
 

 

Geef alles 

voor straatkinderen in Guatemala City 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2020 roepen we jou op om steun in te zamelen voor de organisatie 
MOJOCA in Guatemala. Lees hier hoe jouw gesponsorde kilometers het 
verschil maken. 

 

Maak kennis met Diana 

Dit is Diana. Tot enkele jaren 
geleden leefde zij op straat. Meestal 
verbleef ze in het Parque Central. 
Een ontmoeting met het 
‘straatteam’ van MOJOCA was voor 
haar het begin van een nieuw 
leven. 

“In een eerste fase leefde ik nog op 
straat, maar kon ik bij MOJOCA 
een bakkerijcursus volgen”, getuigt 
Diana. “Vandaag heb ik m’n eigen 
tortillabedrijfje. In de voormiddag 
verkoop ik tortilla’s en in de 

namiddag studeer ik. Ik heb m’n bedrijfje nog maar net opgestart, maar het 
geeft me net genoeg inkomsten om een kamer te huren in de stad.” 

 



Guatemala City, miljoenenstad en thuis van duizenden straatjongeren 

 

De straten en bruggen van Guatemala City zijn het huis van duizenden 
straatkinderen en -jongeren. Opgroeien tot een sterke volwassene is een hele 
klus, als je het moet doen zonder zorgzame begeleiders, gezonde voeding, 
scholing of gezondheidszorg. Straatjongeren zijn steeds op de vlucht voor politie, 
jeugdgevangenis, straatbendes. Geweld en drugs vormen een deel van hun 
dagelijks bestaan. 

Aan het leven op straat valt moeilijk te ontsnappen. Maar jongerenbeweging 
MOJOCA biedt een uitweg. In 1994 richtten vier vrouwen -zelf ooit straatjongeren- 
MOJOCA op. Hun doel: jongeren sterk genoeg maken, zodat ze de kracht vinden 
om hun levenspad te veranderen. 

De psychologische en medische begeleiding bij MOJOCA maakt jongeren sterker. 
In de MOJOCA-school leren kinderen lezen en schrijven en leren tieners een 
beroep. Langzaam maar zeker bouwen ze aan een andere, veiligere toekomst. En 
met de nodige financiële steun en een degelijke begeleiding in de zoektocht naar 
een job en een woning, slagen ze er uiteindelijk in het leven op straat achter zich 
te laten. Jaarlijks leidt MOJOCA zo’n duizend jongeren op weg naar 
zelfstandigheid. 

En zelfs wanneer iemand er niet in slaagt de drugsverslaving te overwinnen, of 
wanneer banden met een gewelddadige bende de terugkeer naar het straatleven 
afdwingen, laat MOJOCA haar jongeren niet los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Zo werkt MOJOCA 

De straat op 

Het straatteam van MOJOCA legt de eerste contacten met straatjongeren. Zij 
winnen hun vertrouwen, luisteren, organiseren spelactiviteiten en verdelen 
maaltijden. Hiermee trachten ze de jongeren te tonen dat een uitweg mogelijk is. 
Het straatteam bestaat uit MOJOCA-jongeren en een pedagogisch begeleider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de vriendschap 

Oorspronkelijk werkte MOJOCA vooral op straat. Maar in 1998 richtte de 
organisatie een gebouw in als schooltje: het Huis van de vriendschap. Kinderen 
tussen één en vijf krijgen hier spel- en bewegingsactiviteiten en zo de kans om 
even echt een kind te zijn. Iets oudere kinderen leren lezen en schrijven. Niets 
gebeurt zomaar. Waarden zoals solidariteit en geweldloosheid, respect voor 
mekaar en vreedzaam samenleven vormen de rode draad bij alle activiteiten. Bij 
MOJOCA leren jonge mensen op een vreedzame manier het hoofd te bieden aan 
de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Ze leren op een andere 
manier om te gaan met het geweld dat hen treft. Wanneer ze wat ouder zijn, 
staat MOJOCA de jongeren bij om een technische, een secundaire of hogere 
opleiding te volgen.  

Vrouwenhuis 

Het ‘8 maart huis’ werd opgericht in 2006 en is een plek voor jonge moeders met 
kinderen, die hun leven op straat achterlieten. Er is plaats voor 40 vrouwen en hun 
kinderen. In het ‘8 maart huis’ bereiden de meisjes zich voor op een autonoom 
leven en een integratie in de maatschappij.  

Opvanggezin 

MOJOCA werkt samen met een 20-tal families die kinderen opvangen. Zij worden 
bijgestaan met psychologische, technische en financiële steun. 

Zelfhulpgroep 

Jongeren kunnen zich aansluiten bij de zelfhulpgroepen van MOJOCA. 
Gezondheidspreventie en maatschappelijke problemen komen in de groep ruim 
aan bod. Jongeren leren van mekaar en gaan vervolgens zelf als vrijwilliger de 



straat op om lotgenoten bij te staan. Ze bezoeken ook zij die in de gevangenis 
terecht kwamen en trachten hen daar in solidaire groepen te verenigen, met het 
oog op een terugkeer in de maatschappij. 

Gezondheidszorg en psychologische bijstand 

Alle jongeren krijgen bij MOJOCA gezondheidsvoorlichting. Hierbij ligt de nadruk 
op hygiëne, gezonde voeding en seksuele voorlichting, maar ook 
verslavingsproblematiek, bindingsangst en een gebrek aan eigenwaarde worden 
uitgebreid besproken. Jaarlijks organiseert MOJOCA zo’n 3.400 
doktersconsultaties. 

Micro-ondernemingen en solidaire economieprojecten 

MOJOCA organiseert ook vormingen rond solidaire economie en stimuleert haar 
jongeren om een micro-onderneming op te starten. Ze kunnen ook aan de slag in 
één van de eigen sociale economieprojecten: het MOJOCAFE en de MOJOCA-
pizzeria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Waar komt jouw ingezamelde steun terecht?  

 

• Met jouw steun krijgen 41 jongeren een technische opleiding: ze volgen 
een kookcursus, een cursus patisserie, snit en naad, pizzeria, 
schoonheidszorgen of mechanica.  

• 265 jongeren krijgen informatie over arbeidsrechten, vrouwenrechten 
en sociale bescherming. Zo kunnen ze in de toekomst beter voor hun 
rechten opkomen. En dat doen ze ook massaal. Onder impuls en onder 
begeleiding van MOJOCA nemen de jongeren deel aan belangrijke 
manifestaties, bijvoorbeeld op 8 maart, de internationale vrouwendag, op 1 
mei, de internationale dag van de arbeid, op 16 oktober, de Guatemalteekse 
dag van de revolutie of op 25 november, de internationale dag tegen 
geweld op vrouwen.  

• Je steun gaat ook naar een micro-krediet voor 2 jonge vrouwen. Hiermee 
kunnen zij een eigen zaak opstarten. 

• En 38 jonge mensen krijgen een vorming over de principes en 
processen van de solidaire economie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKT! 
 


