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Forårets komme
2009 er godt i gang! Udhvilede efter påsken og med forårssolens varme er der nu fornyet energi,
og diverse bekymringer omkring finanskriser osv. kan blive lagt lidt til side. Efter et
aktivitetsmæssigt stille år i 2008, er vi nu i Den Sikre Vej klar til endnu en gang at tage rigtigt fat i
støttearbejdet for Camino Seguro. I 2009 regner vi med at styrke kommunikationen og
samarbejdet, dels med Camino Seguro i Guatemala og projektets kontor i USA og dels med de
mange andre små foreninger spredt over Europa, der, ligesom Den Sikre Vej, arbejder på at støtte
projektet gennem forskellige aktiviteter og tiltag. Derudover regner vi, ligesom tidligere år, med at
deltage på karnevalet i Fælledparken, samle penge ind gennem loppemarkeder, søge fonde og
sponsorer, og som det sidste nye tiltag har vi søgt tilladelse til at opstille indsamlingsbøsser hos
diverse små butikker, restauranter m.m., hvilket vi håber, kan indbringe endnu lidt penge til
projektet.
Hvis du kender til nogle steder, hvor det kunne være relevant og muligt at sætte en
indsamlingsbøsse op, eller har andre ideer til aktiviteter, vi kunne lave, så skriv endeligt til Camilla
Højbjerg på camilla@densikrevej.dk. Vi kan altid bruge en ekstra hånd!

Farvel fra den afgående formand
Tiden er kommet til, at jeg giver stafetten i Den Sikre Vej videre. Jeg har fået job for Mellemfolkeligt
Samvirke og skal udstationeres i Kenya, og jeg vil derfor for en tid følge Den Sikre Vej fra
sidelinjen. Efter at have været med til at etablere foreningen i 2003 og siden været formand er det
med vemod, at jeg siger farvel. Det har været spændende, at være med til at få foreningen til at
vokse og udvikle sig, og jeg er stolt af det, som vi frivillige har opnået. Sammen har vi vist, at vi ved
en fælles indsats kan gøre en forskel i livet for nogle af de fattigste i Guatemala på trods af, at de
er tusindvis af kilomenter væk. Det har forstærket min tro på, at solidaritet og ønsket om at skabe
en bedre verden for fremtidige generationer stadigt er aktuelt.
Det har været spændende og sjovt at arbejde sammen med de andre frivillige i Den Sikre Vej.
Foreningsarbejdet har gjort det muligt at møde mange mennesker, som ellers ikke ville have
krydset min vej, og som jeg sætter stor pris på at have kendt. Det har været lærerigt, at mødes
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mange forskellige mennesker om samme sag, og jeg har følt, hvordan vores forskellige styrker i
fællesskab har fået Den Sikre Vej til at vokse. Det har desuden været personligt berigende, at
møde nye venner og ligesindede, som også synes, at det er vigtigt at involvere sig personligt i at
forandre verden.
Der er mange steder i verden, hvor retten til uddannelse desværre ikke omfatter store dele af
befolkningen. Uddannelse for alle har længe været på dagsordenen hos verdens regeringer og
internationale organisationer såsom FN, men for at løfte denne opgave er det nødvendigt, at så
mange som muligt bidrager. Her yder de frivillige i Den Sikre Vej et aktivt bidrag til at løfte
målsætningen om, at uddannelse kan skabe fundamentet for en bedre fremtid for de fattige på
lossepladsen i Guatemala by. På lokalt niveau gør Den Sikre Vejs støtte til Camino Seguro i
Guatemala det muligt at tilbyde skolegang til børn og unge, som ellers ikke ville have haft
muligheden for at få en uddannelse. Den personlige relation mellem faddere og sponsorbørn, som
er en af grundpillerne for arbejdet hos Camino Seguro, er desuden berigende for begge parter.
Den gør, at de til tider abstrakte udviklingsproblematikker bliver nærværende for os i Danmark
samtidigt med, at den viser børnene i Guatemala, at vi bekymrer os om dem og vil støtte dem i
deres kamp for at få en uddannelse og et bedre liv.
På generalforsamlingen i marts 2009 blev der valgt en bestyrelse for Den Sikre Vej, som jeg er helt
tryg ved vil videreføre arbejdet, og som jeg tror, vil tilføre foreningen ny energi. Det er derfor ikke
blot med vemod, at jeg forlader bestyrelsen i Den Sikre Vej. Det er også med stor
fortrøstningsfuldhed om, at arbejdet med at tilbyde uddannelses til børnene ved lossepladsen i
Guatemala vil blive fortsat på bedste vis.
Mange hilsner
Marie Sandvad

Ny formand for Den Sikre Vej
Vores afgående formand, Marie Sandvad, har som skrevet ovenfor valgt at søge nye udfordringer
efter knap seks års solid indsats i Den Sikre Vej. Stafetten er givet videre, og jeg har valgt at tage
den fornemme opgave som formand på mig. Jeg arbejdede selv på Camino Seguro i Guatemala i
foråret 2003, og projektet står mit hjerte ganske nær. Jeg har siden da været i Guatemala flere
gange og har samlet boet i landet i knap to år. Dette har givet mig et godt kendskab til både sprog
og kultur og en bedre fornemmelse af forholdene i landet. Samtidig har det givet mig et klart billede
af, i hvor høj grad der er brug for hjælp og støtte til uddannelse og udvikling for de fattigere dele af
befolkningen, som desværre stadig er i overtal i Guatemala.
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Jeg har siden 2005 været aktiv som frivillig i Den Sikre Vej, hvor jeg indtil nu har været
frivilligansvarlig. Jeg har været, og er stadig, utrolig glad for derigennem at kunne bidrage til at
forbedre forholdene for børn og forældre tilknyttet Camino Seguro.
Den Sikre Vej er en forening bestående af entusiastiske og engagerede mennesker, der på trods
af barrierer, der kan synes uoverkommelige, og forhold, der kan forekomme umulige at ændre,
stadig har troen på, at vi kan gøre en forskel, og at det er indsatsen værd. Og vi er allerede
kommet et langt stykke vej i den rigtige retning.
Marie har over de sidste seks år gjort et stort og imponerende stykke arbejde som formand for Den
Sikre Vej, og jeg er sikker på, at jeg taler på alles vegne, både i Den Sikre Vej og i Camino Seguro,
når jeg giver en stor tak til Marie for hendes flotte indsats og ønsker hende alt held og lykke med
sit arbejde i Kenya. Jeg ser meget frem til at skulle efterfølge hende på formandsposten og håber
på, at jeg med vores stærke hold af frivillige kan gøre hende kunsten efter og bringe foreningen
videre mod nye flotte resultater.
Med venlig hilsen
Camilla Højbjerg

Tragedien gentager sig – endnu en brand på lossepladsen i zone 3
I februar skete det igen. Endnu en gang opstod der en brand på lossepladsen i Guatemala City,
zone 3, hvor projektet Camino Seguro ligger. Heldigvis slap alle fra ulykken med livet i behold, men
flere familier tilknyttet projektet mistede deres hjem i forbindelse med branden.
De af jer, der har været medlem af Den Sikre Vej over nogle år, vil formentlig kunne huske, at det
ikke er første gang, at lossepladsen er gået i brand. I 2006 oplevede projektet en brand af et langt
større omfang, og igen i sommeren 2008 selvantændte dele af de enorme mængder affald i
området, og fire personer mistede livet. Heriblandt en 10-årig dreng, der på trods af reglerne om
adgang forbudt for børn, havde sneget sig ind på området.
Risikoen ved arbejdet på lossepladsen er desværre meget høj. Sommeren igennem opleves ofte
brande af større eller mindre omfang, mens regnsæsonen ligeledes forhøjer risikoen på grund af
de enorme mængder vand, der får bjergene af skrald til at falde sammen. Dele af lossepladsen er
nu blevet lukket, da det vurderes, at risikoen er ekstra høj i disse områder, men dette afholder ikke
alle fra at bevæge sig ind på disse områder i deres søgen efter genanvendeligt skrald.
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På trods af at dette er et tilbagevendende og kendt problem, har den Guatemalanske regering
endnu ikke formået at finde en løsning. Hver dag bliver endnu 500 tons affald fra hovedstaden og
de omkringliggende kommuner læsset af på lossepladsen, skraldet hober sig fortsat op på de
284.000m2, og det risikofyldte arbejde fortsætter. Vi kan kun glæde os over, at man i 2005 lukkede
adgangen til lossepladsen for mindreårige, og at kontrollen med området er forøget, så det i dag
sjældent sker, at børn slipper ind på området.
For at hjælpe de familier i Camino Seguro, der blev ramt af den sidste brand, samler projektet
penge ind til restaurering og genopbygning af deres huse, samt til senge og andre materialer. Vi
sender hermed opfordringen videre til alle medlemmer af Den Sikre Vej om at støtte denne
indsamling, med hvad I måtte kunne undvære. Donationer kan overføres til foreningens konto:
Reg: 9797 konto: 0000183865. Husk at skriv Fire Fund i besked til modtager.
Vi takker på forhånd for dit bidrag!
DEN SIKRE VEJ
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