te weten wie de grootste longen bezit, de snelste is en wie het slimst is. 
Balspelen zijn hier altijd heel populair en we hebben zelf onze beste beentjes voorgezet tijdens partijtjes 
voetbal. 
De Engelse lessen verlopen altijd heel leuk. Aan de hand van liedjes en spelletjes proberen we de kinderen 
iets bij te leren. Via het spelen van Bingo hebben we onze (b)engeltjes de getallen in het Engels aangeleerd. 
We hebben ook een eerste, kleinere jongerenactiviteit achter de rug. Via de (kerkelijke) jongerengroepen 
van de verschillende parochies mochten we tijdens het vieren van de Posada een spel spelen met de 
jongeren. We speelden een soort van Gotcha en het was een leuk tijdsverdrijf zowel voor ons als voor de 
jongeren! 
Zo, dit was dan weer even een update vanuit Mexico! Hierbij zenden we ook al onze vroegtijdige 
eindejaarswensen! 

Groetjes, Hanne en Dorien 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

17/11/2009  

Queridos amigos, 
Ondertussen zijn we al drie weekjes in Mexico, alhoewel het ons lijkt alsofwe hier al anderhalve maand zijn. 
We kunnen ons in feite ons gewone leventje in België al bijna niet meer voorstellen! 
Begin vorige week zijn Lieselot en Leen op reis vertrokken. Nu moeten we het dus met ons tweetjes zien te 
redden. Maar voorlopig valt het alvast heel goed mee. We hebben al veel geknutseld: armbandjes en 
halskettingen, speciale schilderijen,... Dankzij het touwtjespringen hebben we ook al tot 200 leren tellen! 
Daarnaast hebben we natuurlijk ook veel spelletjes gespeeld. Tienbal is ook altijd een groot succes. Het 
voorbije weekend hebben we een promo-campagne gehouden voor de spelletjes, en daar gaan we de 
komende twee weken ook nog mee verder. We hebben al massaal geflyerd om de nieuwe speluren bekend te 
maken, en binnenkort organiseren we een kleurwedstrijd. We zijn alvast benieuwd naar het resultaat! 
Ook het Mexicaanse eten smaakt ons. Tamales, tacos,...we vinden het allemaal superlekker! Esperanza´s 
mole was er ook één uit de duizend! 
Ondertussen hebben we ook het centrum van Guadalajara al beter leren kennen. Samen met Koen zijn we 
naar een tentoonstelling geweest met kunstwerken (fotografie) van David La Chapelle. Een absolute 
aanrader! 
De nachten zijn hier ondertussen heel wat frisser geworden. Overdag is het wel nog heel warm, terwijl 
mensen hier het vaak al ´fris´ vinden. Wij staan dus te zweten, terwijl lokale mensen het hier eerder koud 
vinden...mmm vreemd. 
Tot slot: een quiz-vraag! Hoe ziet België eruit? Of hoe is België? Deze vraag krijgen we hier dagelijks door de 
kindjes voorgeschoteld, maar we weten niet goed wat te antwoorden? Wat zouden jullie hierop zeggen? 
We sturen jullie vele groetjes vanuit Tlaquepaque, en laat ook eens iets van jullie horen! 

Tot schrijfs, Hanne en Dorien 

 



  

1/11/2009  

Hoi allemaal! 
Hier ons allereerste bericht vanuit Mexico. 
Woensdagavond kwamen we aan in Mexico City. Daar wachtten Lieselot en Leen ons op in de luchthaven en 
samen overnachtten we in een hostel; een goede nachtrust was zeer welkom na onze lange vliegreis! 
De volgende dag verkenden we Mexico City en na een dag rondwandelen namen we ´s avonds de nachtbus 
richting Guadalajara. Aan het busstation werden we opgepikt door Martin (zoon van de gastfamilie) en na 
een fris ritje achterin de laadbak van de wagen arriveerden we vrijdagmorgend in Artesanos! 
Vrijdag was al meteen een dag met een goed gevuld programma: we speelden in twee parochies, in de 
voormiddag in Lomas en in de namiddag in Artesanos. Er werd geknutseld rond het thema Halloween, er 
werden heksen, spoken en skeletten gemaakt. 
We woonden ook de Engelse les bij die door Leen en Lieselot wordt gegeven aan de kindjes in de wijk. Het 
thema van de les was familie. De kinderen waren heel aandachtig en enthousiast. Opvallend was wel dat het 
bijna allemaal meisjes zijn... 
We maakten ook kennis met padre Joaquin. 
Op zaterdag waren we uitgenodigd voor de doop van Amir Jacob. Dit is het zoontje van Rossi, dus de 
kleinzoon van onze gastfamilie. Eerst gingen we naar de mis, daarna werd Amir gedoopt, en na alle 
kerkelijkheden was er een feest, met live muziek. Voor ons was dit een ideale gelegenheid om mensen te 
leren kennen, vooral dan onze gastfamilie. We hebben ook onze eerste Mexicaanse danspasjes gezet. 
De voorbije dagen waren heel druk, met veel nieuwe indrukken en gezichten. Leen en Lieselot doen erg hun 
best om ons zo goed mogelijk wegwijs te maken. Tot hiertoe is alles zeer boeiend, en we hebben er alvast 
heel erg veel zin in! 
Tot schrijfs, 

Groeten, Dorien en Hanne 

 

  
 

 



 

Leen en Lieselot - 05/05/2009 tot 05/11/2009 

Leen en Lieselot vertrekken eind april richting Mexico om er de vorige 2 dames af te lossen. 

1/11/2009  

Hola! 
Gisteren, een dag na aankomst in de wijk, mochten we samen met Hanne en Dorien al op z´n Mexicaans feesten voor 
de doop van Jacob Amir (zoontje van Rosy en Ruben). Het was heel gezellig, lekkere taco´s gegeten, genoten van de 
banda en Norteño-muziek. Ja, zelfs een privé-concert op onze patio beleefd. De nieuwe meisjes zijn er onmiddellijk 
ingevlogen en hebben hun eerste danspassen al achter de rug: test 1 geslaagd. 
Vandaag hebben we afscheid genomen van het project in de mis en Hanne en Dorien hebben zich als nieuwe 
vrijwilligers voorgesteld. Ze hebben hun beste Spaans en mooiste glimlach bovengehaald. 
De komende dagen zijn gevuld met bezoekjes, uitstapjes allerhande en dinsdag opnieuw spelen. 
Meer verhalen zullen jullie verder lezen in het dagboek van Hanne en Dorien. 
Groetjes en wellicht tot in België, 
Leen en Lot 

 

 

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


 

 

 

29/10/2009  

Hey België, 
Even een kort berichtje vanuit Mexico City: de nieuwe vrijwilligers Hanne en Dorien zijn goed aangekomen. 
Vandaag even het centrum verkennen en vanavond de nachtbus op richting Guadalajara om er morgen meteen in te 
vliegen. 
Wij zijn er klaar voor om met de kindjes Halloween te vieren en de meisjes in de wijk voor te stellen: spannend! 
Tot hoors, 
Leen en Lies 
 

25/10/2009  

Hoi! 
We hebben net onze laatste week spelletjes erop zitten. We hebben memorykaartjes getekend en daarna memory 
gespeeld. We hebben een watervervuilingsspel gespeeld, een quiz gehouden, armbandjes gemaakt. Wij hadden deze 
week een beetje last van een overdosis baseball en gespringtouw, maar bij de kindjes is daar nog niets van te 
merken!  
Het is echt onvoorstelbaar hoe snel deze 6 maanden zijn voorbij gevlogen. We beseffen het nog niet helemaal maar 
woensdag komen de nieuwe vrijwilligers aan in Mexico city. Vanaf vrijdag starten we met de introductie. Het worden 
10 goedgevulde dagen om hen hier wegwijs te maken.  
Veel groetjes! 
Lot en Leen 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
  

17/10/2009  

Hoi 



We hebben deze week in de drie wijken een filmavond voor jongeren georganiseerd. We hadden speciaal voor de 
gelegenheid de orginele dvd van slumdog millionaire gekocht. Hier vind je namelijk massaal goedkope valse kopies 
van films. We waren er vanuit gegaan dat de officiele versie wel ging werken, niet dus. We hebben de eerste 
filmavond een dagje moeten uitstellen omdat onze computer de dvd niet wilde lezen. Gelukkig reageerden de 
jongeren heel goed en kwamen ze met plezier de volgende dag terug. We zijn zeer tevreden over de opkomst. We 
hebben afhankelijk van wijk tot wijk toch tussen de 20 a 50 personen bereikt. Het leuke aan het mexicaanse klimaat 
is dat we de film buiten hebben kunnen projecteren. Dit gaf een heel gezellige sfeer en zorgde voor heel wat extra 
nieuwsgierigen. We waren aangenaam verrast wanneer enkele jongeren van de parochiewerking voor ons een scherm 
in elkaar hadden geknutseld. De jongeren waren zeer enthousiast over het feit dat er ook eens een activiteit voor hen 
werd georganiseerd en staan open voor meer en andere activiteiten in de toekomst. 
Ook voor ons was het spannend, leuk en motiverend om op het einde van het project iets nieuws te doen. Het was 
een drukke week, maar we hebben er veel voldoening uit gehaald. Het ijs is gebroken om in de toekomst meer 
jongerenactiviteiten met succes te organiseren. 
Wat de spelletjes betreft, loopt het nog steeds op wieltjes. De kindjes blijven enthousiast en in grote 
groepen opdagen.We hebben met hen huizen getekend, spatelventjes geknutseld en oneindig veel andere kleine 
spelletjes gespeeld. 
Wij trekken er een weekendje op uit naar Guanajuato! 
Tot volgende week! 
Leen en Lot 

  

 
 



 
 

 

  
 

 
 

11/10/2009  

Hola, 
Alweer een heel leuke speelweek achter de rug. Wat vliegt de tijd! 
Hieronder wat foto´tjes van wat we hebben uitgespookt: volleyball met een grote ´ballon´, huizen getekend en 
geknipt, een ´vogeltjes-koekoekspel´, veel gespringtouwd,… 
Het was ook een drukke week, bijna elke avond bezet met flyeren en reclame maken voor de komende 
filmvoorstelling voor jongeren. Hopelijk met succes. 
Groetjes, 

Leen en Lot 



 
 

 
 

 
 

8/10/2009  

Dag benieuwde lezer, 
Vorige week zijn we naar de ranch geweest. Vrijdag werden we eerst door Padre Madrid uitgenodigd naar een 
bijeenkomst van priesters om te luisteren naar hun meningen en discussies (het ging over echtscheiding, iets dat nog 
niet zo vaak en vlot gebeurt in Mexico) en mee te genieten van een uitgebreide menu met Tequila. Daarna zijn we 
naar de ranch vertrokken om er met de gasten opnieuw op ´t gemak te babbelen, gezelschapsspelen te spelen, 
lekker mee te eten, uit te slapen,… Momenteel verblijven er 5 ex-drugsverslaafden: Fermin (heeft zijn proces al 
beëindigd maar houdt van ´t leven op de boerderij), Paco (nieuweling), Javier (is er al een aantal weken en heel 
gemotiveerd; een harde werker), Jorge (een 17-jarige nieuweling) en Oros (verblijft er al een tijdje en voor een 
tweede keer). Het was alweer een boeiend verblijf. 
We zijn ondertussen van start gegaan met een eerste activiteit voor jongeren. Als ´ijsbreker´ houden we een gratis 
filmvoorstelling van ´Slumdog Millionaire´, zowel in Artesanos,  Lomas als Emperatriz. Deze week genoeg reclame 
maken en volgende week wordt het een week vol cinema. We hopen op een informele manier veel jongeren gezellig 
samen te brengen en het project van de Belgen voor te stellen. 
Voor de spelletjes bereiken we nog steeds dezelfde kindjes, het aantal is heel afwisselend en onvoorspelbaar. 
Vanaf nu wordt in Artesanos op donderdag tijdens onze activiteiten sojamelkpoeder verdeeld aan mama´s, dus hier 
spelen we ondertussen met hun zoontjes en dochtertjes (zoals in Lomas op vrijdag). Met tekeningen en kleuren zijn 
ze heel tevreden. 



In Emperatriz (waar we één keer per week spelen) is het aantal kindjes stevig gedaald. De ´beetje leidster´ van de 
bende gaat nu naar het middelbaar en brengt de groep niet meer mee naar de spelletjes. We proberen hen toch te 
motiveren en helpen hen te onthouden wanneer we er zijn voor hen. 
Zo, 
Tot gauw met nieuws over de filmvoorstelling e.d. 
Groetjes, 
Leen en Lot 

 

 

 

1/10/2009  

Gegroet! 
De ouders van Lieselot hebben een bezoekje aan Artesanos gebracht. Ze waren behoorlijk onder de indruk van de 
omgeving en van de hartelijkheid van de mensen. We hebben hen mee op uitstap genomen naar Chapala, het 
grootste meer van Mexico. Ze laten kennismaken met een heel bekend marktje in Tonala en nog zo veel meer.   
De spelletjes lopen nog steeds super goed. Kindjes blijven enthousiast opdagen. Ook lukt het voor ons nog steeds om 
met nieuwe activiteiten op de proppen te komen. We hebben veschillende soorten auto’s, bussen, camions en tractors 
getekend. We hebben een variant op mastermind gespeeld, dit aan de hand van een avondmaal van een 
everzwijn. Van het spel uno en tekeningen inkleuren, krijgen ze ook maar niet genoeg. 



Wij moeten spijtig genoeg al stilaan begin nadenken hoe we de nieuwe vrijwilligers het best wegwijs maken in de 
buurt en de verschillende activiteiten. 
Vrijdag en zaterdag brengen we nog eens een bezoek aan casa Nazareth en de ranch. Eens kijken hoeveel vordering 
er al is geboekt en of er weer nieuwe gasten zijn toegekomen. 
Groetjes, 

Lot en Leen 

 

20/09/2009  

Hoi, 
Hier zijn we nog eens met een beetje nieuws. 
De  spelletjes lopen goed, de vaste kindjes blijven komen. We bereiken nog steeds nieuwe kindjes en ouders, die nog 
nooit van de belgen hadden gehoord.   
We hebben tijdens de spelletjes de oorlog tussen mexico en frankrijk nagespeeld. We hebben heksenstreken 
uitgehaald, raketten gebouwd, en nog zo veel meer.  
We hebben ondertussen ook een vaste kern bereikt die naar onze engelse lessen komt, zowel bij de kindjes als de 
volwassenen. 
16 september was het hier nationale feestdag. Deze werd dinsdagavond uitvoerig ingezet met een parochiefeest en 
stoet.   
Vooraleer ons project ten einde loopt, willen we nog graag een activiteit voor jongeren organiseren. Wij hadden 
gedacht om een filmavondje in openlucht te houden. Afwachten of dit succes zal hebben. 
Wat ons betreft, beginnen we te voelen dat ons project stilaan begint te korten. We kijken al met een tevreden blik 
terug en kijken volop uit naar de laatste maand! We hopen dat ze iets minder snel voorbij vliegt dan de vorigen! 
Vele groetjes! 

Lot en Leen 

 



 

 

7/09/2009  

Hoi hoi, 
Belangrijk: Leen is aan de beterhand en gaat sinds vorige donderdag opnieuw mee spelen. 
Nu de school opnieuw begonnen is, is onze grote groep weer wat ´uiteen gevallen´ en komen er in de voormiddag 
minder kindjes spelen. Gelukkig zien we ze wel in de namiddag opdagen. Het is fijn dat we in de vakantie iets hebben 
opgebouwd en dat ze ons tijdens het schooljaar niet vergeten zijn. We zijn alvast weer beginnen flyeren in de wijk, op 
school,… om hen te blijven herinneren aan onze activiteiten. 
Deze week hebben we een trollenspel gespeeld, koning kruiswoord, uno, springen, baseball, beestjes geknutseld,… 
De Engelse les is ook een succes. Op woensdag komen nieuwe jongeren en volwassen opdagen. Op vrijdag blijven de 
vaste kindjes naar de les komen. 
Op de basisschool geven we nog geen les. Alles verloopt daar nogal hectisch de eerste schoolweken. De eerste 2 
weken waren er nog een viertal leerkrachten tekort. De leerlingen van een aantal klassen mochten dus ´lekker´ thuis 
blijven. Momenteel is dat probleem al opgelost, alleen moeten we de directrice opnieuw proberen ´stekken´, want die 
was onze afspraak en vergadering met de leerkrachten helemaal vergeten.  
Ongelooflijk en onvergelijkbaar met onderwijs in België. Afspreken en afwachten. 
Groetjes, 

Leen en Lot 

 



 

 

 

 

 



 

 

29/08/2009  

¡Oye! 
Even opnieuw verslag uitbrengen over de voorbije weken. 
Augustus was een succesvolle maand: veel kindjes hadden tijd en zin om te komen spelen. In elke wijk (Artesanos, 
Lomas en Emperatriz) hebben we tijdens de vakantie iets opgebouwd: Een vaste en relatief grote groep leerde elkaar 
kennen en ook omgekeerd leerden wij de kindjes goed kennen. We hebben veel plezier gemaakt en veel 
dankbaarheid gevoeld voor onze aanwezigheid en activiteiten.  
Nu is het nieuwe schooljaar begonnen, we hopen dat het succes blijft. Maar ondertussen weten we al dat dit niet 
evident is, meestal daalt de opkomst. We zullen zien wat september brengt en alvast nog wat reclame maken in de 
wijk, op school,… 
We starten nu ook Engelse les op woensdag voor volwassenen en jongeren. Hopelijk wordt het een succes, zoals op 
vrijdag. Dan komen altijd heel wat kindjes opdagen. 
Op school geven we nog steeds geen les: hiervoor zijn verschillende redenen. Eind juni hadden de leerkrachten al hun 
lestijd nodig om de ´verloren´ schooldagen tijdens de Mexicaanse griep op te vangen.We werden verwacht de eerste 
week van het nieuwe schooljaar (nu dus). Door de directrice werden we opnieuw warm onthaald, maar voor een van 
de leerkrachten zelf was nog niet alles duidelijk. Volgende week gaan we het project voorstellen aan alle leerkrachten 
en al wie geïnteresseerd is in lesjes en thema´s aangereikt door de Belgen, kunnen een les ´aanvragen´. Binnenkort 
meer hierover. 
Minder leuk is dat Leen al een tijdje ziek is (het Mexicaanse eten heeft zijn tol geëist). We hopen allebei op snel 
beterschap, want met 2 zijn de spelletjes toch veel leuker. 
Saludos, 

Leen y Lies 

 



 

23/08/2009  

Hola! 
Hier nog een paar sfeerfoto´s en een groepsfoto van een bezoek aan Casa Nazareth en de ranch. Bovenaan in de 
linker- en rechterhoek zie je 2 bezoekers, die vroeger zelf het traject (3 maanden op de ranch verblijven en daarna 3 
maanden in Casa Nazareth in het centrum van Guadalajara) hebben gevolgd.Ondertussen gaat het heel goed met 
hen. Bovenaan in het midden staat ´den tio´of Chui, een van de begeleiders en harde werker van dienst op de 
boerderij. Padre Madrid (in het midden met baard) is een van de ´stichters´van het project en blijft zich nog steeds 
bekommeren om ‘sus hijos’ (zijn zonen). Rechts van de Padre en onderaan zie je gasten, die het traject aan het 
volgen zijn en dit hopelijk volhouden. 
We werden alweer met open armen ontvangen. Voor hen betekent ons bezoek even ‘een break’, iets anders,… We 
hebben weer veel interessante verhalen gehoord. 
Tot binnenkort, 

Leen en Lieselot 

 

 

20/08/2009  

Hola! 
De grote vakantie loopt hier op zijn einde. Vanaf volgende week maandag gaan alle kindjes weer naar school. De 
spelletjes waren een succes tijdens de vakantie. We hopen natuurlijk dat de kindjes blijven komen tijdens het 
schooljaar.  
De voorbije week hebben we een groot piratenspel gespeeld, waar zowel de kindjes als wij ons goed hebben kunnen 



uitleven.  :) De nieuwe spelletjesdoos werd eveneens enthousiast onthaald.  
We gaan onze engelse les opsplitsen in een lesavond voor volwassen / jongeren en een lesuur voor de kindjes. 
Afwachten of er veel nieuwe volwassenen bijkomen. 
Dit weekend gaan we nog naar de ranch. We zijn benieuwd naar de vorderingen van de gasten en of er nieuwe zijn 
toegekomen. 
Verder krijgen we deze week nog bezoek uit België, een vriend van Lieselot komt Artesanos verkennen. 
Groetjes, 
Lot en Leen 

 
 

 
  

9/08/2009  

Hola! 
Hier zijn we weer met een beetje Mexicaans nieuws. 
Lore, een van de vorige vrijwilligers is opnieuw vertrokken naar België, terwijl Koen en Elke terug zijn in de wijk. 
Genoeg mogelijkheden om af en toe stiekem nog eens ons Vlaams boven te halen. 
We zijn deze week 2 keer gaan ontbijten bij mama´s van kindjes die bij ons spelen. Heel lekker, plezant, en goed 
voor de kennismaking met de ´Belgen´ en vertrouwen in het project. 
Met de kindjes hebben we de ruimte gecreeërd, een kleurtjesspel gespeeld, gekleurd, gesprongen,… en nog zoveel 
meer.  
De lesjes Engels blijven ook een groot succes, ook volwassenen zijn geïnteresseerd. 
Tot gauw met meer nieuws, 

Leen en Lot 



 

 

 

 



 

31/07/2009  

Hola! 
Zonder dat we het goed en wel beseften, is de eerste helft van ons project al gepasseerd. We kunnen al tevreden 
terugblikken op de voorbije maanden en gaan er nog 3 maanden volop tegenaan. 
De spelletjes lopen goed. De vakantie zorgt voor steeds meer kindjes. We hebben onder andere kastelen getekend en 
olympische spelen gehouden, voor wat competitie zijn ze altijd wel te vinden.   
Woensdag zijn we met Lore naar de ranch geweest. We hebben gezelschapspelletjes gespeeld en zijn gaan wandelen 
met de gasten. Voor een van hen loopt de tijd op de ranch op zijn einde. Hij verhuist opnieuw naar de casa in 
Guadalajara waar hij hopelijk opnieuw het contact met zijn familie kan herstellen en werk vindt. 
Tot de volgende! 

Lot en Leen 

 

 



 

 

23/07/2009  

Hey allemaal, 
De voorbije week hebben we bezoek gehad van Leen haar zus Evi en vriendin Heidi. We hebben samen wat uitstapjes 
gedaan en hen kennis laten maken met het Project en de buurt. 
Zo hebben we México DF ´doorkruist´ en de tempels in Teotihuacán bewonderd. Na stad willen we natuur, dus zijn 
we naar Sayulita aan de Zuid-Westkust afgezakt voor een dosis strand, zon, zee, bergen en groen groen groen! 
Met de kindjes hebben we mannetjes geknutseld, nog een strip getekend en spelletjes gespeeld. Er komen af en toe 
nieuwe kindjes bij, die ook hun mama of papa meebrengen en ons graag gezelschap houden tijdens de activiteiten. 
Als bedanking brengen de ouders dan een hapje mee of worden we uitgenodigd voor een cena J. 
Voor deze week hebben we een groot stadsspel voorbereid en gaan we parel-beestjes maken aan de hand van een 
trivialquiz-variant. Fun verzekerd! 
En Lore van vzw is gisterenochtend aangekomen om 2 weken in Mexico en de wijk te vertoeven, vrienden opnieuw te 
ontmoeten,… Wie weet speelt ze wel weer een keertje mee. 
Groetjes, 

Leen en Lies 

 



 

 

12/07/2009  

Buenas tardes! 
Alweer een leuke en drukke week achter de rug. We hebben veel voorbereid, met een voldaan gevoel en leuk 
resultaat. 
In Emperatriz hebben we ons legerspel nog eens gespeeld met een grote groep en ook nieuwe kindjes en 
nieuwsgierige papás. 
In Artesanos hebben we een strips gelezen, in elkaar gepuzzeld en jawel! getekend en nog wat gequizd. 
In Lomas hebben we een grote quiz gedaan, met heel wat enthousiasme. Van competitie, ja daar houden ze enorm 
veel van. 
De zomervakantie is hier ook (laattijdig door de griep) begonnen, waardoor meer kindjes en mama´s opdagen en 
komen vragen naar onze activiteiten. Het wordt wellicht een drukkere periode tot rond 20 augustus. Vanaf dan zullen 
we ook lesjes beginnen geven op school. 
Deze vrijdag en zaterdag zijn we naar Case Nazareth en de ranch geweest. En we hebben eindelijk! Padre Madrid 
ontmoet, de verantwoordelijke van het project met ex-drugsverslaafden. We zijn warm ontvangen en mochten 
meteen een bijeenkomst met vele padres bijwonen en mee genieten van een uitgebreide Mexicaanse maaltijd. 
Op de ranch zelf was het rustig en een avond van spelletjes: momenteel verblijven er 5 ex-drugsverslaafden die het 
traject enthousiast en succesvol doorlopen. Jammer genoeg is er een jonge kerel die het heeft opgegeven (die gasten 

verblijven er vrijwillig en uit eigen overtuiging). 

Hasta Luego y muchos saludos, 

Leen y Lot 



 

 

 



 

 

5/07/2009  

Hola Hola todos, 
Hieronder een aantal beelden van de voorbije (regen-) dagen (en de aangerichte ravage in onze wijk). 
Een paar activiteiten zijn niet doorgegaan, maar we hebben toch ook leuke speelmomenten achter de rug én een toffe 
proclamatieviering in Lomas van de kindjes die hun catechesejaar alweer afsluiten (op de achtergrond zijn Padre Luis 
en Padre Juaquin ´gespot´). 
Uitgeregende, maar steeds zonnige groetjes, 

Leen en Lies 

  



 

 
 

 

3/07/2009  

Hola! 
De week na onze vakantie zijn we er meteen weer ingevlogen. Veel voorbereid, leuke spellejtesweek gehad met de 
kindjes. Deze week dwarsboomt het weer onze plannen. Het regenseizoen laat zich niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Een paar keer niet kunnen vertrekken omdat het te hevig regende. Soms begint het te regenen tijdens de spelletjes, 
meestal storen de kindjes zich daar niet al te hard aan en doen we gewoon verder (al moeten we dan wel onze 
activiteiten aanpassen).  We hebben een groot legerspel gespeeld, waarbij onze kindjes veranderden in dappere 
soldaten die moesten sluipen en bespioneren. De opdrachten en schattenjacht waren ook een succes.  Vanaf het wat 
droger wordt, gaan we een strip tekenen. 
Lieselot haar verjaardag werd uitgebreid gevierd deze week. De familie had een verrassingscena georganiseerd. Het 
was een heel gezellige en grappige avond. 
Uitgeregende groeten en tot de volgende! 

Lot en Leen 

 



 

 

25/06/2009  

Hola! 
We zijn sinds maandagavond terug van ons reisje naar Yucatán. De reis was super. Veel leuke activiteiten gedaan, 
veel mooie dingen gezien en toffe mensen ontmoet. We zijn aangekomen in Cancún en meteen doorgereisd naar 
Playa del Carmen. Zeer toeristisch plekje, maar wel met een schoon strand en een fel blauwe zee. De herberg was zo 
gezellig dat we er die avond niet meer zijn buiten geraakt. De volgende dag zijn we naar Tulum vertrokken. Daar 
hebben we 3 nachten in een ecohostel geslapen. Terrein vol houten hutjes met enkel electriciteit tussen 7 en 11 u ‘s 
avonds, water uit de zee om te douchen. We leefden daar ook tussen beschermde blauwe krabben. Van hieruit 
hebben we 2 daguitstappen gedaan. Met de fiets naar de maya ruines buiten het centrum van Tulum en 1 dag naar 
natuurreservaat Sian Kaan, weliswaar met de nodige fietspech onderweg (lang leve de behulpzame Mexicanen). 
Na tulum hebben we de bus richting Chichen Itza genomen. In Chichen Itza staan prachtige restanten van maya 
ruines. Het is niet voor niets een wereldwonder, echt de moeite waard. Daarna hebben we ons tentje opgezet op Isla 
Holbox. 30 km lang, met een klein dorpscentrum maar voor de rest nog puur natuur, veel groen en verlaten 
stranden. Met de walvishaaien gaan zwemmen is de toeristische attractie van dit eiland, dus ja ook wij zijn gaan 
zwemmen met de walvishaaien. Behoorlijk indrukwekkend om vlak naast zo’n beest van 6 meter te zwemmen.  
De laatste stop hebben we gehouden in Isla de Mujeres. Compleet het tegenovergestelde van het vorige eiland. Isla 
de Mujeres is maar 11 km lang maar elke vierkante meter staat er vol gebouwd. Veel stranden zijn privé, behoren tot 
hotels of andere privé eigendommen. Heel toeristisch maar we zijn wel een leuke herberg tegengekomen, met veel 
interessant en schoon volk ;) 
Zo is onze week voorbij gevlogen en is het weer tijd om spelletjes voor te bereiden. Deze week staat er een grote 
zoektocht op het programma. Wij verstoppen de opdrachten en wanneer ze alle opdrachten hebben gevonden en 
vervuld, mogen de kindjes op zoek gaan naar de schat. 
De week dat wij op reis waren, heeft het in Artesanos goed geregend. Het is hier m.a.w. een paar graden afgekoeld, 
in elk geval veel aangenamer om te spelen. 
Wij zaten de afgelopen dagen nog een beetje met ons hoofd bij de reis, maar Artesanos went weer snel. Leve de 
kindjes, de buurt, het leven hier: we gaan er weer voor! 
Groetjes, 

Leen y Lies 

 

 



 

10/06/2009  

Hola! 
Met ons gaat het nog altijd super! Het wordt steeds drukker en drukker. Onze hangmat voelt zich een beetje 
verwaarloosd de laatste tijd J   
Aan de kerk worden gratis cursussen voor moeders georganiseerd. Terwijl de moeders les volgen, spelen wij met de 
kindjes. Het schooljaar loopt op zijn einde en dit wordt steeds gevierd met een klein feestje, waarop ook wij werden 
uitgenodigd. Zo hebben we nog een keertje mogen genieten van de heerlijke mexicaanse kookkunsten en de 
traditionele pastel als dessert. 
Het heeft hier al een paar weken niet meer geregend. Het is hier zelfs zo warm dat de mexicanen er van gaan puffen. 
Een goede reden om waterspelletjes te organiseren. We zijn menigmaal kletsnat naar huis gewandeld J  
Verder hebben we vissen geknutseld en nog geschilderd met de kindjes. 
We hebben bezoek uit België dus hebben we voor volgende week een reisje naar Yucatan gepland.   
Tot binnen 2 weken! 
Groetjes  

Lieselot en Leen 

 

 

5/06/2009  

Hola! 
We zijn vorige dinsdag en woensdag naar de ranch geweest. Er was een nieuwe groep van ex-verslaafden.Twee 
mannen die het echt goed doen, meewerken en hard werken, en twee andere die nog veel moeten leren. Voor ons 
was het in elk geval aangenaam om twee dagen op den buiten te vertoefen, lekker te eten, spelletjes te spelen, te 
wandelen en met koen koeien te bewonderen. 



De spellekes met de kindjes verlopen nog steeds super. Af en toe dagen er wat minder op, maar over de 
knutselactiviteiten en spelletjes blijven ze super enthousiast. 
Wij blijven nieuwe mexicaanse gewoontes ontdekken, gaande van het eten tot alledaagse zorgen van de mexicaanse 
families. 
Tot de volgende! 

Lieselot & Leen 

 

 

26/05/2009  

Hola! 
Hier gaat alles goed. De dagen vliegen voorbij. 
De pastoor wisselt van parochie, met als gevolg veel feesten. Vorige zondag zijn we met 3 bussen afgezakt naar zijn 
nieuwe parochie om de inhuldiging bij te wonen. Eerst een iets te lange mis met daarna lekker eten en 
muziek.  Vandaag wordt die nieuwe pastoor van artesanos ingewijd. Opnieuw een mis en daarna eten en drinken. 
Maandagochtend zijn we de berg van Lomas opgewandeld met Esparanza (toffe madam uit de buurt).  Op ´t 
gemakske naar boven gewandeld, op de top ontbeten en daarna weer naar beneden. 
De spelletjes lopen goed. De estafette van vorige week was alvast heel plezant. Deze week gaan we rond het thema 
dieren spelen en knutselen. 
Het spaans begint ook goed te gaan. 
Een voor diegene die nog moeten gerustgesteld worden, we vertonen nog geen symptomen van de varkensgriep. We 
merken er bijna niets meer van hier. Het dagelijks leven gaat hier weer zijn gewone gangetje. 
Hasta luego! 

Lieselot y Leen 

 



 

 

20/05/2009  

Hola! 
We hebben Leen en Laura deze ochtend uitgewaaid. De laatste dagen waren nog super tof, dus het doet ons ook 
beetje pijn ze te zien vertrekken. Aan elk project komt echter een einde dus gaan wij er maar een spetterend begin 
van maken.   
De spelletjes lopen goed. Gisteren hebben we estafette gehouden. De kindjes waren zeer enthousiast. De opdrachten 
zorgden voor grappige, natte en spannende momenten. Vorige week hebben we geknutseld met vingerverf. 
Deze week zijn de scholen terug open. Nu de heisa rond het griepvirus wat geluwd is, hopen we dat er nog meer 
kindjes komen spelen. 

Het spaans gaat elke dag een beetje beter. 

 

10/05/2009  

Hola! 
Onze introductie is voorbij. Het project ligt nu officieel in onze handen. We zijn gisteren voor de eerste keer alleen 
gaan spelen, weliswaar met beperkt succes. Op zaterdag spelen we na de catechese, maar die was afgelast vanwege 
de griep dus waren er niet veel kindjes komen opdagen. Volgende week staan de kennismakingsmakingspelletjes op 
het programma.  
De scholen zijn hier nog een week gesloten dus we hebben nog geen les kunnen geven. 
Leen en Laura zijn gisteren naar zee vertrokken.  Met andere woorden wij hebben het huisje ingepalmd. De valiezen 
zijn eindelijk uitgepakt, de foto's hangen aan de muur en de frigo is terug vol :) 
Het spaans is nog een beetje moeilijk. De kindjes zijn het moeilijkst te verstaan, maar met veel handgebaren en 
expressieve gezichtjes komen we er wel. 



Hasta luego! 
Lieselot y Leen 

  
 

30/04/2009  

¡Hola todos! 
Ondertussen zijn we al 8 dagen in Mexico en 5 dagen in de wijk Artesanos.  
Het zijn heel afwisselende dagen vol van Spaans, nieuwe mensen en leuke plekjes. 
Met een beetje geluk blijven we gespaard van het virus, we proberen op ons hoede te zijn hoewel dat allesbehalve 
simpel is tijdens deze 2 weken introductie waarin we heel veel mensen en plekjes bezoeken. 
Deze week maken we piñatas met de kindjes, om volgende week een leuk afscheidsfeestje voor Leen en Laura te 
vieren. En ook wel een beetje onze start :-).  
Het is alvast een leuke activiteit, waarin ook een paar mama´s met hun kunde graag betrokken worden. 
¡Hasta luego! 
Leen y Lieselot 
 

 
  

25/03/2009  

Nog een paar weekjes en het is zover, de start van ons grote avontuur. 
Groetjes 
Leen en Lieselot 

 

 


