
Een gesprek over “echte” vrede 
en rechtvaardigheid, 

ook voor de Maya gemeenschappen.

Wanneer: Vrijdag 19 oktober 2018 om 19.30 uur
Inkom: GRATIS
Waar:In de Polyvalente zaal van College O.-L.-V.-ten-Doorn
Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo.
Parkeergelegenheid via ingang Zuidmoerstraat.

Guatemala, ook...GuateMAYA?

Eric Gruloos
Oost-Vlaams 
priester-missionaris, 
sedert 1985 actief  in 
San-Miguel 
Ixtahuacán 

bij de Maya-Mam 
bevolking.

Gesprek met:

Guido De Schrijver
Na 15 jaar pastorale ac-
tiviteiten in Guatemala 

keerde hij terug naar 
België. Blijft intensief  

solidair met Guatemala 
vooral rond

 mensenrechten.

Ricardo González en Silvia Pérez komen mee met Eric om hun getuigenis te geven.

VU: I.Rogiers Scharlakenstr. 20 9000 Gent
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GUATEMALA, OOK... GUATEMAYA?
Een gesprek over “echte” vrede 

en rechtvaardigheid voor de Maya gemeenschappen.

Een ontmoeting met mensen die, vanuit hun persoonlijk engagement, 
werken om van onze wereld 
een leefbare plek te maken, 

dag na dag, met een speciale focus op wat in Guatemala gebeurt.

Wat kan er gemeenschappelijk zijn in wat hen bezielt? 
En wat hebben wij daar mee te maken?
De leefwereld van de Maya bevolking en hun spiritualiteit.

 • De  strijd om hun taal en cultuur, hun zoektocht naar zelfredzaamheid.
• De gevolgen van sociale en maatschappelijke veranderingen  op het lokale “leef weefsel”. (eco-
logie, alcoholisme, gezondheidszorg, HIV, onderwijs…..)
 • Godsdienst, krachtbron of niet?
• De corruptie, straffeloosheid, en schrijnende achteruitstelling van de Maya bevolking binnen 
Guatemala (politiek, sociaal, economisch)

Eric Gruloos: (° 1949) :
Groeit op in Maarkedal, Oost-Vlaanderen, en wordt in 1975 priester gewijd. 
In 1985 trekt hij naar Guatemala als missionaris. Daar leeft en werkt hij sindsdien in het dorp San Miguel Ixta-
huacán, in het Guatemalteekse hoogland, met en tussen de Maya’s, spreekt hun inheemse Mam-taal, wordt 
een van hen. 
Doorheen alle aspecten van het leven daar tracht Eric ons steeds te laten zien hoe hij en de mensen die met 
hem samen/meewerken een positief antwoord zoeken op al de uitdagingen van hun leven daar, vanuit een 
evangelische bewogenheid, vanuit de basis ook en vooral, hoe de mensen van de gemeenschappen zelf tot 
inzicht komen en zaken uitwerken die structureel en verstrekkend kunnen zijn…

Ricardo González
Is catechist en trekt de sociale pastoraal van de parochie, is ook een veelzijdig vakman, en als  Maya begaan 
met natuur en spiritualiteit. Heeft elke week een programma in de lokale radio, en zit voor de parochie in de 
gemeentelijke raad voor ontwikkeling. 

Zr. Silvia Pérez
Na 26 jaar kloosterleven in de parochie van San Miguel gekomen en o.a. werkzaam in het gezondheidscentrum 
BITOL
Guido De Schrijver,
Was 15 jaar werkzaam in parochie pastoraal vanuit de bevrijdingstheologie in de Zuidkust van Guatemala. Een-
maal teruggekeerd in België blijft hij sindsdien intensief solidair met Guatemala vooral rond  mensenrechten. Hij 
coördineert de steungroep ‘SOLIDAIR MET GUATEMALA.’

Gespreksavond 
Op vrijdagavond 19 oktober 2018 om 19.30 uur
In polyvalente zaal College O.-L.-V.- ten-Doorn, 

Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo
Parkeergelegenheid via ingang Zuidmoerstraat.

Inkom gratis


