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H et is een chaos op de grootste 
markt van Xela, de Terminal 
Minerva. Buiten wordt groente 

en fruit verkocht, binnen noten, vis, en 
kippen en koeien – levend of aan vlees-
haken. Kinderen rennen door de sme-
rige paadjes vrolijk tussen de massa’s 
mensen door. Ze spelen, maar sjouwen 
ook met zware vrachten en tonen zich 
meesterlijke verkopers.

In een hoek van de markt worden 
huishoudelijke artikelen verkocht. Een 
schoenmaker zit verstopt tussen auto-
banden en achter hem is een klein deur-
tje. Als je het niet wist, zou je het niet 
zien, maar hier is een leslokaaltje van de 
Guatemalteekse organisatie CEIPA, die 
zich inzet voor de rechten van wer-

Thuis in Guatemala
Vrijwilligersreizen

Naar de andere kant van de wereld reizen om 
vrijwilligerswerk te doen? In Guatemala vinden 
veel mensen het maar gek. Toch organiseert 
Stichting Commundo jaarlijks tientallen vrijwil-
ligersreizen naar ontwikkelingslanden. Een van 
de mogelijkheden is lesgeven aan werkende 
kinderen in en rondom Quetzaltenango ofwel 
‘Xela’, de op een na grootste stad van Guate-
mala. OnzeWereld ging mee.

TeksT en beeld Marije ravelli

kende kinderen en jongeren. Tafeltjes en 
stoeltjes staan netjes opgesteld richting 
het whiteboard. Niet alleen het alfabet 
en cijfers zijn op de muur geschilderd, 
maar ook tekeningen van geslachtsdelen 
hangen op een prominente plek aan de 
muur. Twee keer per dag wordt hier les-
gegeven, elke ochtend en elke middag. 
En nog steeds zijn er kinderen die niet 
naar school komen.

‘Ze mogen niet’, legt juf Miryam uit. 
‘De ouders van veel kinderen zijn naar 
Amerika geëmigreerd. Hun marktbaas 
ziet zijn kans schoon en neemt de 
onofficiële voogdij graag op zich. Hij 
bepaalt dat een kind niet naar school 
gaat. Volgens hem is het tijdverspilling. 
Er moet immers geld verdiend wor-

den.’ Daarom gaat CEIPA nóg een stap 
verder. Als de kinderen niet naar school 
komen, komt de school wel naar de 
kinderen toe. Ze geven niet alleen les in 
het lokaal op de markt, maar ook bij de 
kraampjes, gewoon tussen de bedrijven 
door. Zo kan er geld verdiend worden, 
terwijl er wordt gewerkt aan een nieuwe 
toekomst.

De clown uithangen
Het is wel even wennen, vindt reisge-
note Claudia (38), een IT’er uit Delft. 
Engelse les geven aan kinderen midden 
op straat! Nou ja, kinderen... Ze zijn 
vaak klein van stuk, maar toch blijken 
sommigen al rond de twintig jaar oud te 
zijn. Ze hebben nooit de mogelijkheid 

gehad om naar school te gaan en bijvoor-
beeld Engels te leren. Daar zit je dan als 
vrijwillige juf, tussen de koopwaar, met 
voorbij razend verkeer en merengue-
muziek uit de omringende winkels. 
Regelmatig wordt de les onderbroken 
als mensen wat willen kopen, en anders 
wel omdat voorbijgangers erg nieuws-
gierig zijn, wat weer leuke gesprekken 
oplevert.

Ambtenaar Henny is ook mee op reis, 
ze geeft les aan Pedro, een jongen van 
23 jaar met een eigen kraampje. Hij ver-
koopt hoesjes en opladers voor mobiele 
telefoons. ‘Een zeer leergierige jonge-
man!’ roept Henny. Zij leert hem topo-
grafie en neemt getallen in het Engels 
met hem door. ‘Ja, ik heb wel het gevoel 
hem te helpen. Nu kan hij in het Engels 
onderhandelen over de prijs van zijn 
spullen.’ Henny vindt het wel jammer 
dat ze nog erg weinig Spaans spreekt. 
‘Maar ik kreeg hulp van Sonia, zijn vaste 

lerares. En ik kan heel goed de clown 
uithangen, dat is altijd goed scoren!’

Geen ontwikkelingswerk
Zo'n verre reis maken om vrijwilligers-
werk te doen – veel Guatemalteken 
vinden het maar vreemd. ‘Wat krijg 
je daarvoor betaald?’ wordt al op de 
heenreis in het vliegtuig gevraagd. Toch 
vinden Nederlanders het minder gek, 
want Commundo organiseert elk jaar 
gemiddeld 35 vrijwilligersreizen naar 

ontwikkelingslanden, en acht daarvan 
gaan naar Guatemala. Alle reizen van 
Commundo duren drie weken. De eerste 
twee weken doe je vrijwilligerswerk en 
de laatste week maak je met de groep 

een rondreis door het land. ‘Ik noem het 
expliciet vrijwilligerswerk, want meer is 
het niet’, zegt Yolande van Wijk, initia-
tiefnemer en directeur van Commundo. 
‘Je geeft ter plekke een helpende hand, 
maar het is niet hetzelfde als ontwikke-
lingswerk.’ 
   Ze heeft gemerkt dat wij westerlingen 
erg resultaatgericht zijn: ‘We willen een 
dak bouwen, kinderen kennis bijbren-
gen, direct oplossingen zoeken voor de 
problemen die we ter plekke tegenko-

men. In Guatemala vinden mensen dat 
minder belangrijk. Het is fantastisch 
dat je er bent. Je komt helemaal van de 
andere kant van de wereld, speciaal 
voor hen!’

iT'er Claudia: 'vooral de engelse les gaf veel voldoening'
juf Miryam: 'veel ouders zijn naar amerika 
vertrokken'

Wachten op de bus naar llanos del Pinal 

Het leslokaal in een hoekje van 
de markt

leerling Pedro op de markt 

Als de kinderen niet naar school komen, 
komt de school wel naar de kinderen toe
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Op die manier kijkt Claudia er achteraf 
ook naar: ‘Ik heb niet het idee dat ik 
daar de wereld heb veranderd, maar 
daar ging ik ook helemaal niet vanuit. 
We deden sport, handvaardigheid, 
rekenen en Engels met de kinderen. 
Vooral de Engelse les gaf veel voldoe-
ning. Alle andere vakken beheersen de 
lokale leerkrachten heel goed. Maar met 
Engels had ik het gevoel dat ik echt iets 
bijdroeg. Het vroeg soms veel creativiteit 
van mijn kant, zeker tijdens het lesgeven 
op straat. Hoe krijg je drie lesuren vol 
met Engels, zonder lesboek en zonder 
ervaring?’

De ene reis met Commundo naar 
Guatemala kan er altijd een beetje 
anders uitzien dan de andere. ‘Het 
is afhankelijk van de vraag van de 
organisaties waarmee wij werken en 
van het type project waarvoor je kiest’, 
vertelt reisleidster Josan, die al vijf 
jaar in Guatemala woont. Naast haar 
werk als reisleidster en landencoördi-
nator voor Commundo heeft ze haar 
eigen stichting, Corazón para los Niños 
(Hart voor Kinderen), waarmee ze een 
schooltje runt in het dorp Salcaja. ‘De 
ene keer gaan we aan de slag in Salcaja, 
soms is het nodig om les te geven op de 

markt, en dan weer op een schooltje in 
een ander dorp. Er zijn verschillende 
projecten. Van tevoren kijk ik waar de 
hulp het hardst nodig is, en daar gaan 
we dan aan de slag.’

Zweefmolen
Wij reizen vijf dagen per openbare 
chicken bus – die zijn naam dankt aan 
wat er vaak in vervoerd wordt – op en 
neer naar Llanos del Pinal, een boe-
rendorp net buiten de stad. Het is er 
verlaten en iets kouder, omdat het hoger 
in de bergen ligt. Vuilnis waait over de 
zanderige straten. Als we aankomen is 

de leraar nog niet aan-
wezig om voor ons open 
te doen, dus we blijven 
wachten voor de deur. 
Er spelen en hangen wat 
kinderen. Dit zijn toch 

niet de 14- tot 18-jarigen waarmee gaan 
werken? ‘Jawel’, zegt Josan. ‘Ze zijn zo 
klein vanwege ondervoeding.’ Wanneer 
ik door mijn knieën zak om op de grond 
te gaan zitten, duikt er een kleintje naast 
me. Ze steekt haar arm door de mijne 
en wijst naar haar borst. ‘Yo me llamo 
Myrna. Y tu?’

Die middag spelen we het spelletje 
‘Schipper mag ik overvaren?’, wat de 
kinderen al eerder van andere Neder-
landse vrijwilligers hebben geleerd. Heel 
langzaam veranderen ze van verlegen 
schoffies in brutale aapjes. Ze vechten 
al klimmend en zingend om aandacht, 

sommigen heel nadrukkelijk en anderen 
van een afstandje.

Marjolein, die in Nederland werkt 
voor een verzekeringsmaatschappij, 
heeft haar draai als eerste gevonden. Zij 
fungeert als zweefmolen, de kinderen 
staan in de rij om de lucht in geslingerd 
te worden. Maja – over háár naam ver-
bazen de kinderen zich het meest – gaat 
met een paar kinderen een van de drie 
lokaaltjes binnen. Ze hebben ontdekt dat 
ze graag Engelse les geeft en dat vinden 
ze razend interessant. Als ik na een tijd-
je het vaalgroene lokaaltje binnenloop, 
zit Maja op een klein stoeltje met haar 
been op tafel. ‘Leg, knee, foot, toes!’ Ze ‘Leg, knee, foot, toes!’ Ze ‘Leg, knee, foot, toes!’
wijst aan wat ze in het Engels benoemt. 
Alle kinderen zeggen het braaf na. ‘Ze is 
een strenge juf, hoor!’ zegt medereisge-
note Henny. ‘Je kan wel merken dat ze 
ooit les gaf op een middelbare school. 
Eerst zat iedereen te keten, maar kijk 
eens hoe braaf ze nu meedoen aan de 
les!’ Als Maja na de les een sprookje gaat 
voorlezen, kruipen de stoerste jongens 
bijna bij haar op schoot. 

De twee leraren die normaal gespro-
ken de lessen op deze school verzorgen, 
geven ons de volledige regie. We hebben 
het gevoel dat lessen Engels erg welkom 
zijn. Dat geldt voor beide kanten, want 
wij leren er tegelijkertijd wat Spaans 
van. We bereiden ook een handvaardig-
heidsles voor, aangezien we ontzettend 
veel knutselspullen vanuit Nederland 
hebben meegenomen. Maar dan komt 

reisleidster Josan binnen: ‘Heel leuk 
idee, die knutsellessen, maar ik heb een 
ander voorstel. Ik heb namelijk een heel 
mooi aanbod gekregen. Er is in Xela 
een educatieve bustour speciaal voor 
kinderen georganiseerd. Op verschil-
lende plekken wordt iets verteld over de 
geschiedenis van de stad. Alle kinderen 
zijn uitgenodigd!’ Het blijkt een voltref-zijn uitgenodigd!’ Het blijkt een voltref-zijn uitgenodigd!’ Het blijkt een voltref
fer. De kinderen zijn uitgelaten, soms 
zelfs emotioneel, en allemaal zijn ze 
zwaar onder de indruk van de tour. Ze 
praten er dagen later nog over. Sommi-
gen van hen waren nog nooit in de stad 
geweest.

Thuis
We logeren bij verschillende gastgezin-
nen, die allemaal bij elkaar in de buurt 
wonen in een rustige wijk van de stad. 
Rond een uur of zeven is het ontbijt en 
om één uur de grootste maaltijd van de 
dag. ’s Avonds, met de ondergaande zon, 
gaan de Guatemalteken naar de keuken 
voor een lichte maaltijd, om daarna 
nog wat te lezen en om een uur of acht, 
negen te gaan slapen.

Juan en Maryama zijn mijn ‘ouders’. 
De centrale plek van hun huis is de 
patio, waarop twee keukens en heel veel 
slaapkamers uitkomen. De twee volwas-
sen zoons van Juan en Maryama wonen 
naar Guatemalteeks gebruik bij hun 
vrouwen, maar de dochter woont samen 
met haar man bij hen in. Zij hebben een 
kindje van twee, Seisja. We zijn meteen 

dikke vriendinnen, en ze doet wonderen 
voor mijn Spaans. Seisja heeft nog een 
vriend, haar overgrootvader, met wie ze 
meestal op een trappetje in de patio zit. 
Hij houdt de luid tetterende radio tegen 
zijn oor terwijl Seisja met haar poppen 
speelt. Het is heerlijk om op reis een 
thuis te hebben en de cultuur zo recht-
streeks te beleven. En het gezin verdient 
er een extraatje mee.

De eerste week kunnen we in de 
ochtend ook Spaanse les volgen op een 
schooltje in de buurt. Het is opgericht 
door de Hollandse Rineke met haar 
Guatemalteekse man Irwin en goede 
vriend Miguel. ‘We vinden het niet 
alleen belangrijk om mensen Spaans te 
leren, we willen ze ook graag de Guate-
malteekse cultuur bijbrengen.’ Op het 
mededelingenbord staat dat je op maan-
dag kooklessen kunt volgen. Woensdag-

avond wordt een Spaanse film vertoond 
en in het weekend is er een tripje naar 
een onbewoond eiland. ‘Wij gaan ook 
vaak tijdens de les de markt op om de 
lesstof in de praktijk te brengen.’

Na twee weken opgenomen te zijn 
geweest in het Guatemalteekse leven, 
moet ik mijn spullen pakken voor de 
rondreis. Ik verheug me erop, maar toch 
is het raar om mijn kamer achter te laten 
en afscheid te nemen van mijn tijdelijke 
familie. De reis waar we morgen met 
de groep aan gaan beginnen, zal langs 
mysterieuze meren en Maya-tempels 
gaan, en heeft als hoogtepunt de jungle 
van Aguateca: overnachten op een 
eilandje, slapen onder de klamboe met 
’s ochtends de brulapen als wekker! 
Klinkt fantastisch, maar ik denk dat 
ik het mooiste deel van de reis al heb 
gemaakt. n

Nieuwsgierig geworden? Boek bij Stichting Commundo (www.commundo.nl) een reis naar 
Guatemala onder vermelding van onzeWereld. lezers van onzeWereld hoeven het inschrijf-
geld à 25 euro niet te betalen en ontvangen een van onderstaande boeken naar keuze:

‘Waar de hulp het hardst nodig is, 
gaan we aan de slag’

Schipper mag ik overvaren? in het Spaans

De openbare 'chicken bus'

reisleidster josan is helemaal 
thuis in Guatemala

'Gastouders' juan en Maryama

LEZERSAANBIEDING

• Te gast in Guatemala en Honduras, 
een verhalenbundel voor 
reizigers. Met onder 
andere een verhaal 
over Chiabal, een van 
de reisbestemmingen 
van Commundo, waar 
je hoog in de bergen 
bij de Maya’s verblijft. 

• Hart voor de aarde, bloem-
lezing van teksten van en over 
de Maya’s. voor hen heeft het 
leven pas betekenis wanneer 
het wordt geleefd met ‘hart voor 
de aarde’. Door de eeuwen heen 
waren ze slachtoffer van on-
derdrukking en geweld. Maar 
wie geworteld is in rijke tradities en 
vruchtbare aarde, is niet klein te krijgen.
wie geworteld is in rijke tradities en 




