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Voorwoord
Voor u ligt mijn bachelorscriptie die gebaseerd is op het bachelorproject Culturele
Antropologie. De mogelijkheid om dit project – onder goede begeleiding – in het
buitenland uit te voeren was voor mij een groot avontuur. Guatemala is een land dat mij
nieuwsgierig maakt door haar geschiedenis en bevolking. Het kiezen van het onderwerp
was moeilijk, omdat alles kon, maar dit was na enige twijfels toch snel beslist. Ik weet
van mezelf dat ik graag met mensen omga en door jarenlang een geestelijk en
lichamelijk gehandicapte overbuurjongen te hebben gehad wist ik dat een onderwerp in
deze richting mij wel lag. Bovendien hebben minderheidsgroepen en de ‘zwakkeren’ mij
altijd geïnteresseerd. Regelmatig las ik de nieuwsbrieven van een Belgische vriendin,
Joke, van mijn moeder die in Guatemala woont. Zij deed samen met haar organisatie ook
veel voor de minderheidsgroepen in Guatemala en deze stukken interesseerden mij
meestal als eerste. De mogelijkheid om te kijken hoe de positie van een
minderheidsgroep, zoals gehandicapten, in een ontwikkelingsland zou zijn leek mij een
interessant, maar ook nuttig onderzoek. Voor dit onderzoek werd ik geplaatst in
Santiago Atitlán, een stadje aan de rand van het meer Lago Atitlán, in het zuidwesten van
Guatemala1. Nu, na vele ontroerende verhalen en ervaringen later, ben ik klaar om hier
een scriptie over te schrijven en op deze manier een helder beeld te scheppen over de
positie van gehandicapte personen in Guatemala.
Het schrijven van deze scriptie was niet mogelijk geweest zonder de hulp van
verschillende mensen. Deze mensen ben ik een woord van dank verschuldigd. Allereerst
wil ik Gerdien Steenbeek bedanken, mijn begeleidster gedurende het hele
bachelorproject, voor het steeds opnieuw op de rails zetten. Daarnaast alle mensen in
Santiago Atitlán die hun medewerking hebben verleend aan mijn onderzoek, waaronder
Argentina in het bijzonder. Ik ben ervan overtuigd dat mijn onderzoek zonder haar hulp
niet zo goed verlopen zou zijn. De medewerkers en gehandicapte kinderen en jongeren
van Adisa zijn ook zeer behulpzaam en geduldig geweest. Als laatste wil ik mijn familie
en vriend bedanken voor de steun die ze mij hebben gegeven tijdens mijn onderzoek,
maar ook tijdens het schrijven van deze scriptie.

1

Zie bijlage 1 voor een landkaart van Lago Atitlán in Guatemala.
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Inleiding
“ Tot je vijfentwintigste opgesloten zitten in huis, kan je je het voorstellen? Wij namen hem
als eerste mee naar buiten. Als Adisa niet bestond, zat hij nog steeds binnen… Hij keek zijn
ogen uit de eerste keer en vond vooral de meisjes zo mooi”. Dit zei Argentina tegen mij, de
directrice van Adisa, de gehandicaptenorganisatie in Santiago Atitlán waar ik mijn
onderzoek deed. Antonio, een jongeman van 30 jaar, komt pas sinds vijf jaar buiten.
Voorheen zat hij altijd binnen opgesloten, hij kende zijn dorp niet, de straten, de mensen,
hij was nog nooit buiten geweest. Was het de schaamte van zijn moeder? Had hij zelf
zoveel angst of was het een combinatie van beide factoren?
De geboorte van een lichamelijk of geestelijk gehandicapte baby is voor alle ouders een
schok. De blijdschap die een geboorte van een baby met zich meebrengt is vaak minder
als ouders horen dat het kind een handicap heeft, vaak is het toch een teleurstelling
(McHatton & Correa, 2005). Er komt veel extra zorg en aandacht bij kijken, soms zelfs
een heel leven lang. Er moet altijd rekening worden gehouden met een gehandicapt
persoon en er moeten voorzieningen worden getroffen. De ouders van een gehandicapt
kind hebben hier de eerste tijd vaak moeite mee en zij vertonen gedrag van onbegrip,
frustratie en afgunst. Na de tijd, die nodig is om aan de nieuwe situatie gewend te raken,
wordt het kind in de meeste gevallen toch liefdevol opgenomen in het gezin. De ouders
gaan van het gehandicapt kind houden, evenveel als van een gezond kind, maar tijdens
zijn of haar leven zal het gehandicapt kind toch moeilijkheden blijven ondervinden in de
samenleving. Allereerst zijn er gehandicaptenvoorzieningen nodig. In de woning is dat
de eigen zorg van het gezin, maar in het openbaar is men afhankelijk van de overheid.
Als de gemeente in het openbaar nauwelijks of niet in gehandicaptenvoorzieningen
voorziet, dan leidt dit tot een belemmering van de bewegingsvrijheid en ontplooiing van
een gehandicapt persoon. Bovendien krijgen gehandicapte mensen vaak te maken met
discriminatie, stereotypering en stigmatisering (Goffman, 1963). Door een negatieve
houding van de bevolking ontstaat er een probleem van

uitsluiting. Wanneer er

nauwelijks voorzieningen op voorraad zijn, zullen de kansen op een rooskleurige
toekomst van gehandicapte mensen extra verkleind worden.
Guatemala is een arm land met weinig publieke voorzieningen, zeker de
gehandicaptenvoorzieningen ontbreken vaak. De overheid zet zich sinds een aantal
jaren meer in voor de gehandicapte mensen, maar het is nog steeds erg weinig. De
6
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gehandicapte mensen worden op verschillende vlakken nog steeds belemmerd in hun
integratie in de samenleving en zijn in veel gevallen afhankelijk van een organisatie.
Deze scriptie richt zich enerzijds op de gehandicaptenvoorzieningen in Santiago Atitlán
en anderzijds op de belemmeringen die gehandicapten tegenkomen bij hun integratie in
de samenleving van Santiago Atitlán. Deze probleemstelling is vertaald in de volgende
centrale vraagstelling; “Welke problemen ondervinden gehandicapte kinderen in
Santiago Atitlán en hoe tracht de gehandicaptenorganisatie Adisa aan deze
problemen tegemoet te komen?”. De doelen van deze scriptie zijn om na te gaan of de
gehandicaptenvoorzieningen van Adisa bijdragen tot een betere integratie van de
gehandicapte kinderen en of er de mogelijkheid is dat gehandicapte kinderen een
zelfstandige toekomst kunnen opbouwen.
De locatie waar dit onderzoek is uitgevoerd is de stad Santiago Atitlán in Guatemala. Om
met gehandicapte mensen in contact te komen was het noodzakelijk een
onderzoekslocatie te vinden waar een gehandicaptenorganisatie actief was. Deze
organisatie werd gevonden in Santiago Atitlán alwaar zich de gehandicaptenorganisatie
Adisa bevond die voorziet in de voorzieningen voor gehandicapte kinderen en jongeren.
Adisa is elf jaar geleden opgericht door de Guatemalteekse familie Sojuel. De organisatie
richt zich op een verbetering van de leefwereld van kinderen en jongeren met een
lichamelijke, geestelijke en zintuiglijke handicap. Adisa’s bekende slagzin “Adisa: Por un
mundo igual para todos y todas” (“Adisa: Voor een gelijke wereld voor iedereen”)
ondersteunt deze visie. Door middel van contacten op school, werk en met
leeftijdsgenoten is goed te zien hoe deze gehandicapte jongeren deelnemen aan de
samenleving. Bovendien hoop ik dat op deze manier de stem van kinderen meer
gehoord zal worden, want volgens Hirschfeld (2002) is het negeren van kinderen in
antropologische studies een groot hiaat. Door het ontstaan van nieuwe disciplines in de
antropologie zoals childhood anthropology en childhood studies is er nu meer aandacht
voor kinderen in antropologiestudies dan voorheen. Het laten horen van de stem van
kinderen wordt steeds belangrijker omdat het garant zou staan voor democratie,
vrijheid en zorg. Kinderen absorberen niet zomaar alle culturele waarden, geloven en
tradities; ze keuren juist selectief af, transformeren, fuseren en weigeren. Dit kenmerk
maakt kinderen geschikt als leerkrachten en doorgevers van een cultuur. (Hirschfeld,
2002).
7
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Door de gehandicaptenorganisatie Adisa ben ik met gehandicapte kinderen en jongeren
in contact gekomen. Vooral de gehandicapte jongeren hebben mij geholpen met het
beantwoorden van mijn vragen. Naast het afnemen van interviews, heb ik ook vele
informele gesprekken gevoerd met gehandicapte jongeren. Niet alle gehandicapte
jongeren wilden uitgebreid over hun (soms negatieve) opgedane ervaringen als
gehandicapt persoon praten. Voor dit soort persoonlijke informatie heb ik veel gehad
aan mijn sleutelinformant Argentina, de directrice van Adisa. Bovendien hebben
verschillende ouders van gehandicapte kinderen zich hulpvaardig getoond door
verschillende interviews te accepteren. Naast interviews heb ik de meest bruikbare
informatie verkregen door informele gesprekken te houden met mijn informanten.
Daarbij heb ik erg veel geobserveerd en geparticipeerd. Op de school van Adisa heb ik
dagelijks geparticipeerd door met de gehandicapte kinderen bezig te zijn, ze les te geven,
met ze te praten, te koken en af te wassen. Tijdens deze participaties heb ik ook veel
geobserveerd, ik heb gelet op de omgang tussen de gehandicapte kinderen en jongeren
onderling, maar ook op de omgang met mensen uit het dorp, familie en vrienden.
Het eerste hoofdstuk van deze scriptie geeft een theoretische onderbouwing weer van
mijn probleemstelling. De medische antropologie komt aan bod, evenals de beschouwing
van een handicap in verschillende culturele contexten, de stigmatisering van
gehandicapten,

het

zelfbeeld

van

een

gehandicapt

persoon

en

de

gehandicaptenvoorzieningen. Het tweede hoofdstuk geeft de context van het onderzoek
weer met allereerst een algemene inleiding op het land Guatemala, vervolgens op de
stad Santiago Atitlán en tenslotte een beschrijving van de gehandicaptenorganisatie
Adisa. Hierna volgen er drie empirische hoofdstukken. Hoofdstuk drie zal gaan over de
problemen die gehandicapte kinderen tegen kunnen komen tijdens de integratie in de
samenleving van Santiago Atitlán. De gehandicapte kinderen en jongeren zullen in de
context van hun sociale leefomgeving worden beschreven. Daarbij wordt gekeken naar
de soort handicap, de oorzaak ervan en de familieomstandigheden. Ook wordt er
aandacht gegeven aan hoe er door familie, vrienden en naaste bevolking wordt
omgegaan met een gehandicapt persoon. Vervolgens zal in het vierde empirische
hoofdstuk van deze scriptie worden overgegaan op het zelfbeeld van gehandicapte
kinderen en jongeren in Santiago Atitlán. Aan bod zullen komen welke toekomstideeën
gehandicapte kinderen hebben en hoe zij zichzelf zien over tien jaar. Willen ze trouwen,
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werken en een gezin stichten? In het laatste empirische hoofdstuk komen de
gehandicaptenvoorzieningen in Santiago Atitlán aan bod. De mogelijkheden die Adisa
biedt voor de gehandicapte mensen in Santiago Atitlán worden belicht. Allereerst komt
het speciaal onderwijs, aangeboden door Adisa, aan bod. Eveneens de therapieën die
door Adisa worden aangeboden, zelfs buiten Santiago Atitlán op het platteland. Ook de
connecties van Adisa met het ziekenhuis, apotheek, aangepaste woonomgevingen en
aangepaste infrastructuur zijn onderzocht. Deze drie empirische hoofdstukken zijn
gebaseerd op mijn eigen ervaringen en bevindingen tijdens mijn onderzoek in Santiago
Atitlán gedurende twee maanden. Tenslotte is er een conclusie, waarin door middel van
het koppelen van de zojuist genoemde hoofdstukken een antwoord wordt gegeven op de
centrale vraag.
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Hoofdstuk 1: Theoretische onderbouwing
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de informatie en discussies in de
wetenschappelijke literatuur rondom de betekenis van een handicap in Guatemala, de
problemen waar gehandicapten mee geconfronteerd worden en de aanwezige
gehandicaptenvoorzieningen. Ook de wijze waarop deze aspecten moeten worden
beschouwd komen aan bod. Allereerst is het van belang om de medische antropologie te
belichten, omdat dit grotendeels aan de basis ligt van het onderzoek naar gehandicapte
mensen. Vervolgens wordt beschreven hoe een handicap zich manifesteert in
verschillende culturen, hoe stigmatisering zich verhoudt tot een handicap, hoe het
zelfbeeld van gehandicapte mensen wordt gevormd en hoe het eruit ziet en welke
gehandicaptenvoorzieningen er bestaan.
1.1 Medische Antropologie
Volgens Kravitz (2003) is het van belang dat een ziekte altijd wordt bekeken in zijn
culturele context, cultuur en ziekte zouden namelijk met elkaar in verband staan.
Cultuur helpt om een ziekte te definiëren en andersom draagt een ziekte bij aan het
creëren van cultuur. De medische antropologe Helman (1984:1) omschrijft medische
antropologie als een discipline waarin men kijkt hoe mensen in verschillende culturen
en sociale groepen de oorzaken van ziekte verklaren, in welke typen behandelingen ze
geloven en naar wie ze zich keren als ze ziek worden. Kottak (2004) omschrijft in zijn
boek dat de hoofdvragen van medische antropologen zich richten op de
verschijningsvormen van

ziekten in verschillende omgevingen, de manier waarop

ziekten sociaal geconstrueerd zijn en op welke manier men de ziekte behandelt,
rekening houdende met het culturele bagage. De medische antropologie kan worden
gezien als een bioculturele discipline die zowel het biologische als het socioculturele
aspect van menselijk gedrag analyseert en met name kijkt naar de manier waarop deze
twee aspecten zich door de tijd heen tot elkaar verhouden (Foster en Anderson in
Helman, 2000:4). Medische antropologen zijn tevens geïnteresseerd in de betekenis van
ziekten (disease), ook wel het interne proces van ziekte genoemd, en in de betekenis van
het ziek zijn (illness), ook wel het externe proces van ziekte genoemd. Twee personen
die een verschillende culturele of sociale achtergrond hebben en last hebben van
dezelfde ziekte (disease) kunnen dit heel anders interpreteren (illness). Dit verschil heeft
gevolgen voor hun omgang met de ziekte en naar dat verschil zijn medische
10
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antropologen op zoek. Naar de vraag wat ziekte inhoudt en hoe deze wordt behandeld in
verschillende culturele contexten, is veel medisch antropologisch onderzoek gedaan.
Toonaangevende onderzoekers in dit veld waren Murdock, Stoner en Young & Foster
(Helman, 2000).
1.2 Handicap en cultuur
Wat is de beste manier om een gehandicapt persoon aan te duiden? Dit is een
belangrijke, maar moeilijke vraag voor onderzoekers, ook voor de gehandicapten zelf.
Vanwege deze moeilijkheid stelde het WHO (World Health Organisation) een driedeling
op waarvan zij claimden dat deze ook universeel toepasbaar zou zijn, namelijk een
impairment, een disability en een handicap (Titchkosky, 2003:15). Een impairment
wordt door het WHO omschreven als het verlies of de abnormaliteit van een
psychologische of anatomische functie of structuur van het lichaam. Een disability wordt
omschreven als een reductie of gebrek (als gevolg van de impairment) van de
mogelijkheid om een bepaalde activiteit uit te voeren op de manier zoals een valide
persoon dat zou doen. Ten slotte wordt een handicap omschreven als een nadeel voor
een individu, als gevolg van een impairment of een disability, die de ‘normale’ manier van
leven van een individu beperkt.
Een goed voorbeeld om dit onderscheid duidelijk te maken is een violist die bij het
werken in de tuin per ongeluk het topje van zijn pink afhakt. Het verlies van het topje
van zijn pink is de impairment, het feit dat hij daardoor een beperking heeft in zijn fijne
motoriek en de gevoeligheid van de pink is de disability en het verlies van zijn werk als
violist is natuurlijk een enorme handicap. Voor een ander iemand zou het verlies van het
topje van de pink niet rampzalig zijn, maar voor de violist wel, omdat hij daarmee zijn
inkomen verdient (Titchkosky, 2003:15).
Of onderzoekers deze driedeling van het WHO ook daadwerkelijk volgen, moet nog maar
blijken. Medisch antropologe Helman (2000) in ieder geval niet. Zij omschrijft disability
als het niet kunnen vervullen van de ‘normale’ gangbare taken in de samenleving. Deze
definitie komt overeen met de definitie van een handicap volgens het WHO. Helman is er
bovendien stellig van overtuigd dat geen enkele vorm van disability los kan worden
gezien van de culturele context en zij pleit eerder voor een cultureel relativistische
benadering dan voor de universele benadering van het WHO. Cultuur en ziekte kunnen
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namelijk niet los van elkaar worden gezien. Ziekte moet altijd in zijn culturele context
worden bekeken, omdat iedere disease een andere beleving (illness) kan hebben, waarbij
ook weer andere stigma’s horen en een ander zelfbeeld van de gehandicapt persoon. De
beeldvorming rondom gehandicapten verschilt per samenleving en cultuur. Burck et al
(1997) heeft een definitie ontworpen die ruimte laat voor culturele variatie. Disability
wordt dan gezien als een afwijking van bepaalde standaarden. Wat die standaarden zijn
kan per cultuur verschillen en welke factoren daadwerkelijk resulteren in een disability
verschillen ook per cultuur.
1.3 Stigmatisering van een gehandicapt individu
In een samenleving waarin normen en waarden gelden en vrij strikte regels bestaan van
wat cultureel aanvaardbaar is, valt een lichamelijk gehandicapt individu onmiddellijk op,
want hij of zij wordt gezien als abnormaal. Volgens Freidson (in Cruickshank 1980)
heeft een individu een handicap wanneer hij of zij afwijkt van wat als ‘normaal’ wordt
beschouwd. Een persoon met een handicap is ‘anders’ op een manier die niet wenselijk
is in de samenleving.
Ieder mens wil graag geaccepteerd worden als een volwaardig lid van de samenleving.
Twain (in Seligman & Darling, 1989) stelt dat mensen de goedkeuring en acceptatie van
de omgeving vaak belangrijker vinden dan vrede. Iedereen wil graag geaccepteerd
worden zoals hij of zij is. Maar toch hebben individuen met gebreken en dus speciale
behoeften vaak te maken met stigmatisering en discriminatie (McHatton & Correa,
2005). Of lichamelijk gehandicapten daar ook dagelijks last van hebben ligt aan de
culturele opvattingen over mensen met een handicap. In een gebied waar mensen
denken dat een handicap het werk van de duivel is, zal een persoon met een handicap
worden gepest, verborgen worden gehouden of uitgesloten worden van de samenleving.
Maar in een samenleving waar iedereen een handicap accepteert als iets wat iedereen
kan overkomen, kan een persoon met een handicap een ‘normaal’ leven leiden.
Een stigma is volgens Goffman (in Jones, 1984) een verwerpelijk/schandalig attribuut
dat door de samenleving is ontwikkeld voor diegenen die anders zijn dan de
verwachtingen of gebruiken van de samenleving. Goffman (in Davis, 1997) is tevens van
mening dat er drie verschillende soorten stigma bestaan. Allereerst het stigma vanwege
een slecht karakter, zoals het hebben van geen mening, dominantie en oneerlijkheid.
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Daarnaast bestaat er nog het stigma vanwege ras, nationaliteit, etniciteit of religie. In dit
onderzoek was echter enkel het laatste type stigma van belang, het stigma vanwege de
verafschuwing van het lichaam, zoals verschillende fysieke misvormingen, zoals een
handicap.
Stigmatisering is een aspect in het proces van classificatie, omdat mensen sociale
categorieën onderscheiden in samenlevingen. Op deze manier kan men de chaos van het
dagelijkse leven beter begrijpen, waardoor de indeling van de samenleving
overzichtelijker wordt. Het onderscheid tussen mensen die hetzelfde zijn en mensen die
‘anders’ zijn wordt benadrukt. Dit wordt door Kottak (2004) ook wel het proces van
‘othering’ genoemd. Niet alleen het categoriseren op zich leidt tot stigmatisering van
bepaalde groepen, maar vooral het koppelen van negatieve waardeoordelen leiden tot
het verschil (Goffman 1963; Susman, 1994).
Volgens Link en Phelan (2001:5) kan het proces stigmatisering in vijf fasen worden
onderscheiden,

namelijk

labeling,

stereotypering,

statusverlies,

separatie

en

discriminatie. Binnen de fase labeling worden de verschillen tussen een gehandicapt
persoon en een niet-gehandicapt persoon duidelijk en worden extra benadrukt. Door
culturele ideeën die domineren in de samenleving zullen er negatieve stereotyperingen
worden gekoppeld aan gehandicapte personen. Bovendien raakt het gestigmatiseerde
individu zijn/haar status kwijt wat leidt tot ongelijkheid. Vervolgens worden de
gestigmatiseerde individuen in groepen apart van de dominante cultuur geplaatst, zodat
het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ duidelijk wordt. De ongelijkheid komt hierbij
expliciet naar voren. Daarnaast is er bij stigmatisering geen sprake meer van toegang en
macht op sociaal, economisch en politiek gebied. Hierdoor kunnen verschillen
makkelijker worden benadrukt, stereotyperingen worden gevormd, gelabelde personen
worden afgescheiden in bepaalde groepen en er ontstaat afkeuring, uitsluiting en
discriminatie tegenover de gelabelde persoon (Link & Phelan, 2001).
Het menselijk lichaam is vaak onderhevig aan stigmatisering. Dat geldt niet alleen
vanwege de huidskleur of de sekse, maar ook vanwege de abnormaliteit van een functie
van dat lichaam. Hoewel eerder is betoogd dat alles in zijn culturele context moet
worden bekeken, is er door onderzoek van Richardson et al. (1970 in Seligman &
Darling, 1989) bewijs dat bijna alle groepen in de samenleving een negatieve houding
hebben ten opzichte van gehandicapten. Het is dus duidelijk dat stigmatisering bijdraagt
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aan uitsluiting van gehandicapte personen, maar het beïnvloedt ook het zelfbeeld van
een gehandicapten personen.
1.4 Het zelfbeeld van een gehandicapt individu
Het zelfbeeld van een gehandicapt persoon wordt mede beïnvloed door stigmatisering.
Het gehandicapt persoon zal stigmatisering vermijden door zich terug te trekken en
sociale contacten uit de weg te gaan, waardoor hun sociale netwerk afneemt en er
uitsluiting plaats kan vinden (McHatton & Correa, 2005). Cooper (1994) geeft in haar
artikel weer dat het moeilijk is om jezelf te accepteren als een competent persoon
wanneer er dramatische dingen anders zijn dan het bestaande en geaccepteerde
lichaamsbeeld.

Cooper

stelt

ook

dat

veel

gehandicapten

last

hebben

van

schaamtegevoelens. Deze schaamte kan dramatische gevolgen hebben. Het hebben van
verdriet wordt dan niet veroorloofd, bovendien wordt deze schaamte nog eens
verergerd wanneer sociale steun niet beschikbaar is. Het gehandicapt persoon raakt op
deze manier het contact met de eigen gevoelens kwijt, waardoor iemands ego
beschadigd raakt. Het gevolg is eenzaamheid en het gevoel verlaten te zijn. Een
gehandicapte man van 33 jaar oud omschrijft deze gevoelens als volgt (Cooper
1994:36);
“The awareness of inferiority means that I am unable to keep out of
consciousness

the

formulation

of

some

chronic

feeling

of

the

worst

sort of insecurity, and this means that I suffer anxiety and perhaps
even something worse, if jealousy is really worse than anxiety. The
fear that others can disrespect me because of something I show means
that

I

am

insecurity
sources,

always
arises,

as

a

insecure
not

great

in

from

deal

of

contact

with

mysterious
my

anxiety

other

people;

and

somewhat

does,

but

from

and

my

disguised
something

which I know I cannot fix.”
Het feit dat een handicap in veel gevallen ongewenst is blijkt ook uit de reactie van de
ouders op de geboorte van een gehandicapt kind. Deze reactie van de ouders is cruciaal
in de ontwikkeling van het zelfbeeld van een gehandicapt kind. Garguilo (1985 in
Seligman & Darling, 1989) onderscheidt drie fasen in deze reactie. De eerste fase bestaat uit
een shock, het negeren, verdriet en depressie. De tweede fase bestaat uit een ambivalent
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gevoel, gevolgd door schuldgevoel, woede, schaamte en vernedering. De derde fase
begint met onderhandeling, aanpassing, reorganisatie, acceptatie en aanpassing aan de
nieuwe situatie. Deze driedeling van Garguilo is echter niet algemeen geldend; iedere
ouder reageert anders op de geboorte van een lichamelijk gehandicapt kind. De ene
ouder heeft langer de tijd nodig om het te accepteren dan een andere ouder, maar
algemeen gezien is er in min of meer sprake van deze driedeling.
De reactie van de ouders kan een eventuele stigmatisering versterken. Volgens Lusier (1980
in Cooper, 1994) heeft de reactie van een moeder of vader soms zelfs een grotere
invloed op het zelfbeeld van het gehandicapt kind dan de handicap zelf. Lusier stelt
namelijk dat gehandicapten zichzelf vaak zien zoals hun ouders hen zien. Daarnaast stelt
Cooper (1994) dat een professionele hulpverlener uitermate van belang is, omdat deze
hulpverlener steun kan bieden bij het opbouwen van een soort ‘levensplan’. Daarnaast
kan het gehandicapt persoon en zijn of haar familie terecht bij de hulpverlener voor
begeleiding. Maar dit zijn niet de enige voorzieningen die een lichamelijk gehandicapt
individu nodig heeft om op een fatsoenlijke manier deel te kunnen nemen aan de
samenleving.
1.5 Voorzieningen voor gehandicapten
Door de verbetering van de gezondheidszorg de laatste decennia is een aantal ziekten en
afwijkingen beter te behandelen dan voorheen en daardoor afgenomen. Dit heeft tot
gevolg dat de overlevingskansen van gehandicapt geboren kinderen zijn toegenomen
(Replogle, 2005).
Gehandicapten hebben in het algemeen meer medische zorg nodig dan een nietgehandicapt persoon, er moet gedacht worden aan speciale therapieën, zoals spraak- of
revalidatietherapie, maar ook speciaal onderwijs, medische verzorging, extra
hulpmiddelen, aangepaste woonomgeving en infrastructuur zijn van belang.
Het speciaal onderwijs is een belangrijke methode voor een persoon om zichzelf te
ontwikkelen in zijn geestelijk welzijn, dit geldt zeker ook voor gehandicapte kinderen.
Speciaal onderwijs is volgens Seligman & Darling (1989) hard nodig om lichamelijk
gehandicapte kinderen uitdagingen te bieden die bij hun beperkingen passen en dit
komt de integratie in de samenleving ten goede. Volgens de psycholoog Piaget (in
Seligman & Darling, 1989) is het wel noodzakelijk dat er sprake is van vroege
interventie. Wanneer een kind op jonge leeftijd wordt geprikkeld tot interactie met zijn
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omgeving, dan zal hij of zij op latere leeftijd beter in staat zijn om complexe gedragingen
aan te leren. Bovendien kan een gehandicapt kind schade oplopen als er niet tijdig wordt
ingegrepen. Naast het onderwijs zijn er echter nog meer gehandicaptenvoorzieningen
nodig om goede integratie in de samenleving te bevorderen. Volgens Seligman & Darling
(1989) speelt de medische zorg ook

een cruciale rol, waaronder de toegang tot

medicijnen kan worden verstaan, maar ook de noodzakelijke therapieën. De toegang tot
deze voorziening varieert geografisch enorm. Het land waarin een gehandicapte persoon
woont en vooral de economische situatie van dat land zijn volgens Butler, Rosenbaum en
Palfrey (in Seligman & Darling, 1989) een goede voorspeller voor de toegang die de
gehandicapt persoon zal hebben tot de medische verzorging. Vaak zijn gehandicapte
kinderen afhankelijk van hun ouders of verzorgers. Als een niet-gehandicapt kind
opgroeit heeft het naarmate het ouder wordt minder zorg nodig. Bij een gehandicapt
kind is dit niet het geval, daar zal de zorg alleen maar toenemen naarmate het kind
ouder wordt. Tevens zijn er hulpmiddelen – zoals rolstoel of krukken en ergotherapie –
nodig die bijdragen tot een betere integratie in de samenleving. Daarnaast hebben
gehandicapten vaak behoefte aan een aangepaste woonomgeving of infrastructuur,
zeker als de gehandicapte persoon moeite heeft om zich op eigen krachten voort te
bewegen.
Al deze extra voorzieningen zijn niet goedkoop en geld is dan ook een heikel punt in de
gehandicaptenzorg. Gehandicapte kinderen hebben een impact op de economische
situatie van de ouders. Daar waar de overheid niet of nauwelijks in deze voorzieningen
voorziet, zijn liefdadigheidsinstellingen genoodzaakt. Deze instellingen worden meestal
opgericht door ouders van gehandicapte kinderen of vrijwilligers.
1.6 Inzichten uit theoretische onderbouwing toegepast op het onderzoek
De inzichten uit de voorgaande theorieën komen in mijn onderzoek terug. Uit de
literatuur komt naar voren dat een handicap zowel een fysiologisch gegeven is als een
sociaal cultureel geconstrueerd gegeven is, is belangrijk. Om de sociaal culturele
betekenis van een handicap te duiden is het van belang om de disease te kennen, maar
ook de illness te achterhalen, de beleving en de problemen waarmee de gehandicapten
geconfronteerd worden. Bovendien moeten de stigma’s die de illness vergezellen
duidelijk zijn, alsmede het zelfbeeld dat op zich weer beïnvloed zal zijn door de mate en
aard van de stigmatisering. Daarnaast is het ook belangrijk om in de gaten te houden dat
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de behandeling van een gehandicapt persoon op een cultureel gepaste manier
plaatsvindt. Deze behandeling omvat veel aspecten, maar draait vooral om het
terugdringen van stigmatisering in de vorm van uitsluiting en het terugdringen van de
problemen waarmee gehandicapten te maken kunnen krijgen. Voor deze behandeling
zijn gehandicaptenvoorzieningen nodig, maar ook een bewustwording die meer respect
en aandacht toont. Deze bewustwording moet in het bijzonder bij de ouders worden
gecreëerd, maar ook bij de bevolking van Santiago Atitlán in het algemeen. Door de
gehandicaptenvoorzieningen wordt deze bewustwording versterkt, dit ondersteunt het
positieve zelfbeeld van de gehandicapte persoon.
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Hoofdstuk 2: Context van het onderzoek
In dit hoofdstuk zal ik de algemene context van mijn onderzoekproces beschrijven. Dit is
noodzakelijk om de leefwereld van gehandicapten in Guatemala beter te kunnen
begrijpen.
2.1 Guatemala
De nationale gehandicaptenorganisatie “Consejo Nacional para la Atencion de las
Personas con Discapacidad” (CONADI, 2008) meldt dat Guatemala 12,5 miljoen
inwoners heeft, op een territorium van 108,889 vierkante kilometer. Couch et al (1995)
meldt dat ongeveer twaalf tot twintig procent van de bevolking in Guatemala een
handicap heeft. Dat zijn 1,5 tot 2,5 miljoen mensen. Guatemala kent door jarenlange
dictatuur en onderdrukking veel corruptie, discriminatie, staatsterreur, geweld en
armoede. Guatemala is een ontwikkelingsland waar ongelijkheid overheerst, de staat
heeft niet veel geld, zeker niet voor gehandicaptenzorg. Ook de bevolking zelf heeft vaak
te kampen met een minimum aan inkomen. CONADI (2008) meldt dat er in Guatemala
sprake is van een lage levensstandaard, een laag Bruto Nationaal Product, hoge
staatsschulden en een hoog percentage analfabeten.
Door de armoede worstelt Guatemala met een tekort aan basisvoorzieningen,
voornamelijk in de gezondheidszorg. Eind jaren negentig is er eigenlijk pas een start
gemaakt met het leveren van gehandicaptenvoorzieningen door de overheid. Pas op 8
juni 1999 werd de Inter-Amerikaanse Conventie getekend betreffende de uitbanning
van alle vormen van discriminatie van mensen met een handicap. De doelen hiervan zijn
normalisatie, integratie, gelijkstelling van mogelijkheden, onderwijs, flexibiliteit en
insluiting. Ook bestaat er sinds de beëindiging van de burgeroorlog een artikel in de
grondwet (artikel 53 van de Politieke Constitutie van de Republiek) waarin geschreven
staat dat personen met fysieke, geestelijke of zintuiglijke beperkingen beschermd
moeten worden (Ministrio de Educación, 2001). Daarnaast werd er in 1997 CONADI
(Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad) opgericht.
CONADI is een nationale organisatie voor gehandicapte mensen in Guatemala. De
organisatie zet zich op nationaal niveau in voor het verbeteren van de levenscondities
van gehandicapte personen en richt zich op gezondheidsinstellingen, educatie en
rehabilitatie. CONADI brengt één keer per kwartaal een tijdschrift uit genaamd “Re-
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Hábil”. Daarnaast hebben ze sinds kort 3 december bestempeld als de internationale dag
van de gehandicapten. Deze dag wordt jaarlijks uitgebreid gevierd met allerlei
activiteiten gericht op gehandicapte personen (CONADI, 2008).
De gehandicaptenvoorzieningen in Guatemala zijn minimaal. Gehandicaptentoiletten en
piepsignalen bij stoplichten voor blinden zoals in Nederland zul je in Guatemala niet snel
tegenkomen. De straten zijn niet vlak en er zitten gaten in, de stoepen zijn hoog en
oneffen, het transport en de verdere infrastructuur laat ook te wensen. Zo zijn ook
weinig gebouwen handicapvriendelijk. Het zelfstandig voortbewegen van een persoon in
rolstoel wordt hierdoor extra bemoeilijkt. Ook Replogle (2005) benadrukt in haar artikel
dat de overheid nog steeds weinig doet voor gehandicapte mensen. Dit werd maar weer
eens bevestigd in een krantenartikel op 12 april 2009 in de Guatemalteekse krant Prensa
Libre2. In dit artikel stond vermeldt dat de IMI (La Asociación Guatemalteca de Personas
Discapacitadas, Transiciones e Inteligencia Móvil Internacional), een non-profit
organisatie gesteund door de Technische Universiteit uit California, rolstoelen maakt uit
gebruikt materiaal zoals fietsen. De rolstoelen zijn geschikt voor een oneffen
ondergrond. IMI is een organisatie die gehandicapte mensen in Guatemala helpt door
middel van het fabriceren van goedkope, maar stevige rolstoelen. Niet alleen deze
organisatie, maar ook het merendeel van de andere gehandicaptenorganisaties zijn
opgericht door vrijwilligers of families van gehandicapte mensen.
2.2 Santiago Atitlán
Santiago Atitlán is de grootste inheemse stad van Guatemala en ligt in het departement
Sololá. De stad ligt op een berghelling en grenst aan het meer van Atitlán (Lago Atitlán).
De stad is onderverdeeld in vijf kantons en heeft een inwonersaantal van 44.000. Tijdens
de burgeroorlog is in Santiago Atitlán zwaar gevochten. Opvallend is dat er in Santiago
Atitlán al vanaf 1990 vrede was, in plaats van in 1996 zoals in de overige gebieden van
het land. De bevolking heeft zich destijds samengespannen tegen verdere inmenging
door het leger en dit is goed gelukt, want nog steeds is Santiago Atitlán voor militairen
een plaats die ontweken wordt.
De etniciteit van de meerderheid van de bevolking is Maya/Tz’utujil. Veel oudere

2

Zie bijlage 2 voor het krantenartikel in het Spaans
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mensen spreken alleen Tz’utujil3 en geen Spaans. Tegenwoordig is Spaans wel verplicht
op de scholen. Door gebrek aan onderwijs heeft Guatemala bovendien een hoog
analfabetisme cijfer. Voornamelijk oudere mensen in Santiago Atitlán hebben nooit
onderwijs gehad. Onderwijs is later verplicht gesteld, maar controles op het
schoolverzuim zijn er niet.
Wat betreft de gehandicaptenvoorzieningen is Santiago Atitlán ook geen koploper. De
nieuwe gemeenteraad van 2008 heeft tijdens de propaganda periode beloofd meer voor
gehandicapten te doen, maar daar is tot nu toe niks van terecht gekomen. Op straat in
Santiago Atitlán zijn geen gehandicaptenvoorzieningen aan te treffen. Bovendien bestaat
er bij de bevolking weinig sensibiliteit voor de situatie van een gehandicapt persoon.
Voornamelijk daarom is in Santiago Atitlán de gehandicaptenorganisatie Adisa
opgericht, alwaar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd.
2.3 Gehandicaptenorganisatie Adisa
Adisa is opgericht door de familie Sojuel uit Santiago Atitlán. In 1990 werd Nila
Elizabeth geboren, de dochter van Argentina, de huidige directrice van Adisa, en haar
echtgenoot Francisco de Sojuel. Nila Elizabeth was lichamelijk en geestelijk gehandicapt
en zij werd de motivatie voor Argentina en Francisco om de organisatie Adisa op te
richten. Door de geboorte van Nila Elizabeth merkten Argentina en Francisco dat er
nauwelijks gehandicaptenvoorzieningen waren in Santiago Atitlán en al zeker geen
sensibiliteit bij de mensen. Met als voornemen om dit te verbeteren werd in 1998 Adisa
geopend. Hetzelfde jaar stierf Nila Elizabeth op negenjarige leeftijd aan Meningitis.
Adisa zet zich in voor gehandicapte kinderen en jongeren. Ze verzorgen verschillende
voorzieningen, zoals onderwijs en therapieën, maar proberen ook meer begrip bij de
bevolking te creëren. Op deze manier willen ze de stigmatisering en de uitsluiting
terugdringen en de leefwereld van gehandicapten verbeteren.
Naast Adisa is er in Santiago Atitlán ook nog een gezondheidsinstelling genaamd ‘Centro
de Salud’. Zij verlenen verschillende diensten zoals prenatale zorg, extern consult,
verkoop van medicijnen, zwangerschapstesten en genezing en injecties. Zij zijn echter
niet specifiek gericht op de hulp aan gehandicapte mensen.

3

Tz’utujil is de oude Mayataal die in Santiago Atitlán nog veel wordt gesproken. Sommige oudere mensen
kunnen niet eens Spaans praten, alleen maar Tz’utujil.
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Hoofdstuk 3: Betekenis van een handicap in Santiago Atitlán.
Iedere ochtend om half acht begint Salvadoraan zijn rondje4. Het busje wordt gestart en
hij wacht vijf minuten op een aantal afgesproken hoeken van de straat totdat de
kinderen die vandaag mee willen naar de school van Adisa instappen. Uiteindelijk pikt
hij een stuk of vijfentwintig lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen op en brengt
ze naar de Escuela Especial iets buiten het dorp om daar een ochtend onderwijs te
volgen. In totaal volgen er rond de dertig kinderen speciaal onderwijs bij Adisa. Deze
kinderen zijn tussen de vijf en 26 jaar oud en hebben een geestelijke, lichamelijke of
zintuiglijke handicap. Een aantal kinderen is geboren met het syndroom van Down,
anderen praten niet, sommigen hebben leer- of concentratiemoeilijkheden en weer
andere kinderen hebben een lichamelijke handicap en zitten in een rolstoel of hebben
een beenprothese. De meeste kinderen bij Adisa zijn gehandicapt geboren, maar niet alle
kinderen. Volgens Mirna, de moeder van het gehandicapte jongetje Dereck, is zowel de
prenatale als de postnatale zorg in Santiago Atitlán onvoldoende. Mirna wist tijdens de
zwangerschap niet dat er iets mis was met haar zoon, pas vijf maanden na de geboorte
werd dat duidelijk doordat Dereck niet volgens de verwachtingen groeide. Door het
ontbreken van voldoende voorlichting en prenatale zorg kon Mirna zich niet goed
voorbereiden op de komst van een gehandicapte zoon. Het feit dat Dereck gehandicapt
bleek te zijn was een totale verrassing. Daarbij was Mirna ook van mening dat de
postnatale zorg onvoldoende is. Deze mening werd door de medewerkers van Adisa en
door verschillende ouders gedeeld.
3.1 Opvattingen over de oorzaken van een handicap
Naast een ongeluk – bijvoorbeeld veroorzaakt tijdens de burgeroorlog van Guatemala –
of een aangeboren afwijking als oorzaak van een handicap bestaan er veel andere
opvattingen over de oorzaken van een handicap in Santiago Atitlán. Door de bevolking
van Santiago Atitlán wordt er verschillend gedacht over de oorzaken van een handicap.
Die verschillende gedachten resulteren in verschillende houdingen ten opzichte van een
gehandicapte persoon. Deze houdingen, indien negatief, kunnen de basis vormen voor
stigmatisering en verwaarlozing van het gehandicapte kind. Er ontstaan vooroordelen
en de gehandicapte personen krijgt vanzelfsprekend een bepaald label opgeplakt. Zo
4

Salvador de Sojuel is een man die iedere ochtend met het busje van ‘Adisa’ door Santiago Atitlán rijdt en de
gehandicapte kinderen op bepaalde hoeken van de straten oppikt en ’s middags weer naar huis brengt. Pas
sinds anderhalf jaar voorziet ‘Adisa’ in deze service (Adisa, 2009).
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wordt er vaak gedacht dat het alcohol- of drugsgebruik van de moeder tijdens de
zwangerschap een reden zou kunnen zijn voor een gehandicapt kind, het is dus in feite
de eigen schuld van de moeder. Deze opvatting kent men in westerse landen ook en
verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat deze opvatting klopt. Daarnaast is
men van mening dat het bewandelen van het slechte pad een oorzaak kan zijn voor een
handicap. Men kan dan gestraft worden door God door middel van een handicap. Dit zijn
bijgeloofsredenen van de bevolking. De handicap is in dit geval ook weer de eigen
schuld. Het geloof in God is erg sterk onder de bevolking van Santiago Atitlán, veel
mensen geloven dat God bepaalt wie een handicap krijgt en wie niet. Op de vraag of er
ooit verbetering komt in de situatie van gehandicapten gaven verschillende informanten
mij als antwoord dat alleen God het weet (solo Dios sabe). Zo ook Manuela toen zij
vertelde over haar gehandicapte dochtertje Febe. Het meisje was al een week ernstig
ziek en Manuela wist zich geen raad. Toen ik haar vroeg of er kans was dat ze weer beter
werd, antwoordde ze met solo Dios sabe. Daarnaast gelooft de bevolking van Santiago
Atitlan dat een handicap ook erfelijk kan zijn. Juanita, de vrouw van José, een lichamelijk
gehandicapte jongeman, werd door verschillende mensen gewaarschuwd toen ze
zwanger wilde worden van José. Ouders met een lichamelijke handicap zouden sneller
een gehandicapte zoon of dochter kunnen krijgen. Daarnaast geloofden enkele mensen
ook in de werking van vloeken tijdens de zwangerschap die ervoor zouden kunnen
zorgen dat kinderen met een handicap worden geboren.
Duidelijk wordt dat de perceptie over gehandicapte personen in het algemeen niet heel
positief is in Santiago Atitlán, mensen lijken zich niet te interesseren voor gehandicapte
personen, ze negeren ze liever. Een gehandicapt persoon helpen in het verkeer gebeurt
bijvoorbeeld zelden. De mensen kijken de andere kant op of staren hen voornamelijk
aan zonder hulp aan te bieden. Juanita, een lerares bij Adisa, gaf aan dat ze de blik –
‘mirar con la boca abierta’ – (met open mond aanstaren) van de mensen het ergste vond
aan de stigmatisering van gehandicapte mensen. Daarnaast denken de mensen ook vaak
dat een handicap een besmetting is of een ziekte en helpen vanwege angst daarvoor
vaak niet. Argentina vertelde dat als zij vroeger met haar gehandicapte dochter over
straat liep de mensen stopten om te kijken of achter haar gingen lopen om over haar
schouder te kijken naar het gehandicapte kind. Mensen vinden het vaak een rariteit en
sensatie om een gehandicapt persoon te zien, maar zodra er hulp nodig is zijn ze nergens
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te vinden. Het probleem is vaak ook dat mensen een persoon in rolstoel ook zien als een
‘rolstoel’. Mensen zien de persoon zelf niet meer, maar alleen de rolstoel.
3.2 Houdingen van de ouders van gehandicapte kinderen
De perceptie van de ouders, zoals eerder aangegeven is in de theoretische
onderbouwing, is erg belangrijk voor het welzijn van een gehandicapt kind. Als de
ouders een positieve houding hebben ten opzichte van hun gehandicapte kind en genoeg
kennis en begrip bezitten dan zal het kind eerder respect krijgen en volwaardig worden
opgenomen in het gezin. Als deze houding negatief is bestaat er weinig kans dat het
gehandicapte kind een fatsoenlijk leven zal leiden.
Tijdens het onderzoek verraadde de houding van verschillende ouders in Santiago
Atitlán dat ze eigenlijk weinig van de echte oorzaken van een handicap afwisten. De
moeder van Febe kon het soort handicap van haar dochter niet duiden toen ik haar
vroeg wat voor soort handicap haar dochter had. Dit kan aan de taalbarrière liggen
tussen het Spaans en het Tz’utujil, maar het kan ook een indicator zijn voor het feit dat
ze er te weinig vanaf weet. Dit wil niet zeggen dat ze niks om haar dochter geeft, maar de
kennis ontbreekt vaak. Bovendien zei Manuela me dat ze het in het begin erg moeilijk
vond dat haar dochter gehandicapt was. Manuela kon het feit dat haar dochter het
syndroom van Down had maar niet accepteren. Ze heeft zich lang afgevraagd wat ze fout
heeft gedaan, wat aangeeft dat ze geen idee heeft over de echte oorzaak. Manuela’s
moeder zei altijd maar dat het Gods keuze was en dat alleen God wist waarom. Na
driekwart jaar raakte Manuela aan de situatie gewend en nu zou ze Febe niet meer
willen missen. Febe helpt haar in huis met wassen en poetsen en Manuela is allang blij
dat Febe zelf kan lopen en eten en voor een deel zelfstandig is. Manuela vertelde dat zij
nog geluk had, ze voelt de pijn van andere ouders die een ernstig gehandicapt kind
hebben dat volledig afhankelijk is, want “dat is nog veel erger”. Warmte en liefde van
haar ouders hoeft Febe gelukkig niet te missen, maar het gebrek aan kennis van haar
ouders geeft aan dat de voorlichting in Santiago Atitlán minimaal is. Door Adisa wordt
dit gelukkig verbeterd, maar toch blijven er zich schrijnende situaties voordoen. De
levensgeschiedenis van Antonio is hier een voorbeeld van. Antonio is inmiddels 30 jaar
oud, maar komt pas sinds zijn 25e buiten. Voorheen zat hij altijd opgesloten in zijn huis
en zette hij nooit een voet buiten. Hij kwam niet in contact met andere mensen, hij ging
niet naar school ging en nam geen deel aan de sociale leefwereld van Santiago Atitlán.
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Hij werd volledig gesegregeerd van de samenleving. De verklaring hiervoor ligt
waarschijnlijk bij de houding van zijn ouders. Antonio’s vader is lange tijd geleden
vertrokken zonder reden en volgens horen zeggen zou Antonio’s moeder zich schamen
voor haar zoon. Ook het verhaal van María Sol geeft de negatieve houding van de ouders
weer. María Sol is een meisje met het syndroom van Down. María Sol moet van haar
moeder altijd binnen blijven en mag niet naar school. Als de moeder boodschappen gaat
doen word María Sol in een afsluitbare waterton gestopt totdat de moeder weer thuis
komt. Argentina weet dat de vader van María Sol altijd de moeder de schuld gaf van de
handicap, volgens hem was de borstvoeding de oorzaak geweest. Toen Argentina de
moeder laatst nog een keer tegenkwam en vroeg naar María Sol, toen zei ze dat alles
goed was. Bovendien zei de moeder dat ze niet meer in Santiago Atitlán woonden maar
in Panajachel, aan de overkant van het meer. Volgens Argentina schaamt ze zich voor
haar dochter en is het helemaal niet waar dat ze nu in Panajachel wonen, ze wil gewoon
niet dat Argentina er steeds naar blijft vragen en probeert op deze manier de
confrontatie te vermijden. Andere schokkende verhalen zoals gehandicapte kinderen die
aan een boom worden vastgebonden en daar de hele dag moeten blijven zitten zijn ook
niet onbekend bij Adisa. Juanita, een lerares bij Adisa en de echtgenote van José, vertelde
mij;
“Hay padres que no quieren sus niños con discapacidades, pero hay tambien padres
que quieren un poco a sus niños… Pero la mayoria de padres con hijos
discapacidades no quieren ellos. Regañan, maltratan, pegan y no los limpia, no los
cambia las ropas. Cuando ellos estan aya ellos estan aya todo el dia”.
(Er zijn ouders die hun gehandicapte kind niet willen, maar er zijn ook ouders die wel
een beetje van hun gehandicapte kind houden. De meerderheid van de ouders houden
echter niet van hun gehandicapte kind en mishandelen het, mopperen erover, slaan het,
verzorgen en wassen het kind niet en verschonen de kleren niet. Als het kind eenmaal
ergens staat dan blijft het daar de hele dag staan).
Een mogelijke verklaring voor deze houding van sommige ouders ten opzichte van hun
gehandicapte kind is de onwetendheid en de angst voor de reactie van anderen. De
ouders weten niet wat ze met een gehandicapt kind aanmoeten en schamen zich er vaak
voor. Ze willen niet dat de mensen uit het dorp weten dat zij een “mislukt” kind hebben
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dat niks kan. Argentina benadrukte dikwijls dat het begrip van de familie en de manier
waarop ze met het kind omgaan erg belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Als
de familie bereid is om het kind te helpen en het maximale eruit te halen, zal het
gehandicapt kind een aangenamer leven leiden dan wanneer de ouders niets om het
kind geven. Het tekort aan interesse voor het gehandicapte kind uit zich vaak in
verwaarlozing van het kind, waardoor de ouders het kind niet meer wassen of te eten
geven. Er wordt simpelweg niet gehouden van het kind.
Adisa is een aantal keer bij de moeder van María Sol thuis geweest om te praten en te
vragen of ze María Sol niet naar de school wilde brengen, maar de moeder wil nog steeds
niet dat haar dochter in contact komt met Adisa. Volgens José kwamen dit soort situaties
vaker voor bij gehandicapte meisjes dan bij jongens5. Gehandicapte meisjes zouden
eerder te maken kunnen krijgen met stigmatisering dan gehandicapte jongens, omdat er
in Guatemala nog steeds een sterke scheiding bestaat tussen de taken van de man en die
van de vrouw. De man is veel buitenshuis op straat, onder andere voor zijn werk, maar
ook in de avond met andere mannen. Van de vrouw wordt in het algemeen verwacht dat
zij zich bezighoudt met taken in en rondom het huis. Naar de markt gaan

om

boodschappen te doen of op het land te werken mag wel, maar onnodig op straat hangen
is eigenlijk niet de bedoeling. Dit onderscheid is niet meer zo sterk als vroeger, maar
toch is het nog steeds aanwezig. Als een meisje dan ook nog eens gehandicapt is, zullen
sommige ouders sneller de neiging hebben om het meisje binnen in huis te houden dan
een gehandicapte jongen.
Hiernaast bestaat er ook nog een andere valkuil voor de ouders met het risico op
verwaarlozing van het gehandicapte kind, namelijk het gebrek aan geld met als gevolg
gebrek aan tijd en aandacht. Vaak willen de ouders, volgens Argentina, teveel kinderen.
Het gemiddelde aantal kinderen per gezin in Guatemala ligt vrij hoog, zo rond de vijf.
Verschillende informanten vertelden mij dat het vroeger zelfs nog veel meer was, je had
gezinnen met wel vijftien kinderen. De reden hiervoor is nog steeds gericht op de
verzorging van de ouders op de oude dag. Door het krijgen van veel kinderen, is er
zekerheid dat er later zeker één van de kinderen de zorg voor zijn of haar ouders op zich
zal nemen. Daarnaast zei Argentina dat veel mannen nog altijd graag grote gezinnen
willen. Hierom willen ze zelf geen conceptiemiddelen gebruiken, maar mag hun vrouw
5

Interview met José, de gehandicapte jongeman in rolstoel, op 19 april 2009
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dat ook niet. Argentina is van mening dat de ouders niet zoveel kinderen moeten krijgen,
omdat er alleen meer zorg ontstaat en er minder aandacht is voor ieder kind op zich. Een
gehandicapt kind heeft meer zorg nodig dan niet-gehandicapte kinderen, maar door het
grote aantal kinderen kan deze zorg soms in het gedrang komen waardoor het
gehandicapte kind ‘lijdt’.
Het gemiddelde inkomen van een landarbeider in Santiago Atitlán is vijfitg quetzal per
week, dat is gelijk aan 5 euro. In grote gezinnen moet er vaak hard gewerkt worden om
rond te komen. De verwachting vanuit het gezin is dat iedereen die kan werken ook
meewerkt. De ouders van de gehandicapte kinderen in Santiago Atitlán hadden allemaal
ongeveer dezelfde economische situatie. Cristina, een lichamelijk gehandicapt meisje,
kwam uit een wat rijker gezin. Haar moeder hoefde niet te werken, waardoor Cristina
nooit alleen thuis was ’s middags en altijd werd verzorgd. Cristina ontbrak het niet aan
zorg en aandacht. In tegenstelling tot Edgar Domingo, een jongen in rolstoel, waarvan
beide ouders iedere dag moesten werken om het gezin te onderhouden. Edgar Domingo
was daardoor ’s middags vaak alleen thuis en stond dan een hele middag van twaalf tot
zes op dezelfde plek te wachten omdat hij zichzelf niet kon voortbewegen. Door gebrek
aan geld in het gezin van Edgar Domingo ontstond er gebrek aan tijd en aandacht voor
Edgar Domingo.
3.3 Structurele problemen
Negatieve percepties over gehandicapten van de ouders en de bevolking leiden tot
stigmatisering en uitsluiting. Het feit dat de postnatale zorg voor gehandicapten faalt,
volgt uit het feit dat uitsluiting merkbaar is in het onderwijs. Het onderwijs is verplicht
gesteld in Guatemala, maar omdat het nooit wordt gecontroleerd houden ouders zich er
niet altijd aan. Kinderen moeten wel eens thuis blijven in het oogstseizoen zodat ze
kunnen helpen op het land. Een lerares van een kleine, reguliere school in San Pedro zei
dat er op bepaalde tijden van het jaar nauwelijks kinderen op school waren vanwege de
oogst van bepaalde gewassen. Gehandicapte kinderen worden in sommige gezinnen ook
thuis gehouden, niet omdat ze moeten helpen met oogsten, maar omdat er wordt
gedacht dat onderwijs volgen toch geen zin zal hebben.
Vaak gaat de toelating van een gehandicapt kind bij een reguliere school niet zonder slag
of stoot. Officieel is iedereen gelijk en wordt iedereen met dezelfde rechten geboren, dus
zouden reguliere scholen gehandicapte kinderen zonder protest moeten accepteren. Dit
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staat ook in de grondwet van Guatemala, maar meerdere verhalen tijdens het onderzoek
ontkrachten deze verplichting. De praktijk blijkt weerbarstiger dan de theorie.
Een aantal ouders vertelden dat hun kinderen op een reguliere school zijn geweigerd
vanwege de handicap, het zou “teveel gedoe” zijn. Tijdens het rondvragen op reguliere
scholen naar het aantal gehandicapte leerlingen was het opvallend hoe weinig
gehandicapte kinderen geïntegreerd waren in het reguliere onderwijs. Adaliss, een
veertienjarig meisje met leermoeilijkheden, zat eerst op een reguliere school maar werd
daar weggestuurd omdat het te “moeilijk was om haar les te geven”. Zij is toen door
Adisa opgevangen, die haar de extra steun kon bieden die zij nodig had. Zonder Adisa
zou er voor Adaliss geen mogelijkheid tot onderwijs zijn geweest. Gelukkig zijn er
tegenwoordig wel enkele gehandicapte leerlingen te vinden op reguliere scholen, zoals
Sebastín. Sebastín zit in een rolstoel, zijn benen zijn verlamd en hij heeft hulp nodig bij
het naar het toilet gaan. Tijdens verschillende observaties op de school van Sebastín heb
ik gemerkt dat Sebastín goed geïntegreerd was in de klas, hij had verschillende vrienden
en werd als een gelijke behandeld. Door de leraar werd dit bevestigd. Tijdens de pauzes
bleef Sebastín meestal binnen en bleven er een of twee vrienden bij hem om wat te
kletsen en te lachen. In de klas hing ook een poster op met als titel “Colaborar con
Sebastín” (samenwerken met Sebastín) met daarop een verdeling van leerlingen die
Sebastín op maandag moesten helpen, andere kinderen op dinsdag enzovoorts.
Het onderwijs is voor kinderen een manier om andere kinderen te ontmoeten en
vrienden mee te worden. Op deze manier draagt het onderwijs bij aan een betere
integratie in de samenleving van een gehandicapt persoon. Door verschillende
observaties heb ik gezien dat de meeste gehandicapte kinderen bij Adisa vrienden
hadden, meestal was dat een vriendschap met een ander gehandicapt kind, maar ook
kinderen zonder handicap uit dezelfde straat. Een gehandicapt jongetje in rolstoel dat ik
heel vaak tegenkwam op straat was Juanito. Acht van de tien keer dat ik een gehandicapt
persoon op straat zag was hij het. Bovendien was hij meestal in het bijzijn van andere
niet-gehandicapte kinderen en ze hadden telkens zichtbaar veel plezier met elkaar. Op
een middag werd gevraagd of ik Juanito naar huis toe kon brengen met de rolstoel,
omdat het busje van Adisa te vol zat. Tijdens de wandeling merkte ik dat hij heel veel
werd aangesproken en gegroet door verschillende mensen. Op een gegeven moment
werden we tegengehouden door een mevrouw die met Juanito in het Tz’utujil begon te
praten. Ze zei dat ik Juanito hier wel achter kon laten, zij zou wel even voor hem zorgen
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tot zijn moeder hem kwam halen. Het was duidelijk dat Juanito goed geïntegreerd was in
de samenleving van Santiago Atitlán. Door een aantal observaties en formele gesprekken
met Juanito zelf heb ik gezien dat dit met name ook aan zijn eigen instelling lag. Juanito
was mondig en intelligent. Als mensen hem niet moesten, stond hij daar niet lang bij stil.
Hij liet zich niet snel kleineren, als er mensen waren die hem niet aardig vonden dan
ging hij wel op zoek naar andere mensen die hem wel aardig vonden en zijn handicap
niet als een obstakel zagen. Juanito had ook geluk dat zijn ouders, na aandringen, het nut
van onderwijs toch inzagen. Helaas blijven Juanito en Sebastín, hoewel het twee mooie
positieve voorbeelden zijn, uitzonderingen. De gehandicapte kinderen die niet naar
school gaan hebben de meeste moeite met het maken van vrienden. Nog steeds gaan er
erg weinig gehandicapte kinderen in Guatemala naar school. Replogle (2005) laat in
haar artikel weten dat 98 procent van de gehandicapte kinderen in Guatemala geen
fatsoenlijk onderwijs geniet of heeft genoten. Deze kinderen komen niet buiten en leren
geen andere kinderen kennen. Ze raken totaal gesegregeerd van de samenleving.
Daarnaast wordt door het gebrek aan onderwijs de kans op een baan in de toekomst ook
nihil. Dit is het tweede probleem waarmee gehandicapten geconfronteerd kunnen
worden, de integratie op de arbeidsmarkt. De kans op het vinden van een baan is van
een aantal dingen afhankelijk. Ten eerste van de soort handicap, een lichamelijk
gehandicapte persoon in een rolstoel kan behoorlijk pienter zijn, maar kan niet lopen.
Voor een kantoorbaan zou deze persoon geschikt zijn, maar dan moet de houding van de
baas ook positief zijn. Dat ontbreekt vaak nog in Guatemala. Volgens veel gehandicapte
jongeren die ik sprak discrimineren de bazen nog wel eens. Van alle gehandicapte
mensen die ik heb leren kennen in Santiago Atitlán werkte één persoon buiten Adisa,
namelijk op de administratieafdeling van een school. Veel bazen denken dat een
gehandicapt persoon minder zou kunnen dan een niet-gehandicapt persoon. Door deze
perceptie is de arbeidsintegratie van gehandicapte personen slecht met als gevolg dat
gehandicapte personen vaak afhankelijk zijn van de familie en zichzelf niet kunnen
voorzien van een inkomen. Dit brengt het derde probleem in zicht; de kans op een
huwelijkspartner neemt hierdoor namelijk ook weer af. Iemand die zijn gezin niet kan
voorzien is geen echte man en dus een slechte huwelijkskandidaat. José, een lichamelijk
gehandicapte man, is sinds drie jaar getrouwd met Juanita, maar tijdens de plechtigheid
werd Juanita publiekelijk door de priester gewaarschuwd voor een man als José. José
zou geen goede echtgenoot zijn.
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De stigmatisering veroorzaakt dus verschillende obstakels voor de integratie van
gehandicapte personen. Allereerst kan de toegang tot het onderwijs voor problemen
zorgen. De reguliere scholen laten gehandicapte kinderen liever niet toe, daarnaast
kunnen de scholen van gehandicaptenorganisaties soms ook vol zitten voor bepaalde
tijd. De aanwezigheid van een gehandicaptenorganisatie is vaak wel doorslaggevend
voor de toegang tot onderwijs. Doordat sommige gehandicapte jongeren geen onderwijs
kunnen genieten, zijn ze ook minder goed voorbereid op hun toekomst. Het vinden van
een baan wordt er niet gemakkelijker op. Hieruit volgt dat de kansen op de
huwelijksmarkt ook afnemen, vooral voor gehandicapte mannen. Mannen worden in
Guatemala over het algemeen gezien als de kostwinner van het gezin. Een man die zijn
gezin niet kan onderhouden is niet gewild op de huwelijksmarkt.
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Hoofdstuk 4: Zelfbeeld van gehandicapte kinderen
4.1 Hoe denken gehandicapte personen in Santiago Atitlán over zichzelf?
Tijdens het onderzoek heb ik ondervonden dat de meeste gehandicapte jongeren zich
niet meer schamen voor hun handicap. Antonio en zijn vriend José, twee jongemannen
in rolstoel, gingen vaker met zijn tweeën alleen in hun rolstoel het dorp in om te kijken
wat er allemaal te doen was. Dit wil zeggen dat ze naar buiten toegaan, de straat op en
niet bang zijn dat anderen hen zien. In een interview met José6 zei hij mij dat hij zich
vroeger wel eens schaamde voor zijn handicap als mensen hem starend aankeken. Nu
trekt hij zich daar niks meer van aan, hij is wie hij is. Hij weet waar hij terecht kan in het
dorp, welke straten hij kan nemen met zijn rolstoel, welke winkels hij binnenkan en hij
heeft genoeg vrienden binnen Adisa, maar ook erbuiten. Ook Juanito, een gehandicapt
jongetje in rolstoel, schaamde zich niet voor zijn handicap. Hij was vaak op straat te
vinden, altijd onder het gezelschap van zijn vriendjes.
Argentina vertelde mij dat lichamelijk gehandicapte kinderen vaak intellectueel beter
ontwikkeld zijn dan niet-gehandicapte kinderen. Binnen de school van Adisa was dit ook
wel te merken. De meeste lichamelijk gehandicapte leerlingen waren een stuk
intelligenter dan hun medeklasgenoten met een geestelijke of zintuiglijke handicap,
ondanks dat ze vaak nog minder jaren onderwijs hadden gehad. Bij Juanito was dat
duidelijk het geval. De school van Adisa was de eerste school waar Juanito op achtjarige
leeftijd les kreeg. Voorheen had Juanito nog nooit les gehad, maar toch is hij nu, na twee
jaar, de beste leerling van de klas. Hij pikt alles heel snel op en kan het beste rekenen en
schrijven. Ook spreekt Juanito nu vloeiend Spaans, terwijl hij twee jaar geleden alleen
Tz’utujil sprak en slechts enkele woordjes Spaans. Het enige waardoor hij soms wat
achterbleef bij de rest was doordat zijn handen misvormd waren, hierdoor had hij
moeite met schrijven, vooral met snel schrijven.
4.2 Ontwikkeling van het zelfbeeld van gehandicapte personen
Het is mij tijdens het onderzoek duidelijk geworden dat de gehandicapte mensen meer
naar buiten komen dan voorheen. Dat is een goed teken. Heatherton (2000) zegt in zijn
studie dat mensen sociaal contact zullen vermijden als ze verwachten dat ze
gediscrimineerd zullen worden. Bij sommige gehandicapte mensen was dit nog steeds
de reden dat ze de straat het liefst vermeden. Miriam, een gehandicapt meisje in rolstoel,
6

Interview gehouden op 14 februari 2009
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kwam iedere ochtend naar de oficina van Adisa toe om te knutselen en ging ’s middags
weer meteen naar huis. Als ze naar huis ging werd ze gebracht door Josue, een geestelijk
gehandicapte jongen, tot op de plaats vanwaar ze zelf verder kon en de straten niet meer
omhoog liepen. Miriam vertelde dat ze het liefst zo snel mogelijk naar huis ging omdat ze
daar veilig was. Op straat voelde ze zich niet echt prettig. Ze heeft een keer meegemaakt
dat een groepje jongens haar tegenhielden en vervelende vragen gingen stellen en haar
scheldwoorden nariepen. Het was bovendien opvallend dat Miriam het enige meisje was
dat dagelijks naar de oficina van Adisa kwam. In hoofdstuk 3 kwam al aan bod dat de
integratie van gehandicapte meisjes soms moeizamer kan verlopen dan van
gehandicapte jongens. De Guatemalteekse cultuur heeft een sterke man-vrouw verdeling
en van vrouwen wordt verwacht dat ze veel binnenshuis blijven. Het feit dat een meisje
ook nog eens gehandicapt is, kan ervoor zorgen dat ze door de ouders sneller binnen
wordt gehouden en niet naar school mag dan een gehandicapte jongen. Hierdoor zal het
vormen van een positief zelfbeeld voor meisjes ook problematischer zijn dan voor
jongens, aangezien zij alleen al door een meisje te zijn aan de ouders meer reden zouden
kunnen geven tot verwaarlozing.
De reden waarom sommige gehandicapten de straat mijden is waarschijnlijk negatieve
ervaringen in het verleden, zoals Miriam. Omgang met anderen heeft klaarblijkelijk
invloed op hoe de gehandicapte personen zich gedragen. Als deze omgang positief is,
zoals in het geval van de lichamelijk gehandicapte leerling Juanito, zal er eerder een
positief zelfbeeld ontstaan bij de gehandicapte persoon. De gehandicapte persoon voelt
zich geaccepteerd en ontwikkelt zelfvertrouwen. Als de gehandicapte persoon weleens
te maken heeft gehad met negatieve ervaringen tijdens omgang met andere mensen,
zoals lastig gevallen worden of uitgescholden worden, dan zal er eerder een negatief
zelfbeeld ontstaan bij de gehandicapte persoon. Vriendschappen dragen ook bij aan een
positief zelfbeeld. Als een gehandicapt persoon merkt dat hij de moeite waard is en
vrienden heeft, zal hij positiever over zichzelf gaan denken. Dit heeft ook veel te maken
met de instelling van de gehandicapte persoon zelf. Als hij iets wil maken van zijn leven
zal hij wat vaker naar buiten gaan en mensen proberen te ontmoeten. Als de persoon
door bepaalde oorzaken, zoals schaamte of eerdere negatieve ervaringen, binnenblijft is
het logisch dat diegene minder vrienden zal hebben. Bovendien spelen de ouders een
erg belangrijke rol hierin. Hoe de ouders hun kind zien bepaalt nog altijd voor een groot
deel hoe het kind zichzelf ziet. Als er door de ouders neerbuigend en respectloos wordt
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omgegaan met het gehandicapt kind is het vanzelfsprekend dat het kind weinig
zelfvertrouwen zal hebben en zichzelf uiteindelijk ook als een mislukkeling gaat zien.
Het is heel moeilijk om dit weer recht te buigen. Dat is nog steeds te zien bij Antonio, de
lichamelijk gehandicapte jongeman die 25 jaar van zijn leven opgesloten heeft gezeten.
Argentina vertelde mij dat hij uit een kil gezin kwam waar weinig liefdevol werd
omgegaan met Antonio. Ook zou Antonio de eerste tijd toen hij net bij Adisa kwam vaak
ineengedoken, stilletjes in een hoekje hebben gezeten. Hij vond het allemaal
beangstigend, al helemaal die buitenlandse vrijwilligers. Tijdens mijn bezoeken aan de
oficina van Adisa merkte ik dat hij terughoudend en timide was ten opzichte van mij; een
vreemd iemand. Maar het zelfbeeld van een persoon kan in de loop der tijd ook
veranderen (Heatherton, 2000), want na verloop van tijd werd Antonio wel opener
tegen mij. Over zijn verleden praten wilde hij echter nog steeds niet. Een jarenlange
geestelijke mishandeling schijnt vaak treffender te zijn dan jarenlange fysieke
mishandeling, dus dit zal voornamelijk tijd nodig hebben. Door Adisa is hij terug
gebracht in het dagelijkse leven en ziet hij wat het leven hem te bieden heeft. Antonio
wilde heel graag trouwen en kinderen krijgen. Dit geeft aan dat hij zijn toekomst nu
positief inziet en iets wil maken van zijn leven.
4.3 Jezelf laten zien!
Verschillende medewerkers van Adisa benadrukten dat het belangrijk is dat
gehandicapten zich meer laten zien in Santiago Atitlán. Op deze manier kan de
bewustwording van de bevolking worden vergroot. Hierdoor zal de stigmatisering
afnemen en bestaat er voor gehandicapten de kans om een positiever zelfbeeld te
creëren. Het meedoen aan sportactiviteiten als de Olympische Spelen laat zien dat de
gehandicapte mensen die eraan meedoen zelfverzekerd zijn en zich niet schamen voor
hun handicap. Door deze Spelen krijgen de gehandicapte kinderen en jongeren meer
aandacht vanuit de media, want voor journalisten zijn deze Spelen een hot item en het
wordt vermeld in alle kranten. Dit geeft de kinderen een goed gevoel, op deze manier
staan ze ook een keer in de spotlights. De gehandicapte kinderen en jongeren die hebben
meegedaan zijn vaak ook heel trots op hun prestaties tijdens dit soort activiteiten. Het
laat zien dat zij ook iets kunnen ondanks hun handicap.
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In dit hoofdstuk wordt het duidelijk dat het zelfbeeld erg kan verschillen onder
gehandicapte personen. Het hangt sterk af van hun opgedane ervaringen, van hun
vriendschappen, van de omgangsvorm met de ouders en van hun eigen instelling.
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Hoofdstuk 5: Gehandicaptenvoorzieningen
Sinds de ondertekening van het vredescontract in 1996 is er veel verbeterd in
Guatemala wat betreft het niveau van de sociale organisatie en de burgerparticipatie
(CONADI, 2008). Toch is dit nog steeds niet voldoende, Guatemala worstelt nog steeds
met de basisvoorzieningen, zeker in de gezondheidszorg. De armoede is hier de grootste
oorzaak van. De uitdrukking “Una vida larga no es posible” (een lang leven is niet
mogelijk) heb ik verscheidene malen gehoord.
5.1 Publieke voorzieningen versus voorzieningen door Adisa
Uit het contexthoofdstuk kwam naar voren dat de overheid (nog steeds) erg weinig doet
voor de gehandicapte bevolking van Guatemala. Ondanks verschillende nationale
instellingen zoals CONADI, worden de meeste centra voor speciaal onderwijs en
gehandicaptenzorg nog steeds grotendeels opgezet door de private sector, zoals ouders
en
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gehandicaptenvoorzieningen. “No hay servicios publicos, solo Adisa” (Er zijn geen
publieke voorzieningen, alleen Adisa) aldus Mirna, de fysiotherapeute van Adisa. De
laatste jaren is er wel een verschuiving van de verantwoordelijkheid richting de
overheid zichtbaar, onder andere ook door de oprichting van CONADI. Desondanks blijft
de situatie van gehandicapte personen in Guatemala zorgelijk. Het feit dat er tijdens de
propaganda weken voor de verkiezingen van de nieuwe burgemeester van Santiago
Atitlán beloofd werd om meer te doen voor de gehandicapte mensen, maar dat er tot de
dag van vandaag nog steeds niets gerealiseerd is, zegt genoeg. De gehandicapte jongeren
bij Adisa hebben ook een handtekeningenactie gehouden om op het centrale plein van
Santiago Atitlán een vlakke bestrating te krijgen, zodat gehandicapte mensen zich daar
beter kunnen voortbewegen. Deze actie is inmiddels al vijf maanden geleden en ook
daar is nog niets mee gedaan. De gemeente van Santiago Atitlán doet nauwelijks iets
voor gehandicapte personen, zo is de infrastructuur absoluut niet handicapvriendelijk.
“De stoepen zijn afwezig of heel hoog en smal, de straten zijn ongelijk met kuilen erin of
met kinderkopjes, de meeste gebouwen komen gehandicapten niet binnen omdat de
deuropening te smal is, er een stoep, rand of trappen zijn en het transport is al helemaal
een ramp…” aldus Pedro, een leraar bij Adisa7. Bovendien ligt Santiago Atitlan aan de
voet van een berg, waardoor veel straten behoorlijk steil zijn. Elektrische rolstoelen zijn
7

Interview gehouden op 2 maart 2009
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niet te krijgen in Santiago Atitlán en dus is het zelfstandig voortbewegen voor een
gehandicapt persoon onmogelijk.
Voordat Adisa opgericht werd, bestond er een andere organisatie voor gehandicapte
kinderen, namelijk ‘Centro Niños Preciosos’ onder leiding van Juan Ajtzip Alvorado. Dit
centrum werd in 1987 opgericht, maar heeft in 1992 de deuren moeten sluiten vanwege
te weinig steun. Het centrum was een dagopvang voor gehandicapte mensen waar ook
speciaal onderwijs, therapieën en begeleiding werden gegeven. Juan Ajtzip Alvorado was
destijds ook omroeper bij de lokale radiozender ‘Voz de Atitlán’ en heeft als eerste via de
radio de bevolking van Santiago Atitlán bewust gemaakt van het bestaan van
gehandicapte mensen en hun situatie. Na de sluiting van het centrum in 1992 is er zes
jaar lang geen centrum geweest. In 1998 werden Argentina en Francisco de Sojuel zich
door hun gehandicapte dochter bewust van het tekort aan gehandicaptenvoorzieningen
in Santiago Atitlán en zij hebben toen Adisa opgericht. Vanaf 1998 wordt Adisa gerund
door tien Guatemalteekse stafleden en een comité van ouders van gehandicapte
kinderen, gehandicapte jongeren zelf en vrijwilligers.
5.2 Doelen van Adisa
De doelen van Adisa zijn de mogelijkheden voor de mentale en fysieke ontwikkeling van
gehandicapten vergroten zodat hun integratie in de samenleving en hun levenskwaliteit,
maar ook die van de familie worden verbeterd. Adisa streeft ernaar om een solidaire
organisatie te zijn gericht op fysiek, geestelijk en zintuiglijk gehandicapte mensen. Ze
zetten zich in voor de gehandicapte mensen in Santiago Atitlán, maar ook voor de
omringende dorpjes. Meer concreet willen ze dit bereiken door verschillende
voorzieningen aan te bieden zoals speciaal onderwijs, therapieën, fysiotherapie,
goedkope(re) medicatie, vroegtijdige stimulatie, coördinatie met medici en een
luisterend oor voor de ouders.
5.3 Adisa als gehandicaptenorganisatie
Adisa is de enige organisatie in Santiago Atitlán die zich bezighoudt met gehandicapte
mensen. Er zijn in totaal ongeveer 200 mensen aangesloten bij Adisa, inclusief de tien
Guatemalteekse stafleden (Adisa, 2009). Daarnaast krijgt Adisa regelmatig hulp van
vrijwilligers. Daarbij komen sommige moeders ook regelmatig op vrijwillige basis een
ochtendje helpen op de school van Adisa, zij poetsen wat, maken de atól (maïspap),
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bakken de eieren of helpen in de klas. Het totaal aantal gehandicapte mensen in Santiago
Atitlán en omliggende dorpjes wordt door de stafleden van Adisa geschat op 550. Dit
betekend dat er dus nog 350 gehandicapte mensen niet bij Adisa zijn aangesloten en
zonder enige begeleiding zichzelf moeten redden. De verwachting is dat dit
voornamelijk oudere mensen zijn die vaak niet de behoefte hebben om dagelijks naar
Adisa te komen. Josefina, een gehandicapte vrouw in rolstoel van 53 jaar oud, kwam een
aantal jaren geleden dagelijks bij Adisa om te knutselen, maar na verloop van tijd wilde
ze niet meer komen. Ze had er geen behoefte meer aan en vond het ‘salaris’ dat ze van
Adisa kreeg te min. In tegenstelling tot Antonio, een jongeman van 30 in rolstoel. Hij
komt dagelijks naar Adisa. Door zijn jarenlange opsluiting is hij blij om eindelijk onder
de mensen te zijn. Adisa en vooral de school van Adisa is gericht op gehandicapte
kinderen en jongeren, alhoewel bijlessen voor volwassenen ook mogelijk zijn. Dit
betekend niet dat volwassen gehandicapten niet welkom zijn, in tegendeel.
Op de school van Adisa zijn er per dag ongeveer 25 kinderen in de leeftijd van vijf tot 26
jaar die onderwijs volgen. De leerlingen komen niet alleen uit Santiago Atitlán, maar ook
uit omliggende kleinere dorpen, aldeas, zoals Panabaj, San Lucas Tolimán of Cerro
d’Oro8. Deze kinderen komen met eigen vervoer. De kinderen uit Santiago Atitlán
worden dagelijks opgehaald en thuisgebracht door het busje van Adisa. Kinderen die
niet in Santiago Atitlán wonen komen vaak met hun ouders naar Adisa. Febe kwam
bijvoorbeeld iedere dag samen met haar moeder, Manuela, vanuit San Lucas Tolimán
met een pick-up taxi naar school. Aldeas verder buiten Santiago Atitlán die te ver weg
liggen om dagelijks op en neer te komen naar de school zijn ook aangesloten bij Adisa.
De fysiotherapeuten van Adisa, Mirna en Andrea, gaan daar meestal eenmaal per week
op bezoek om oefeningen te doen met de gehandicapte kinderen en te kijken hoe het
ermee gaat. Omdat deze gehandicapte kinderen op grote afstand wonen van Adisa,
organiseert Adisa deze huisbezoeken. Een tweetal huisbezoeken heb ik bijgewoond. Een
jongen van negen jaar oud, genaamd Luca, woonde in een dorpje ver achter San Lucas
Tolimán en kwam uit een gezin met twee zussen en zijn moeder. Zijn vader had hen toen
hij klein was verlaten. De moeder moet nu alleen zorgen voor het inkomen en heeft geen
tijd om regelmatig naar Adisa te komen met haar zoon. Het lichaam van Luca is aan de
linkerkant verlamd waardoor hij zijn linkervoet en linkerarm niet kan gebruiken, maar
hij kan wel nog zelfstandig lopen. Ook heeft hij spraakproblemen. Luca gaat niet naar
8

Zie bijlage 1 voor een landkaart van Lago Atitlán, Guatemala.
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school en is altijd rondom het huis te vinden. Toen ik de moeder vroeg naar Luca zei ze
dat ze het moeilijk vond, “sin esperanza”, ze had geen hoop voor hem in de toekomst. Hij
zal altijd blijven zoals hij nu is, afhankelijk van haar verzorging.
5.4 Voorzieningen verzorgd door Adisa
Op de school van Adisa bevinden zich drie klaslokalen, een kantoor, een keuken, een
eetzaal en twee toiletten. Deze ruimtes bevinden zich allemaal op één niveau en er zijn
nergens stoepjes of randen aangebracht. Met dit soort vereisten is binnen Adisa
rekening gehouden. Op de reguliere scholen in Santiago Atitlán zijn dit soort
aanpassingen niet terug te vinden, want overal zijn trappen en geen liften. Eén school in
Santiago Atitlán, Escuela Matteo Herrera #2, had wel bergjes in plaats van trappen, maar
dit komt omdat dit vroeger de oude school was van Adisa. Pas vier jaar geleden is de
huidige school van Adisa gebouwd. De bergjes zijn dus een overblijfsel van Adisa, ze zijn
niet gebouwd door de reguliere school Matteo Herrera #2 zelf.
In de school van Adisa wordt iedere ochtend lesgegeven. Er zijn drie leraren speciaal
onderwijs op de school van Adisa, Argentina, Pedro en Juanita. Daarnaast zijn er nog drie
andere leraren die voornamelijk bijlessen geven aan volwassenen of aan leerlingen met
leermoeilijkheden van reguliere school. Pedro geeft les aan geestelijk en lichamelijk
gehandicapte leerlingen in de leeftijd van zes tot 26 jaar. Hij doet voornamelijk spelletjes
met de kinderen en leert ze de eenvoudige basis zoals veterstrikken of het benoemen
van lichaamsdelen. De gehandicapte kinderen waar Pedro les aan geeft hebben het
laagste niveau binnen de school. Juanita geeft les aan geestelijke en lichamelijke
gehandicapte kinderen in de leeftijd van vijf tot veertien jaar. Zij knutselt en tekent veel
met de kinderen en leert hen dingen als de dagen van de week. Argentina geeft les aan
geestelijke en lichamelijke gehandicapte kinderen in de leeftijd van tien tot zestien jaar.
Zij leert de kinderen schrijven en rekenen op een aangepast niveau en tempo. De
gehandicapte kinderen waar Argentina les aan geeft hebben het hoogste niveau binnen
de school. Iedere ochtend is er om tien uur pauze en krijgen de kinderen atól (een soort
maïspap) en als het aanwezig is gebakken ei en frijoles (zwarte bonen). Het is de
bedoeling dat ieder kind zijn eigen tortilla’s meeneemt van thuis. Vervolgens worden de
kinderen om twaalf uur opgehaald door het busje van Adisa en worden ze weer naar
huis gebracht. In de middag wordt er soms nog bijles gegeven aan volwassen
gehandicapten of kinderen die in de ochtend naar een reguliere school gaan.
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Adisa heeft buiten de school ook nog een oficina, deze bevindt zich aan de andere kant
van de stad. De oficina is een werkplaats waar de administratie van Adisa wordt gedaan,
waar geknutseld en gewerkt wordt door de gehandicapte jongeren en waar de
therapieën worden gegeven door de fysiotherapeuten Mirna en Andrea. Ook bevindt er
zich een bakkerij waar tweemaal per week koekjes worden gebakken door de
gehandicapte jongeren van Adisa. Deze worden weer verkocht aan lokale winkeltjes in
Santiago Atitlán. De handgemaakte voorwerpen door de gehandicapte jongeren, zoals
papieren tassen, speelgoed, kasten en sieraden worden verkocht in de winkel van Adisa
in Guatemala-Stad. De opbrengst daarvan wordt verdeeld onder de jongeren. Op deze
manieren bouwen zij ook een klein inkomen op. Naast de oficina van Adisa ligt ook nog
een apotheek die gelieerd is aan Adisa. De mensen die aangesloten zijn bij Adisa kunnen
hun medicijnen daar goedkoper krijgen. Bovendien is er ook een ziekenhuis in Santiago
Atitlán. De omvang ervan is vrij klein, het beschikt over vijftien kamers. Op grote
ingrepen is het ziekenhuis niet voorbereid, daarvoor worden de mensen doorverwezen
naar de hoofdstad. Tijdens de burgeroorlog heeft het ziekenhuis lange tijd leeggestaan
en later is het verwoest. Pas in 2005 is het nieuwe ziekenhuis heropend. Francisco de
Sojuel, de echtgenoot van Argentina en de medeoprichter van Adisa is op vrijwillige
basis directeur van het ziekenhuis. Francisco kan door zijn contacten met het ziekenhuis
in veel gevallen voor kortingen zorgen mochten er operaties nodig zijn bij gehandicapte
kinderen. Zo moest Samuel, een leerling bij Adisa met het syndroom van Down, een
week in het ziekenhuis liggen. Dit zou normaal 1200 quetzales (120 euro) hebben
gekost, maar Fransisco had gezorgd dat de ouders van Samuel maar 500 quetzales (50
euro) moesten betalen.
5.5 Activiteiten verzorgd door Adisa
Af en toe organiseert Adisa ook activiteiten. Zo was er in mei 2009 de ‘Semana de la
Madre’ (Week van de Moeder). Er werden spelletjes gedaan, de moeders van de
gehandicapte kinderen werden allemaal uitgenodigd en er was taart en feest. De hele
week lang konden de moeders meekomen naar de school om eens een kijkje te nemen
bij hun zoon of dochter. Daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd in
samenwerking met andere centra rondom het meer, zoals ‘Centro Maya’ uit San Juan la
Laguna. De leraren en begeleiders van beide centra nemen de kinderen wel eens samen
mee zwemmen of wandelen. Eén keer per jaar organiseert Guatemala-Stad Olympische
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Spelen voor gehandicapten (CONADI, 2008). Gehandicapte kinderen van Adisa doen
daar dan ook aan mee. Bovendien is er elk jaar de ‘día de discapasitados’. Op deze dag
komen alle gehandicapte kinderen uit verschillende gehandicaptenorganisaties gelegen
rondom het meer bijeen. De dag is georganiseerd door en voor gehandicapten en staat in
het teken van allerlei activiteiten en spelletjes.
5.6 Financiering van Adisa
Voor financiering is Adisa afhankelijk van donaties van vrijwilligers. De overheid
doneert af en toe ook wel eens wat, zo werden er in maart 2009 een aantal dozen
binnengebracht vol met schriften, kleurpotloden, lijm, linialen en gummen. Argentina zei
dat dit de laatste tijd steeds vaker voorkwam, omdat de school van Adisa sinds kort
geregistreerd staat als een officiële school. Het Ministerie van Gezondheid van
Guatemala betaalt de salarissen van enkele leraren. Ook een Duits bedrijf neemt de
salarissen van enkele leraren voor haar rekening. Daarbij is er een Amerikaanse man die
vaker donaties geeft aan Adisa, zo had hij vorig jaar een grote vrachtwagen vol met
rolstoelen afgeleverd bij Adisa. Daarnaast is er nog EMIS, een Spaanse organisatie die
streeft voor gelijk onderwijs voor iedereen in Guatemala. Zij hebben geholpen bij de
opbouw en financiering van de school van Adisa. Voor de ouders van de gehandicapte
kinderen is de school van Adisa gratis. Enkel voor de benzine van het busje word twintig
quetzal (twee euro) per maand gevraagd en voor sommige grotere activiteiten wordt
een kleine bijdrage gevraagd.
5.7 Resultaten van Adisa
Het is duidelijk dat gehandicapte mensen dus volledig afhankelijk zijn van de
voorzieningen die door Adisa bewerkstelligd worden. Door Adisa hebben zij de
mogelijkheid om onderwijs te volgen; door Adisa hebben zij een rolstoel en kunnen ze
naar buiten toe; door Adisa hebben zij een plaats waar ze heen kunnen gaan; door Adisa
hebben zij een klein inkomen; door Adisa kunnen zij de medicijnen goedkoper kopen en
krijgen ze korting in het ziekenhuis en door Adisa wordt de sensibiliteit van de mensen
verbeterd.
Meerdere informanten vertelden mij dat er nu, door de oprichting van Adisa, te zien was
dat er een verbetering plaatsvond en gehandicapte mensen steeds beter geïntegreerd
raken. “Voorheen was de discriminatie nog erger” aldus Argentina. De bewustwording
onder de ouders, maar ook de bevolking laten een verbetering zien. Ook gaat de
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gehandicaptenvoorzieningen. Helaas durfde Argentina mij nog steeds de garantie te
geven dat er vandaag de dag nog steeds gehandicapte kinderen opgesloten zullen zitten
in hun huis.
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Conclusie
Deze scriptie heeft antwoord proberen te geven op de vraag; “Welke problemen
ondervinden

gehandicapte

kinderen

in

Santiago

Atitlán

en

hoe

tracht

de

gehandicaptenorganisatie Adisa aan deze problemen tegemoet te komen?”. Om deze
vraag te beantwoorden heb ik de scriptie opgedeeld in drie onderdelen, namelijk de
betekenis van een handicap in Santiago Atitlán, het zelfbeeld van de gehandicapte
kinderen en de gehandicaptenvoorzieningen in Santiago Atitlán. Ik zal nu stuk voor stuk
naar deze onderdelen kijken en aan de hand van die beschouwing uiteindelijk een
conclusie trekken.
In het eerste empirische hoofdstuk wordt duidelijk dat de bevolking van Santiago Atitlán
verschillende opvattingen heeft over de oorzaak van een handicap. Er wordt door de
bevolking en de ouders van gehandicapte kinderen aan veel uiteenlopende verklaringen
gedacht, zo zou God een handicap kunnen veroorzaken, maar het zou ook kunnen
komen door het gebruik van bepaalde middelen tijdens de zwangerschap, erfelijkheid of
een vloek. Vervolgens komen een aantal casussen aan bod van de houdingen van ouders
van gehandicapte kinderen in Santiago Atitlán. Daaruit worden een aantal problemen en
gevolgen duidelijk voor de gehandicapte kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat
lichamelijk gehandicapten in de praktijk in Santiago Atitlán niet dezelfde rechten hebben
als een persoon zonder handicap. Veel ouders voelen schaamte voor hun gehandicapte
zoon of dochter. In het geval van Antonio en María Sol was dat vermoedelijk het geval.
De ouders van beide kinderen hielden het kind binnen in huis. Het kind kwam nooit
buitenshuis en kwam nooit onder de mensen. Antonio is inmiddels door Adisa naar
‘buiten gehaald’ maar María Sol (nog) niet. De ouders van María Sol schamen zich
dermate voor hun gehandicapte dochter dat ze niet willen dat ‘de mensen’ het ‘mislukte’
kind ooit zien. Er wordt weinig liefdevol omgegaan met de kinderen. Het gevolg is dat
het kind zich niet kan ontwikkelen en soms echt letterlijk zit weg te schrijnen in een
hoekje. Begrip van de ouders voor de situatie van een gehandicapt kind is dus erg
belangrijk. De ouders voeden het kind op en kunnen het kind een richting uitsturen. Als
zij voor hun gehandicapte zoon of dochter niet het maximale eruit halen, dan zal het
kind weinig toekomstperspectief hebben. Uiteraard ligt dit ook aan de soort handicap,
maar wederom ook aan de economische situatie van de ouders. Ze kunnen nog zoveel
willen voor hun gehandicapt kind, als ze het geld ervoor niet hebben dan houdt het op.
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Dit gebrek aan geld kan voor meerdere problemen voor het gehandicapte kind
verantwoordelijk worden gehouden. Door gebrek aan geld binnen een gezin moet er
vaak door beide ouders hard gewerkt worden. In Guatemala zijn grote gezinnen met vijf
kinderen standaard. Als de ouders naast een aantal niet-gehandicapte kinderen ook een
gehandicapt kind hebben dan kan het gebeuren dat het gehandicapt kind te min
aandacht krijgt, terwijl het die extra aandacht juist zo hard nodig heeft. Ook hier komt de
economische situatie van de ouders weer kijken. In sommige armere gezinnen is het
nodig dat ieder arbeidsgeschikt gezinslid meewerkt om het brood op de plank te krijgen.
In dat geval kan het zijn dat het gehandicapte kind dagenlang alleen thuis zit. Bij Edgar
Domingo was dat het geval. Zijn vader en moeder moesten allebei volle dagen werken
om rond te komen, waardoor Edgar Domingo ’s middags vaak alleen in zijn rolstoel in
een kamer zat te wachten. Hierdoor ontstaat er minder tijd voor de zorg van de kinderen
en kan het zijn dat het gehandicapte kind verwaarloosd wordt.
Daarnaast bestaan er ook nog een aantal structurele problemen. Allereerst het
onderwijs. Officieel moet ieder gehandicapt kind worden toegelaten op een reguliere
school. In de praktijk blijkt dit echter een fabeltje te zijn, want veel ouders van
gehandicapte kinderen hebben moeilijkheden ondervonden bij de toelating van hun
gehandicapt kind op een reguliere school. Daarnaast kan het recht op onderwijs soms
ook verkeerd uitpakken doordat de ouders in een ontoereikende financiële situatie
zitten. De ouders hebben vaak het geld niet om de extra zorg die het gehandicapte kind
nodig heeft te bekostigen. Door hun handicap en het gebrek aan onderwijs hebben
gehandicapte mensen vaak ook moeite met de integratie op de arbeidsmarkt. Er hangt
veel af van de instelling van de baas, de concurrentie met niet-gehandicapte mensen is
vaak niet te winnen. Als de gehandicapte persoon naast zijn of haar handicap ook geen
onderwijs heeft genoten, neemt de kans op een succesvolle carrière van de gehandicapte
alleen nog maar meer af. Door deze problemen op de arbeidsmarkt neemt de kans op
het vinden van een huwelijkspartner ook af. In Guatemala wordt de man wordt nog
altijd gezien als de kostwinner. Het feit dat een gehandicapte man geen baan kan krijgen,
wil zeggen dat hij zijn gezin niet kan onderhouden. Veel vrouwen zullen in een
gehandicapte man zonder baan daarom geen geschikte huwelijkskandidaat zien.
Een overkoepelend probleem is stigmatisering van gehandicapte personen, maar het is
niet vanzelfsprekend dat een gehandicapt persoon altijd te maken zal krijgen met
stigmatisering. De mate van stigmatisering lijkt vooral af te hangen van de
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mogelijkheden die de gehandicapte persoon heeft in de samenleving. Gehandicapte
mensen hebben vaak speciale talenten en het zou een oplossing zijn als de gehandicapte
persoon hierin zijn of haar werk zou kunnen vinden. Een handicap hoeft dus niet altijd
tot negatieve stigmatisering te leiden. Deze conclusie komt voornamelijk tot stand door
de aanwezigheid van Adisa. Adisa maakt erg veel mogelijk voor de gehandicapte mensen
van Santiago Atitlán en de omringende dorpjes. Adisa zorgt voor een betere integratie
van de gehandicapte mensen en maakt de bevolking meer bewust van het feit dat
gehandicapte mensen ook gewoon mensen zijn die evenveel rechten hebben als ieder
ander. Het kweken van begrip bij de bevolking is een van de belangrijkste doelen van
Adisa. Dit doen ze door zich te laten zien in het dorp en de aandacht voor de
gehandicaptenzorg te vergroten. De aangeboden voorzieningen van Adisa dragen bij aan
het verminderen van de problemen waarmee gehandicapten geconfronteerd worden.
Ze maken erg veel mogelijk voor gehandicapten, wat voorheen niet mogelijk was zoals
onderwijs, therapieën, medicatie, maar ook plezier, vriendschappen, begrip en liefde. Dit
betekend niet dat er door het bestaan van Adisa helemaal geen moeilijkheden meer
zullen bestaan voor gehandicapte mensen, er zullen altijd mensen blijven bestaan die
gehandicapte mensen verafschuwen. De gehandicaptenzorg in Guatemala is nog steeds
allesbehalve perfect, maar langzamerhand zijn er wel kleine verbeteringen zichtbaar
door de voorzieningen en activiteiten van Adisa. Deze kleine verbeteringen zorgen ook
voor een positiever zelfbeeld van het gehandicapte individu. Het zelfbeeld van
gehandicapte kinderen blijkt sterk bepaald te worden door negatieve of positieve
opgedane ervaringen. Miriam, het gehandicapte meisje wat vaker bij de oficina van Adisa
kwam, heeft een keer een negatieve ervaring opgedaan en heeft sindsdien weinig
zelfvertrouwen. In tegenstelling tot het gehandicapt jongetje Juanito met veel positieve
ervaringen, hij was zelfverzekerd, had vriendjes genoeg en was vastbesloten zich door
niemand tegen te laten houden in zijn leven.
Door de gehandicaptenvoorzieningen en –activiteiten worden de mensen in Santiago
Atitlán steeds meer bewust gemaakt van de gehandicapten. Op deze manier hoopt Adisa
dat ze gewend raken aan gehandicapten en gehandicapten steeds meer als ‘normale’
medeburgers beschouwen. Toch is de onwetendheid rondom gehandicapten nog niet
verdwenen, veel mensen hebben nog steeds geen idee hoe men met een gehandicapt
persoon moet omgaan of waarom diegene een handicap heeft. In feite zou er meer

43

Bachelorscriptie
Josefien Crombag – 3173011
26 juni 2009

onderwijs of voorlichting moeten worden gegeven over gehandicapte mensen, zodat er
meer kennis ontstaat over handicaps, maar ook over de situatie van een gehandicapt
persoon. Hierdoor zouden vooroordelen, misvattingen en discriminatie, zoals in
hoofdstuk 3 beschreven, voorkomen kunnen worden. Ook zou de pre- en postnatale
zorg verbeterd moeten worden. Veel moeders weten niet hoe ze het beste voor zichzelf
en hun kind kunnen zorgen tijdens de zwangerschap. Het is belangrijk dat dit verbeterd
wordt, zodat moeders goed voorbereid zijn en weten hoe ze hun baby zo gezond
mogelijk ter wereld kunnen laten komen. Door betere zorg kunnen ze ook geïnformeerd
worden over welke mogelijkheden, zoals operaties en medicijnen, er zijn mocht het kind
gehandicapt zijn.
Door deze langzame verbetering op het gebied van integratie krijgen gehandicapten
steeds meer kansen in hun leven. Het zou mooi zijn als het aantal gehandicapte kinderen
die geïntegreerd zijn op een reguliere school alleen maar zou toenemen. Door de
integratie op een reguliere school nemen de kansen op een baan namelijk ook toe en is
het waarschijnlijk dat er een betere toekomst voor hen ontstaat.
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Bijlage 1: Landkaart Lago Atitlán in Guatemala

Bron: http://www.supertravelnet.com/map/2/169_9002_7.jpg
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Bijlage 2: Krantenartikel “Alternativa sobre ruedas” in Prensa Libre, zondag 12
april 2009

Bron: Prensa Libre, 12 april 2009
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Bijlage 3: Samenvatting in het Spaans/Resumen en Espagñol
La pregunta central en la investigación fue; ‘Que problemas encontran los niños con
discapacidades en Santiago Atitlán y de que manera la organización Adisa para personas
con discapacidades intenta de satisfacer estas problemas?’
Una investigación sobre esta pregrunta fue realizada en Santiago Atitlán durante
Febrero, Marzo y Abril de 2009. Se efectuaron aproxidamente quince entrevistas con
personas

de

Santiago

Atitlán.

También

se

establecieron

muchas

pequeñas

conversaciones con las personas de comunidad. A continuación voy a describir
brevemente los resultados de la investigación. La investigación fue dividiendo en tres
partes.
La primera parte es sobre la significación de una discapacidad en Santiago Atitlán. Un
gran parte de la gente en Santiago Atitlán, y también los padres de los niños no saben las
causas de una discapacidad. La gente menciona muchas razones por las cuales una
persona tiene un impedimento físico, pero eso son solo opiniones. Por ejemplo, cuando
una mujer no se cuida durante el embarazo, cuando una mujer toma medicinas o alcohol
durante este periodo, pero también cuando una persona vas a seguir el camino malo.
Hay personas que dicen que la causa es un castigo de Dios, y/o que es algo hereditario o
la acción de una bruja.

Después siguen algunas situaciones de personas con discapacidades en Santiago Atitlán.
Muchos padres no tienen suficiente conocimiento sobre una discapacidad y su causa.
También hay padres que se averguenzan por su hijo con discapacidad. Los padres no
quieren que la población sabe que ellos tienen un hijo que no puede hacer algo a causa
de su discapacidad. Una consecuencia eventual de eso es descuido del niño
discapacitado. El niño no recibe mucho amor. La pobreza es también una causa, porque
cuando los padres no tienen mucho dinero, ambos necesitan que trabajar todo el día.
Entonces el hijo discapacitado no recibe mucho atención.
La integración de los discapacitados en la sociedad en Santiago Atitlán no es bueno. En
Santiago Atitlán hay niños con discapacidades que son integrados en una escuela
normal/oficial, con niños sin discapacidades. Pero estos son una minoría. La mayoría de
niños con discapacidades no son integrados en las escuelas normales.
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La mayoría de personas discapacidades tienen amigos sin y con discapacidades. Cuando
un niño va a una escuela el tiene muchos amigos, también los alumnos de Adisa. Pero
cuando el niño discapacitado no va a una escuela normal o especial el no vas a integrar
bueno en la sociedad. También sin educación es mas difícil de encontrar un trabajo
cuando una persona tiene una discapacidad. Hay jefes que piensa que una persona con
discapacidad no funciona y no tiene que trabajar. Por ello es también difícil para los
discapacitados de encontrar un novio(a)/esposo(a). Ya que la mayoría de la gente quiere
una pareja que pueda trabajar para ganar dinero y atender a su familia.

La segunda parte de la investigación es sobre la imagen que las personas con
discapacidades tienen de ellos mismos. Esta es muy variada. Hay discapacitados que
piensan negativamente sobre ellos mismos. Pero también hay personas discapacitadas
que se ven como personas normales. Por ejemplo el niño Sebastín que va a la escuela
normal/official, el piensa que el tiene un futuro muy bueno. Además, en ocasiones, los
niños con discapacidades son más inteligentes que personas sin discapacidades. La
reacción de la gente sin discapacidades en Santiago Atitlán tiene influencia sobre la
imagen que los discapacitados tienen sobre ellos mismos. Cuando una persona ha tenido
muchas experiencias positivas, la imagen sobre
ellos mismos es buena. Pero cuando una persona ha tenido muchas experiencias
negativas, la imagen sobre ellos mismos es negativa.

La tercera parte es sobre los servicios de personas con discapacidades. La organización
Adisa realiza muchos servicios por niños y jovenes discapacitados. La escuela ofrece
educación especial por niños con discapacidades fisicos, mentales y sensorales. También
la oficina de Adisa ofrece terapias, estimulación temprana, medicamentos y
sensabilización a la población de Santiago Atitlán en general. Los servicios no solo son
por los niños de Santiago Atitlán, pero también por los niños discapacidados de los
aldeas, como Panabaj, Cerro d’Oro y San Lucas Tolimán.
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Bijlage 4: Reflectieverslag en veldwerkfoto’s
24 januari 2009 was een spannende dag voor mij. De dag waarop ik vertrok naar
Guatemala. Voor de eerste keer in mijn leven ging ik, als toekomstige antropologe, op
veldwerk. Heel veel voorbereidingen en verwachtingen later werd ik voor twee
maanden geplaatst in Santiago Atitlán. Mijn onderzoek naar de belemmeringen op de
integratie van gehandicapte kinderen en jongeren moest hier plaatsvinden. Na het
voorstellen bij de gehandicaptenorganisatie Adisa kon ik eindelijk aan de slag. Ik liep
drie dagen mee op de school van Adisa en de andere twee dagen was ik op de
werkplaats van Adisa te vinden, de oficina. Het ontmoeten van gehandicapte kinderen en
jongeren ging op deze manier gemakkelijk. De directrice van Adisa, Argentina, was
hierin ook bijzonder hulpvaardig. Ze was blij dat ik mijn onderzoek over gehandicapte
kinderen en jongeren deed en hoopte dat de schrijnende situatie van gehandicapte
mensen in Guatemala hiermee ook buiten Guatemala bekend zou worden.
Tijdens mijn onderzoek heb ik ups en downs gekend. De mooie kanten van veldwerk
doen ben ik erg gaan waarderen, je maakt echt contact met de mensen en ik was oprecht
geïnteresseerd in hen. Ik voelde het dan ook als een plicht om hier een goede en eerlijke
scriptie over te schrijven. De mensen zijn bijzonder behulpzaam geweest. In het begin
hield ik voornamelijk formele interviews. Na verloop van tijd merkte ik dat ik hierdoor
minder diepzinnige informatie kreeg dan als ik gewoon een informeel gesprekje hield
met een informant tijdens het afwassen bijvoorbeeld. Tijdens de formele interviews
hield ik ook erg vast aan mijn vragen, en raffelde ik ze eigenlijk een beetje af. Dit kwam
door de zenuwen, maar ook door mijn gebrekkige Spaans in het begin. Toen ik merkte
dat dit beter ging, ben ik ook vaker spontane gesprekken aangegaan met gehandicapte
jongeren en hun ouders. Ik heb wel gemerkt dat acht weken te kort was om de dieper
liggende redenen te achterhalen. Gehandicapte jongeren met een schokkend verleden
zoals Antonio hielden mij, zeker in het begin, op een afstand. Over momenten in zijn
verleden wilde hij niet met mij praten. Toen mijn onderzoek bijna ten einde was merkte
ik dat hij wat opener tegen me werd. Ik denk dat als ik nog twee maanden was gebleven
in Santiago Atitlán dat Antonio me dan wel meer had willen vertellen. Het vertrouwen
winnen van een gehandicapt persoon met een moeilijk verleden heeft meer tijd nodig
dan zes weken.
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In het begin was het een totale omschakeling voor mij om te leven in Santiago Atitlán,
maar naar verloop van tijd wilde ik niet eens meer weg. Ik heb veel goede mensen
ontmoet die bijzonder behulpvaardig zijn geweest. De vriendelijkheid, de gastvrijheid,
de hulpvaardigheid en de openheid hebben mij de ogen toch een beetje geopend. Want
ondanks dat de levensstandaard zoveel lager is dan bij ons in Nederland, is de
levenskwaliteit toch veel hoger naar mijn idee. De mensen zijn veel meer met elkaar
bezig in plaats van met zichzelf.
Ik kijk met plezier terug op deze onderzoeksperiode. Ik heb veel geleerd tijdens mijn
onderzoek en heb soms met ongeloof bepaalde verhalen aangehoord. De situatie van
gehandicapten in ontwikkelingslanden zou veel meer onder de aandacht moeten komen
en zeker de afwezigheid van de regering hierin. De initiatieven zijn er allemaal wel, maar
ze worden niet uitgevoerd. Dit leidt tot schrijnende situaties in Guatemala waar ik het
liefste niet aan terugdenk. De situatie van gehandicapte kinderen en jongeren heb ik van
allerlei kanten belicht en zo goed mogelijk proberen weer te geven. Het schrijven van
deze scriptie was niet altijd gemakkelijk, maar door goede begeleiding is het uiteindelijk
toch gelukt.
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De school van Adisa

De gehandicapte jongeren Miriam, Josue, David, Felipe en ik in de oficina van Adisa
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David en ik op de school van Adisa

Manuela, Febe en ik op de school van Adisa
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José en andere gehandicapte jongeren aan het werk in de oficina van Adisa

Van links naar rechts: Pedro, Juanita, Argentina en ik op de school van Adisa
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