De Maya’s: 60% van de
bevolking van Guatemala,
maar nog steeds uitgebuit en
gemarginaliseerd.

Sinds 1990 ondersteunt SIG
jonge Maya studenten via
studiebeurzen
Tien Indianencomités, verspreid over
verschillende regio’s en
bevolkingsgroepen, begeleiden elk een
twintigtal studenten. De kandidaat
bursalen worden door deze comités
gekozen omwille van hun inzet in de
gemeenschap en hun wens om verder te
studeren terwijl ze er de onkosten niet
van kunnen betalen.

De Maya’s hebben maar zelden toegang tot
onderwijs en tot de politieke en economische
structuren van hun land. Vanaf de jaren ’70
proberen zij hun rechten te verdedigen en
zijn sindsdien slachtoffers geworden van een
nietsontziende repressie waarvan de
gewelddadigheid als gevolg had dat hun
verwachtingen op erkenning nog sterker
werden.

Solidariteit met de Indianen van Guatemala

Peterschappen voor
Mayastudenten

Bijkomende informatie op onze website:

Zij hebben mannen en
vrouwen nodig, verankerd in
hun cultuur maar met het hoog
opleidingsniveau.
Om hun plaats in de maatschappij te
verwerven moeten de Maya’s toegang
hebben tot hogere studies en voorgezette
opleidingen; dikwijls zijn zij uitgesloten
omwille van economische redenen. Sinds
december 1996 laat de ondertekening van
het vredesakkoord toe dat de Maya
organisaties uit de clandestiniteit komen, zich
vermenigvuldigen en hun vraag om meer
opleiding toeneemt.

http://www.sigmaya.be/
Informatie voor onze peters:
Bij het onderschrijven van een peterschap:
Algemene info, toelichting bij de familiale en
schoolse situatie
+ foto + brief van het petekind

Jaarlijks:

- fotokopie van de puntenkaart of van het
certificaat van universitaire studies

- Nieuws van de jongere en zijn studies
- Bedrag van de beurs ontvangen door het
-

petekind
boekhoudkundig en administratief verslag
van SIG (balans)

GEEN KOSTEN HIER,
GEEN KOSTEN IN GUATEMALA

Strookje terug te sturen aan:
SOLIDARITE INDIENS GUATEMALA
Rue J. Servais 10
5100 Jambes
tel: 081/310859
e-mail: amclamot@gmail.com

Naam, voornaam:_ ____

Hoe werkt SIG
Guatemala?
Er zijn op dit ogenblik 10 groepen van ongeveer 20
Maya studenten. Deze groepen zijn over het hele
land verspreid en situeren zich binnen
verschillende bevolkingsgroepen. Zij worden
opgevolgd door een lokaal comité van vrijwillige
verantwoordelijken, meestal oud bursalen.

Adres:

tel.:
e-mail:
Wenst (het juiste vakje aankruisen a.u.b.)
Een peterschap op zich te nemen voor een
student uit het middelbaar onderwijs of een copeterschap van een universiteitsstudent
(180 €/jaar of 15 €/maand).
Een peterschap op zich te nemen voor een
student hoger of universitair onderwijs
(360 €/jaar of 30 €/maand).

meer informatie over de peterschappen van SIG
te ontvangen.

Leest Spaans:

Ja

Elke student wordt financieel ondersteund
door een of twee Belgische peters en schrijft
hen een brief. Het totale bedrag van de beurs,
zoals gestort door de peters wordt aan de
bursaal gegeven. Die steun volstaat niet voor
alle kosten maar zonder die basis zouden ze
hun studies niet kunnen voortzetten. De
administratiekosten worden gedekt door
verschillende extra activiteiten van SIG-België
(jaarlijks etentje) of door giften (bij huwelijken,
geboorten of overlijdens)

Minstens een keer per semester
vergaderen alle bursalen van een groep
samen met hun comité. Dit is het
moment om dieper in te gaan op hun
cultuur, om met elkaar op te trekken en
met het comité van gedachten te
wisselen over het studentenleven.
Zij vinden dikwijls in deze
bijeenkomsten de dynamiek om zich
sterker met hun gemeenschap te
verbinden en samen moeilijkheden op te
lossen.
Voor de goede werking van al deze
groepen in Guatemala is er een
reglement opgesteld dat door de
verschillende lokale Mayacomités
goedgekeurd werd.
Bovendien werd een nationaal
bestuurscomité opgericht om de
opvolging en coördinatie van alle
groepen te verzekeren. Dit comité richt
om de twee jaar een nationale
ontmoeting in voor alle bursalen.

Neen

IBAN: BE24 0680 9018 2038
BIC: GKCCBEBB
Terres Nouvelles a.s.b.l.
4450 Lantin
(Belastingsattest voor stortingen van
40 €/jaar of meer).

Sommige beursstudenten volgen studies
met een verschoven uurrooster zodat zij
daarbij kunnen werken om bij te dragen tot
hun verblijfs- en onderhoudskosten.

Ter herinnering: al onze medewerkers in
Guatemala en in België zijn vrijwilligers
en geven tijd en energie aan dit project
in de overtuiging dat de beurzen
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van
de Maya’s en van hun land.

