
 
 
 
 
 
Beste Tess, hierbij kort wat vragen die we je willen stellen. 
 
Allereerst: wat is de situatie in Guatemala? Zijn jullie nog in lockdown of niet meer? 
 
We hebben nog steeds de avondklok van 18.00 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Je mag dan 
niet naar buiten anders word je opgepakt. Op de zondagen is er 24 uur lockdown. Er is nog geen 
transport, vliegveld gesloten en je MOET een masker dragen. Veel winkels zijn dicht en de horeca 
mag alleen leveren aan huis. Ook zijn alle provincies gesloten dus je kan niet reizen naar een andere 
provincie. Erg moeilijk dus allemaal. 
 
Is dit van invloed op de planning van jullie operaties? 
 
Jazeker! We weten niet of we uberhaupt dit jaar operaties kunnen doen, we hopen wel aan het 
einde van het jaar. Maar alles hangt af van de president. 
 
Kun je precies aangeven wat het melkproject inhoudt? Want dat hebben de kinderen voorafgaand de 
operatie gekregen? 
 
Heel veel kinderen zijn ondervoed als ze bij ons binnen komen. Ze moeten een bepaald gewicht 
hebben om geopereerd te worden, dit doen wij in ons melk project. Iedere maand geven we melk 
poeder en eenmalig een speciale drinkfles. Wanneer ze op het juiste en gezonde gewicht zijn dan 
worden ze geopereerd. 
 
Ieder individu is anders, maar zou je misschien kort kunnen omschrijven wat het voor zowel de kindjes 
als hun ouders betekent als ze horen voor een operatie in aanmerking te komen? 
 
De ouders zijn dan helemaal blij. Niemand hier krijgt echo's dus niemand weet hier hoe een kindje 
wordt geboren en een schisis is dus altijd een verrassing voor hen. Veel mensen denken dat er geen 
hulp is, totdat ze ons leren kennen. Wanneer dan van maanden van melk project de operatie eraan 
komt, zijn de ouders enorm blij en dankbaar. 
 
Wanneer zijn de kinderen, en hoeveel, uiteindelijk geopereerd? 
 
De door jullie gesponsorde kinderen zijn in de eerste week van maart geopereerd. In totaal hebben 
we die week er 54 in totaal geopereerd. 
 
Tot hoe lang volgen jullie de kinderen nadien? 
 
Wij volgen ze nog jaren, dit omdat ze nog meer operaties nodig hebben en ook logopedie etc. 
 
Tot slot: we hebben vernomen dat jullie hard bezig zijn jullie eigen kliniek te bouwen, kun je daar kort 
wat over vertellen? 
 
Ja hier zijn we druk mee bezig en we hopen dat de contructie over een maand klaar zal zijn. Dan 
moeten we alles nog schoonmaken, verven en inrichten. Helaas door de restricties kan ik nu niet 
naar de hoofdstad om alles te kopen voor de inrichting, dus we moeten geduldig afwachten 
:) 


