
Weer een nieuw jaar erbij, mooie en goe-

de herinneringen worden bovengehaald 

over het afgelopen jaar. En zoals altijd 

weer met volle moed en een hoop enthou-

siasme ertegen aan voor het nieuwe jaar. 

De start van het jaar loopt voor Jrimitos 

meestal niet van een leiden dakje. Nog 

veel kinderen zijn hun centjes aan het 

verdienen in de koffiepluk. Het harde en 

bruuske werk in de koffieplantages zorgt 

ervoor dat ook zij hun school en materiaal 

kunnen betalen.  

Hier in dit krantje geven we jullie en 

kleine terugblik op een aantal activiteiten 

van het voorbije jaar en laten we jullie 

kennis maken met een nobel en sportief 

initatief van Koen Marechal ten voordele 

van Jrimitos.  

Krantje van 

Jrimitos 

Tocht naar Santiago De Compostella, door Koen Marechal 

Beste, 

Op zondag 18 maart 2012 vertrek ik vanuit Brugge te voet naar Santiago de Compostela.  Daarmee gaat een langgekoesterde droom in vervulling (dank u, Marleen en Brecht).  Dat die droom in vervulling gaat, doet me beseffen hoeveel geluk wij met ons allen hebben, hier in het rijke Vlaanderen.  Alleen al door hier geboren te worden, ziet ons leven er helemaal anders uit dan het leven van iemand die in „het Zuiden‟ geboren wordt.  Ik heb enorm veel bewondering voor mensen die hun makkelijke leventje hier opgeven, en naar „het Zuiden‟ trekken om daar de echte problemen van deze wereld aan te pakken.  Ik wil met mijn tocht naar Santiago twee van die mensen een hart onder de riem steken: 

 

1)Fibe Waes startte in Honduras een jeugdbeweging, Jrimitos 

2) Tine Dewilde richtte in Malawi een schooltje op: Project Chimwemwe-Malawi 

Wie mijn bezorgdheid omtrent de toekomst van 

deze wereld deelt, kan mijn tocht sponsoren.  Dat 

kan op veel manieren: 

Je kunt sponsoren per dag (ik reken op 

honderd stapdagen om tot in Santiago te 

lopen) 

Je kunt natuurlijk ook sponsoren per kilometer 

(mijn tocht langs de historische routes 

richting Santiago is 2700 kilometer lang).  

Uiteraard kunnen deeltrajecten ook 

gesponsord worden. 

1) Brugge – Reims 300 km 

2) Reims – Vézelay 411 km 

3) Vézelay – Le-Puy-en-Vélay 466 km 

4) Le-Puy-en-Vélay – Saint-Jean-Pied-de-Port  

730 km 

5) Saint-Jean-Pied-de-Port – Santiago de 

Compostela 792 km 

 

Schrijf jouw bijdrage over op rekeningnummer 

BE92 7506 4933 3623 van Koen Maréchal, Koude 

Keukenstraat 33, B-8200 Brugge met vermelding 

“x euro of eurocent per dag/kilometer/

deeltraject”.  Helaas zijn fiscale attesten niet 

beschikbaar. 

Hartelijk dank voor je steun, mede in naam van 

Fibe en Tine! 

Vriendelijke groeten, Koen   

Wie koen wil uitwijven of een aantal kilometers met hem wil meewandelen, dit kan op 18 maart om 10 uur aan het paviljoen van 
Zevenkerke (te Zedelgem). Gelieve wel een seintje te geven als je aanwezig zult zijn. 

Wie op de hoogte wil gehouden worden van Koen zijn verhalen en gebeurtenissen onderweg, stuur een mailtje naar koen.marechal@gmail.com en je wordt regelmatig op de hoogte gebracht van zijn avonturen. 



Weet je: Jrimitos 

heeft een 

enthousiaste en 

ervaren nieuwe 

coördinatrische: 

Silvia fiallos 

2011 - 2012 
2012 

We merken dat kinderen die al een 
langere tijd naar Jrimitos komen en dus al 
wat ouder worden, zich vaak niet meer zo 
goed voelen binnen de kindergroep. We 
willen dit jaar zoeken naar een oplossing 
voor deze jongeren. Proberen samen met 
andere plaatselijke organisaties op hun 
noden in spelen.  

Zij hebben daarnaast ook interesse om 
mee te werken als vrijwilliger binnen 
Jrimitos. Graag grijpen we deze kans en 
willen we hen opleiden tot animatoren. 
Zodat zij zelf educatieve activiteiten 
kunnen organiseren aan de groep kinderen 
in hun gemeenschap, natuurlijk steeds met 
de steun van Jrimitos.  

 Jrimitos zal dit jaar met twee nieuwe 
groepen beginnen in twee nieuwe 
berggemeenschappen. De gesprekken met 
de verantwoordelijken van het dorp zijn al 
een tijdje bezig en vanaf maart beginnen 
we dan ook met de activiteiten.   

Enkele belangrijke activiteiten en projecten : 2011 

Recyclage 

Preventie van 

Risico´s 

Wat moet je doen bij een 

overstroming? Wat als ik 

ziek ben? Als er een 

aardbeving is, waar moet 

ik naartoe? Er breekt 

brand uit, wat moet ik 

doen? 

Gezonde voedi
ng 

en groentjes
 

kweken 

Meer info over Jrimitos op onze vernieuwde site: www.jrimitos.be 

Mailadres: Jrimitos.honduras@gmail.com Rekeningnummer Jrimitos 738-0221495-66 

Ook al heb ik maar een 

klein perceeltje grond, 

wat kan ik zaaien op een 

biologisch en ecologische 

manier.  


