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Liesbeth de Cocker en ikzelf, Kerewin 
George, zijn twee Vlaamse studenten 

‘Noord-Zuid ontwikkeling’ aan de 
Hogeschool West-Vlaanderen. Als stage en 

als verrijkende ervaring vertrokken we op 
drie januari richting Honduras om Jrimitos 

gedurende een kleine zes maand een 
handje toe te steken. Na een kleine 
kennismakingsperiode draaien we 

ondertussen op volle kracht mee. Bij deze 
zal ik jullie trachten een beeld te geven van 

onze indrukken tijdens de eerste weken 
Honduras. 

 
We zijn er. Eindelijk. Ik aanschouw de eerste brokken 

Honduras vanuit mijn vliegtuigzitje. Eilanden te klein om 
op te leven met maagdelijk witte stranden ingesloten 
door een hemelblauwe zee. Google-foto’s zat er dan 

toch niet zo ver van. We landen, stappen uit en 
schuiven aan: douane. Ons eerste ontmoeting met een 
Hondurees op Hondurees grondgebied verloopt stroef. 

Hoewel hij een Spaans voetbaltruitje aanheeft is de 
veiligheidsagent allesbehalve frivool in zijn uitvoering. 

We trekken ons er weinig van aan en lachen, deels blij 
omdat we ons bestemming hebben bereikt deels uit een 

gespannen onwennigheid. Wat nu gedaan? We rollen 
en dragen onze bagage het Hondurees grondgebied 

binnen. Ik heb zin om door mijn knieën te gaan en de 
grond te kussen maar krijg in de plaats een Vlaamse en 
Hondurese vrouw voor mij geschoven, Fibe en Lorena, 

twee kopstukken van Jrimitos. Ik neem dankbaar aan en 
kus. Al pratend nemen we de taxi richting busstation en 

de bus richting Marcala. Onderweg aanschouw ik het 
Hondurese land en leven. Mijn eerste indrukken: 
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Vijf à zes maand lijkt plots minder lang. De nacht valt en na een tocht van 
acht uur rijden we Marcala binnen. Lorena en Fibe zitten ondertussen 
achteraan de pick-up van een behulpzame vriendin. Geen evidentie als je 
weet dat de weg naar Marcala meer putten heeft dan asfalt en we vaker 
worden gedwongen te spookrijden dan mij lief is. Een mens went echter snel 
aan nieuwe omgevingen en wanneer we voor ons appartement stoppen plakt 
mijn wang nog half aan het venster, een land ontdekken is vermoeiend. 
Darwin, een medewerker van Jrimitos, staat ons reeds op te wachten met de 
sleutels. Ik veeg het streepje kwijl van mijn mondhoek en doe mijn uiterste 
best om er fris uit te zien. Laten we hopen dat eerste indrukken niet 
allesbepalend zijn. Ik stap op de eerste verdieping mijn nieuw keizerrijk 
binnen. Hoewel ik vijf maand scheef op de pot zal moeten zitten, daar er niet 

 De zon, de bergen, het blauw van de zee, het groen van de bomen;  

 Palmbomen, tropische bomen, dennenbomen;  

 Fibe een halve Belgische, Lorena een Hondurese halve pocketreisgids; 

 Soldaten met bijhorende wapens;  

 Lege pick-uptrucks, pick-uptrucks gevuld met fruit, pick-uptrucks 

gevuld met mensen; 

 Paard en kar;  

 Honden, grazende koeien in de wei, grazende koeien in de zijberm, 

grazende geiten in de middenberm, gierende gieren in de lucht, 

reigers op de oever; 

 Vuilnis langs de baan, vuilnis in de rivier, vuilnis in brand; 

 Voetpaden doch schaars; 

 Fruitstandjes langs straat; 

 Kinderen die fruit verkopen, kinderen die kranten verkopen, kinderen 

die cd’s verkopen, kinderen die rietsuiker verkopen, kinderen die hun 

kindertijd verkopen; 

 Colareclame, pepsireclame, mij onbekende reclame, colareclame, 

pepsireclame, colareclame, pepsireclame; 

 Mensen die staren, mensen waar ik naar staar; 

 Welgevormde achterwerken, grote balkons, dikke buikjes, kleine 

vrouwen; 

 Petjes of cowboyhoeden op de hoofden, hemden of T-shirts strak in 

de jeans; 

 Zweetdruppels op mijn voorhoofd; 

 Behulpzame mensen; 

 Propere toiletten, toiletpapier bij de hand; 

 Grote huizen, kleine huizen, huizen met golfplaten; 

 Drukte, rust; 

 Een ondergaande zon 

 Een tevreden ik. 
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genoeg beenruimte is om mij comfortabel neer te planten, ben 
ik opgetogen. Ik neem afscheid van Fibe, Lorena, Darwin en 
mijn eerste Hondurese dag en plof neer in bed. Met mijn 
voeten zwevend in de lucht val ik slaap. Een nieuwe indruk: 
Hondurese mensen hebben korte beentjes. 
Om half zeven ’s ochtends sta ik als nieuwsgierige haan te 
piepen. Nog maar drie dagen weg van huis en ik ben reeds 
een ander mens, of zou het dan toch de jetlag zijn? Ik 
gadesla Marcala van op ons balkon. Het duurt niet lang tot 
de verstomming toeslaat. Ons nieuw naamloos stoffig 
straatje krioelt van de mensen, auto’s en honden. Spaanse 
uitroepen, getoeter, geblaf en het gekabbel van een riviertje 
bereiken mijn trommelvlies. Ik ren de trap op richting dak om 
mijn uitzicht te verbreden. De mensen zoeken warmte noch 
verkoeling in de verlaten huizen en groepen samen op de 
straten bestaande uit stenen en aangestampte aarde. De 
kleurrijke garderobes, huizen en de vele kraampjes maken 
van Marcala een ver uitgespreide rommelmarkt. 
Auto’s passeren om de haverklap en doen het stof 
opwaaien. Ik voel me zo nu en dan toeschouwer tijdens de 
Dakar rally maar geen ziel die zich er iets van aantrekt. En 
terwijl ik mij over zowat alles verbaas lijken diezelfde 
Hondurese zieltjes zich trouwens van weinig iets aan te 
trekken. Het leven gaat rustig zijn gang en het enigste dat 
hun doet opkijken is een duo vreemdelingen die hun staan te 
bewonderen van op een dakterras. Ons appartements-
gebouw bevindt zich blijkbaar in hartje Marcala. De straten 
rondom ons zijn volgepakt met standjes en winkels en er is 
voor ieder wat wils.  

Zoals groentenkraampjes die buiten de ons bekende 
groenten (maar dan verser) ook een aantal lokale 
lekkernijen verkopen. Mij het meest in het oog springend 
zijn een rode soort bonen en iets groenachtig waarvan ik 
in eerste oogopslag de lekkerheid betwijfel. De 
klerenwinkels trachten elkaar af te troeven met de 
‘Amerikaansheid’ van hun goed. ‘Numero uno en ropa 
Americana’ blijkt de meest voorkomende verkoopsslogan 
in Marcala. Verder zie ik één van de voornaamste 
oorzaken van mijn vroege ochtend: een muziekkraam. De 
charismatische verkoopster tracht haar goed te promoten 
door om de tien seconden een nieuw lied loeihard af te 
spelen en ondertussen enkele, voor mij onmogelijke, 
manoeuvres uit te voeren met haar kont. Na enkele 
nummers begin ik te betwijfelen wat ze nu eigenlijk poogt 
te verkopen. We besluiten alles van dichtbij te bekijken en 
zetten onze eerste stapjes buiten. We maken een 
wandeling richting het Jrimitos-kantoor. Stadspark, ons 
huis en het kantoor blijken op enkele straten van elkaar te 
liggen. En naar analogie van centrum Marcala is ook het 
bureau zeer beperkt in grootte. Net groot genoeg voor een 
plastieken tafel, veel rommel (lees: speelgoed, spelletjes, 
paparassen, een grote papier-maché banaan,..) en een wc 
met bijhorende lavabo. De nacht valt vroeg in Marcala en 
reeds rond zeven uur dalen we in het donker af richting 
thuis. De vele standjes zijn opgekraamd en de rust is 
wedergekeerd. Niet veel later is het ook voor ons tijd om 
de stilte op te zoeken. 
Kerewin George  
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Voor het eerst sinds weken is 

Yorleni niet aanwezig op de 

activiteit. Na twee uur, als alle 

kinderen op hun vieruurtje 

knabbelen komt ze zoals altijd 

fris gewassen, met haren 

gekamd in een lange staart en 

propere kleren, met haar 

jongste broertje in de zij 

aangewandeld. Haar tante 

kwam niet opdagen, haar 

moeder was aan het werk en 

dus moest Yorleni babysitten. 

Ze stelt ons gerust: “Het was 

een kleine moeite.” Haar 

broertje moest een dutje doen, 

haar andere broer was hier bij 

ons. Ze had al drukkere dagen 

gehad. “Spijtig dat het net 

vandaag tijdens de Jrimitos 

activiteit moet gebeuren.” 

jammert ze. 

Yorleni is slechts elf jaar maar 

wanneer we haar even apart 

nemen om wat vragen te 

stellen wordt snel duidelijk dat 

ze een enorme 

verantwoordelijkheidszin heeft 

en sprankelt van ambitie. Na 

het interview blijven een paar 

lege gaten over. Na wat meer 

onderzoek blijkt de 

gezinssituatie van Yorleni 

gecompliceerder dan we 

dachten. 

YORLENI ALEJANDRA FILIPEZ 

‘Of ik ergens bang voor ben?  

Neen ik vind alles tof’ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Waar woon je? 
“In Marcala, La Paz. Ik woon graag in Marcala. Er zijn veel wegen die 

hier naartoe leiden en dus kan je ook overal naartoe. 

Wij wonen in barrió Campo Colon, dat is een wijk in Marcala. Vanaf de 

overdekte parking waar vroeger de brandweer huisde en waar we met 

Jrimitos spelen tot aan het kanaal.  

Ons huis lijkt niet zo groot maar we hebben veel kamers. Ik deel een 

kamer met mijn broertje Fernando (6 jaar). Mijn mama slaapt met mijn 

kleine broertje Elverin (1 ½ jaar) en mijn neef. Mijn neef is slechts op 

bezoek. Mijn nonkel en zijn vrouw hebben ook een kamer. Het is 

tenslotte hun huis. Mijn mama is op zoek naar een eigen huis. 

Sinds kort is mijn opa bij ons, hij heeft last van zijn rug, en hij slaapt in 

de woonkamer waar ook de keuken plaatsvindt.  

Buiten is de douche, het toilet en de pila. Een pila is een grote betonnen 

bak waarin kleren en handen gewassen worden of waaruit water om te 

koken wordt gehaald. Een lavabo hebben we niet.” 

 

Wat doen je ouders? 
“Ik heb enkel een mama. Mijn mama werkt op het secretariaat voor 

elektriciteits-voorziening van Marcala. Wij zijn dus steeds op de hoogte 

en goed voorbereid als er geen stroom is. Mijn oom helpt ook veel in het 

huis. Hij betaalt het eten en mijn mama betaalt de elektriciteitsrekening. 

Ik help met het eten te bereiden.” 
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Waar is je papa?  
“Hij is twee jaar geleden gestorven. Toen hij in 

Tegucigalpa was werd zijn hoofd geraakt door een 

kogel. De hulpdiensten waren te laat en hij bloedde 

dood. 

Ik mis hem wel, het was een goede man. Hij was een 

meester in de lagere school.” 

[Twee jaar geleden werd haar oom vermoord, maar geen 

papa. Niemand weet goed waar haar papa is en haar 

twee broers zijn van andere vaders.] 

 

Kan je eens een dag uit je leven 
beschrijven? 
“Wel deze week is er staking omdat de president de 

meesters niet wil betalen. We gaan dus niet naar school 

maar ik studeer thuis want ik hou van leren. 

Normaal gezien moet ik om 6u30 opstaan omdat de 

school om 7u30 begint. Samen met mijn broertje 

wandelen we door Marcala richting school. We volgen 

publiek onderwijs en dus dragen we een uniform: een 

wit hemd en een blauwe rok (mijn broertje een broek 

natuurlijk) met witte kousen. 

Om 13u is de school gedaan en wandelen we terug naar 

huis. Dan is het aan het middelbaar om naar school te 

gaan.  

Eens we terug zijn van school kleed ik me om, koken 

we en eten we. Daarna maak ik mijn huiswerk of help 

ik wat met het huishouden. Ik help graag in het 

huishouden want ik ben graag bezig. Het moet ook, 

want mijn mama werkt de hele dag. Ik help bij het 

koken, ik kuis, ik was, … Als ik tijd heb speel ik soms. 

Ik speel het liefst van al voetbal. Soms speel ik 

verstoppertje en tikkertje.” 

 

Je houdt dus van school? 
“Ja, ik hou van school. Ik ga er naartoe om te leren en om op een 

dag iemand te kunnen zijn in het leven. Ik doe ook mijn best 

zodat ik later mijn oudjes (giechelt) kan helpen wanneer ze ziek 

zijn. Dan kan ik medicijnen kopen en ze eventueel toe dienen als 

zij dat niet meer kunnen.  

Om die reden wil ik ook graag verpleegster of dokter worden. 

Maar eigenlijk wil ik later drie dingen tegelijkertijd doen: Ik wil 

graag dokter én verpleegster én secretaresse worden. Daarvoor 

moet je veel studeren.” 

Is er iets waar je niet van houdt in 
Honduras? 
“Neen, ik houd veel van Honduras en Marcala. Je hebt er veel 

mooie propere rivieren. In El Chiflador, een dorp in de buurt, 

heb je een prachtige waterval met een kleurrijke regenboog. Er 

zijn bijvoorbeeld ook warmwaterbaden en je hebt er eilanden.” 

  

Ben je dan ergens bang van? 
“Of ik ergens bang van ben? (denkt even). Neen, ik vind alles 

tof. De mensen zijn hier ook heel vriendelijk. Als ik iets zou 

veranderen aan Honduras dan zou ik de bossen bewaren. Er zijn 

vaak bosbranden waar weinig aan gedaan wordt. Ze rooien de 

bomen en verwaarlozen de wouden. Ik houd er ook niet van als 

ze dieren doden. 

Ohja, de zatlappen vind ik wel angstaanjagend. Soms zijn ze zo 

zat dat ze op elkaar kloppen. Niet op mij hoor, maar ik vind het 

wel griezelig. Het gebeurt soms midden in de dag en in onze 

buurt zijn er veel.” 

 

Is er iets dat je zou willen veranderen 
aan je land of je leven? 
“Ik zou graag anderen kunnen helpen. Als ik president zou zijn 

dan zou ik de bossen redden en zorgen dat er minder vuilnis 

was. Ik zou er ook veel aan doen om mensen betere kansen te 

geven.” 
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¡Cuidado! El machismo mata 

 
‘Opgepast, machismo doodt!’ luidt de slogan die zich overal 
in Latijns-Amerika manifesteert. Ook Honduras gaat nog 
steeds gebukt onder de mannelijke heerschappij. De man 
werkt en hanteert de machete. De vrouw luistert en doet de 
rest. Hoog tijd voor Jrimitos om een steentje bij te dragen. 
Vol goede moed werden activiteiten rond het thema gender 
uitgewerkt. De verschillende gemeenschappen werden 
bezocht maar de ‘nieuwe man’ bleek ver te zoeken. Onder het 
toeziend oog van onze drie geëmancipeerde vrouwen en 
twee mannelijke rolmodellen gingen we aan de slag.  

 
Verschillen tussen man en vrouw vallen niet te 
ontkennen. Gelijkheid is een fabel maar 
gelijkwaardigheid een feit. Na het 
opkomende feminisme, het jarenlang strijden 
en de invoer van de mensenrechten kent 
België een bijna gelijke rechtenverdeling 
tussen man en vrouw. Honduras kent een 
andere werkelijkheid. In november 2010 uitte 
de VN-mensenrechtenraad zijn bezorgdheid. 
Onder meer de verslechterde situatie van 
kinderen en vrouwen werd onder de loep 
genomen. Nochtans bruist Centraal-Amerika 
van feministische bewegingen maar deze 
krijgen ondanks mannelijke sympathisanten 
weinig bekendheid. Het zogenaamde 
‘Machismo’ heeft hier nog steeds de 
bovenhand. Machismo is het Spaanse woord 
voor machogedrag en duidt op mannen die 
overdreven mannelijke gedragingen of 
mannelijke dominantie vertonen. Het tonen 
van moed, fysieke kracht en mannelijkheid en 
de voorliefde voor vrouwen en agressiviteit 
zijn de meest voorkomende eigenschappen.  
 
Machistas zijn tevens aanhangers van de 
traditionele rolverdeling tussen man en 
vrouw. Vrouwen worden niet geacht 
‘mannenwerk’ te doen, deel te nemen aan 

sporten of andere traditioneel mannelijke 
rollen in te vullen. Dankzij machtsvertoon, 
dominantie, agressie en seksueel misbruik 
worden hun ongeschreven regels 
gehandhaafd. Machistas verdragen geen 
inspraak en een machista’s wil is wet. 
Psychologische onderdrukking en familiaal 
geweld zijn schering en inslag maar blijven 
onbestraft. Een vrouw hoort niet te werken 
tenzij in het huishouden en met een kroost 
van zes kinderen, geen sociale zekerheid en 
slechts één inkomen (dat in vele gevallen 
verkwist wordt aan alcohol) heeft een vrouw 
in deze situatie weinig kansen.  

ZWIJGEN EN SLIKKEN 

Zowel mannen als vrouwen treffen schuld. 
Mannen begaan het gedrag, vrouwen laten 
het begaan. Hun mening wordt niet gevraagd 
dus vormen ze er geen. Zwijgen en slikken 
lijken vaak de enige uitweg. Ondanks vele 
waarschuwingen, vrouwenbewegingen, 
sensbiliseringscampagnes en hulp-
aanbiedingen keren vrouwen terug naar hun 
drinkende man en blijven zo gebukt onder zijn 
kwellend gezag. Geen van beiden haalt 
voordeel uit deze situatie. Liefde en 
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waardering worden niet met geweld 
afgedwongen noch onder dwang verleend. 
Sociale druk maakt beterschap onmogelijk en 
als enkeling blijkt het moeilijk om dit 
cultuurfenomeen te doorbreken.  

JONGE HANEN 

Geen enkel kind is de oorzaak van machismo 
maar velen dragen de gevolgen. Kinderen 
worden dagelijks geconfronteerd met geweld, 
zowel thuis als op de straat, en volgen het 
voorbeeld. De bevooroordeelde 
denkpatronen van hun ouders worden 
overgenomen. Rolmodellen worden 
geïmiteerd, bevelen worden geroepen en 
haantjesgedrag wordt vol trots 
tentoongesteld. Jongens dagen elkaar uit en 
agressie wordt uitgelokt. De meisjes nestelen 
zich zonder weerstand in een onderdanige 
positie. Ook tijdens de Jrimitos activiteiten 
zijn kleine gevechtjes en ruzies dagelijkse 
kost.  

ASI ES LA VIDA 

Het is belangrijk kinderen al van jongs af aan 
bewust te maken van hun rechten zonder 
iemand iets te verwijten. Daarom wordt in 
Jrimitos niet gewerkt rond machismo maar 
rond gender. Het woord machismo verwijst 
teveel naar het mannelijke geslacht terwijl 

gender voor veel kinderen een nieuw begrip is 
zonder negatieve connotatie. Op een ludieke 
manier maken we kinderen duidelijk dat de 
rechten van het kind toebehoren aan zowel 
jongens als meisjes. Kaartjes  worden in groep 
voorgelezen (met poppen spelen, intelligent 
zijn, in het bezit zijn van een paar borsten,…) 
en de kinderen moeten beslissen of ze bij 
mannen, vrouwen of beide horen. Met 
dagelijkse voorbeelden als ‘tortilla’s maken’ of 
‘de machete hanteren’ tonen we aan dat 
beiden instaat zijn om deze handelingen tot 
een goed einde te brengen. En dankzij 
stellingen laten we kinderen een mening 
vormen en deze grondig beargumenteren. 
Hoewel opvalt dat meisjes hier weinig 
bijdragen merken we na een kleine maand 
een beetje vooruitgang. Meisjes durven vaker 
hun mening te geven en kunnen reeds hun 
mannetje staan. Jongens zijn minder agressief 
en houden het verbaal beleefder.  
Wanneer een groepsgesprek in Campo Colon 
echter de homoseksuele toer opgaat, wordt 
de sfeer plots iets grimmiger. De 
vooroordelen omtrent homo’s zijn vreemd 
genoeg niet rooskleurig en er is duidelijk nog 
veel werk voor de boeg. Gelukkig redt de 
achtjarige Karen, een meisje dat al langer 
deelneemt aan Jrimitos, de dag met haar 
wijze woorden: “Así es la vida.” (Zo is het 
leven.)
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PATRICIA CLARO LEMUS: 

‘Ik ben bang van slechte 

mensen’ 
 

 
 
 
 
 

Patricia heeft reeds twaalf 
Hondurese lentes achter haar naam 

en is daarmee één van de oudere 
kinderen in het Jrimitos-gebeuren. 

Zoals de meeste kinderen in Las 
Flores is Patricia tijdens de 

activiteiten vrij teruggehouden en 
spaarzaam met woorden. Wij 

hebben ondertussen echter de 
smaak van de journalistiek te 

pakken en nemen Patricia apart 
voor een gesprek. Niet veel later 

geven we ons gewonnen. Hoewel 
vele vragen onbeantwoord bleven 

is ons één iets heel duidelijk 
geworden: stille waters hebben 

diepe gronden.  

 

 

 

 

 

Tijdens het gesprek leidt Patricia ons rond in 
haar huis, een klein gevalletje met twee 
kamers gemaakt uit bakstenen van modder en 
dennennaalden, adobe genaamd. Elektriciteit 
ontbreekt en de enige watervoorziening is een 
pila, een grote betonnen wasbak. We krijgen 
een hartelijk onthaal van Mama Patricia die 
boven haar stenen oven hangt. Daarin maakt 
ze vuur om een ijzeren plaat te verwarmen 
waarop wordt gekookt. Vandaag alvast op het 
menu: knapperige tortillas.  

 

Met wie woon je allemaal in het huis? 
“We zijn met vijf meisjes thuis tussen zestien 
en vijf jaar. Ik heb ook vier broers, allemaal 
ouder, maar slechts één ervan woont nog bij 
ons. Twee andere leven in La Esperanza, een 
stad vergelijkbaar met Marcala maar een twee 
uur durende busrit ervan verwijderd. Mijn 
oudste broer is vijfentwintig en werkt in de 
Verenigde Staten. Waar precies weet ik niet.  

Mijn mama is 41 jaar en is bijna altijd thuis, ze 
werkt niet maar heeft genoeg om handen met 
haar zes kinderen. Mijn papa werkt als 
veiligheidsagent in een bedrijf in San Pedro 
Sula. Om de maand komt hij naar hier. 
Vandaag is hij net vertrokken, maar ik vind het 
niet zo erg als hij weg gaat (lacht).” 

 

Waarom niet? 
(haalt zwijgzaam haar schouders op) 

 

Nieuwe vraag: hoe ziet jouw dag eruit? 
“In de week moet ik om zes uur opstaan. Hier 
in Las Flores hebben we geen school dus moet 
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ik een uur wandelen naar Las Florides, een 
dorpje beneden aan de grote baan. Normaal 
gezien begint de school om acht uur en mag ik 
om één uur terug naar huis maar de laatste 
weken staken de leerkrachten en moet ik 
thuisblijven. Jammer, want ik ga graag naar 
school om veel bij te leren. Als ik thuiskom 
kleed ik me om en strijk ik mijn uniform. 

Daarna help ik mijn mama met vegen of 
houthakken, kleren wassen of kuisen. Soms 
speel ik. Het liefst van al tikkertje. Om zeven 
uur ga ik slapen. Als het donker is.” 

 

Je gaat graag naar school maar waarom 
vind je het belangrijk om veel te leren?  
“Omdat ik later bankbediende wil worden. Het 
lijkt me leuk werk en ik kan er veel geld mee 
verdienen. Ik zou graag in Marcala werken 
maar ik wil in Las Flores blijven wonen omdat 
mijn familie hier is.” 

 

Zijn er ook dingen die je niet graag doet?  
“Ik hou er niet van als mensen vloeken of 
schelden. Ik vind het ook niet leuk als men mij 
beveelt. Soms doe ik wel iets zonder dat mijn 
ouders het weten (giechelt), maar geen 
slechte dingen hoor. Als ze het te weten 
komen, geven ze me raad maar soms zijn ze 
ook boos.” 

 

Waar ben je bang voor? 
“’s Nachts wandel ik niet graag rond omdat er 
dieren in het bos zitten en het heel donker is. 
Ik ben niet bang van alle dieren maar soms zijn 
er hier ‘slechte mensen’. Ooit zijn mijn broer 
en ik hier beroofd door een man van Las 
Flores. Dat was een slecht mens.” 

 

Heb je nog eens zo iets ergs meegemaakt? 
“Ja, (stilte), maar dat wil ik liever niet 
vertellen.” 

Is er iets dat je niet leuk vind in je leven? 
(Stilte) 

Zou je iets willen veranderen aan je leven? 
(Stilte) “Ja, maar ik wil niet zeggen wat.” 

We hebben nog één vraag. Wat is je droom? 
“Andere landen leren kennen. Een beetje 
reizen, andere culturen en mensen 
ontmoeten. Ik zou graag naar de 
Verenigde staten gaan om mijn broer te 
bezoeken. Maar ik wil er niet blijven 
wonen. Ik zit goed in Las Flores.” 
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1 Het planten van de koffievrucht gebeurt in maart. Onder de schaduw van takken daken 
kiemen de kleine plantjes tot in juli het regenseizoen aanbreekt. Dan worden de planten 
verplant in de finca’s en schieten omhoog door de grote watertoevloed. 

 

2 
Eind oktober breekt de zon en droogte door en in november verschijnen de eerste 

vruchten op de planten. Dit zijn de zomermaanden waarin de koffiepluk plaatsvindt. 
Vrienden, familie en ongetwijfeld de kinderen worden opgetrommeld om te helpen. 

Binnen de drie maanden moet alle koffie geplukt worden. 

 

3 
Na het plukken van de koffie worden de koffiebessen in grote zakken vervoerd naar 
bepaalde verzamelplaatsen. In Marcala bevinden zich een tiental verschillende 
coöperaties. Zowel geel, groen als rood wordt geplukt. De rijpste vruchten zijn meer waard 
maar vragen meer geduld. Niet enkel aan de kleur maar ook de versheid van de geplukte 
vrucht wordt een prijs gehangen.  

 

4 
De koffieprijs is gemiddeld in één jaar gestegen van 15 euro tot 26 euro per quintal (=45 

kg). De vraag is natuurlijk of de kinderen ook van die meerwinst kunnen genieten want 
vele eigenaars van koffieplantages rekenen de grotere opbrengst niet door aan de 

werknemers. Verse vruchten worden gewassen, minder verse vruchten worden te drogen 
gelegd op grote betonnen terrassen.  

 

5 
Beide vruchten worden later machinaal gepeld, want voor de koffie die we drinken hebben 
we enkel de koffiebes nodig (zonder zijn omhulsel). De koffieschil heeft een heel specifieke 
en onaangename geur, maar kan heel goed gebruikt worden als biologische voedings- en 
meststof.  

 

 

 
 
 

De wekker trilt en gilt, jij rolt uit je bed. Het enige wat je leidt is de warme kop koffie die je ogen 
zal openen. Je strompelt naar de koffiezet. In je hoofd zoemt het nodige; water, filter en 
koffiegruis. Op automatische piloot maak je binnen de minuut een kopje donkerbruine energie 
klaar. Slurpend wordt je wakker, klaar voor een nieuwe drukke dag. Door het vroege uur is je 
hoofd een leegte of misschien denk je al slaapwandelend diep na over de oorsprong van dagelijkse 
dingen. Of je er nu bij stil staat of niet, dat doodgewone kopje koffie heeft een lange weg achter de 
rug vooraleer het je mond naar binnen glipt. Die weg start in het Hondurese Marcala onder de 
koffieplanten van steile finca’s waar kinderen hun drie maanden zomervakantie doorbrengen. 
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De bonen worden in openlucht gedroogd en nadien in hete luchtovens geplaatst. Dit 
proces zorgt ervoor dat suikerlaagjes en vetlaagjes loskomen van de boon. Om het 
laagje te verwijderen worden de bonen nogmaals machinaal gepeld. 

6 
 

Meer dan 50 % van de koffie die gedronken wordt  is afkomstig van slechte 
koffiebonen. Slechte koffie kan het gevolg zijn van verschillende factoren zoals  het 

tijdstip van de pluk, niet op tijd of rap genoeg kunnen drogen,... Mensen zijn vaak 
tevreden wanneer ze slechts een klein hoeveelheid koffiepoeder hoeven te gebruiken 

voor een diep zwarte koffie, maar dit staat zeker en vast niet gelijk aan een goede 
kwaliteit van de koffie die je aan het drinken bent.  

 

7 
 

De koffiebonen worden open en bloot gelegd zodat ze kunnen drogen in de zon en zo 
wordt een bepaald percentage van de vochtigheid reeds uit de boon gehaald. De 
koffiebonen gaan in de oven die door zijn heel hoge temperatuur en het voortdurend 
ronddraaien ervoor zorgt dat het vochtigheidspercentage van de koffiebonen nog daalt. 

 

8 
 

Het branden gebeurt in een andere bedrijf. Boerengezinnen of kleine ondernemingen 
hebben soms een eigen minioven: een bak, zwart van het roet, waarin brandhout wordt 

geplaatst. In het gebogen deksel met schouw is een metalen buis bevestigd waarin de 
bonen worden rondgedraaid. De hoeveelheid bonen in de buis bepaald de duur van het 

draaiwerk. Voor 2,5 kilo moet je zo’n halfuur draaien aan de hete, zware, rokende 
oven.. 

9 
 

Om de smaak uit de koffie te krijgen is het belangrijk de koffie goed te malen. Dit 
gebeurt machinaal, maar vele Hondurezen hebben ook een traditionele kleine 
handmatige koffiemolen. 

10 
 

Per boot of vliegtuig wordt de heerlijkste koffie naar ons Belgenland gestuurd, verpakt 
door onze eigen gekende merken en in de winkels gestockeerd. 11 

 

Dit brengt ons bij de heerlijke kop koffie die uw dagen dragelijk maakt en onze 
Hondurezen vrienden een inkomen gunt. 12 
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