
 
 AJPOPOLI’ vzw 

  

 Onderwijsproject voor 
 Mayakinderen in Guatemala 

Nieuwsbrief augustus 2014 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar hier bij ons in België, kijken ze in de Ajpopoli-school in 

Comalapa al een beetje naar het einde van het schooljaar einde oktober. In deze nieuwsbrief 

brengen wij jullie weer informatie over het reilen en zeilen in de school waaronder een persoonlijke 

getuigenis van één van onze leerlingen over het Geïntegreerd Onderwijs in onze school.  

Naast de aankondiging van de jaarlijkse eetdag in oktober, geven wij jullie al de datum voor de 

Derde Ajpopoli quiz op Vrijdag 27 Februari 2015 (parochiezaal van Rotselaar, Groenstraat 19a.) 

 

 

 

zevende 

GUATEMALTEEKSE EETDAG 

ten voordele van onze Mayakinderen van het 

Centro Educativo AJPOPOLI in Guatemala 

op zondag 12 oktober 2014 

van 12u. tot 15u. en van 17u. tot 20u. 

in de parochiezaal van Rotselaar, Groenstraat 19a. 

Voor  18 euro  (kinderen  -12 jaar  10 euro) serveren we: 

 

soep 

** 

Guatemalteekse schotel of 

groenten-rijstschotel met kip of 

vegetarische schotel 

** 

Dessertbuffet 

 

Inschrijven en betalen vóór 5 oktober 2014 

Vermeld naam, aantal volwassenen/kinderen, periode (middag of avond) en gewenste schotel 

Mail:    ajpopoli@telenet.be  

Telefoon: 016 44 57 78  of  015 23 38 30 

Rekeningnummer:  BE07 0882 4840 4766 van  AJPOPOLI vzw. 

 (vermeld je naam bij de mededeling) 

 

mailto:ajpopoli@telenet.be


Geïntegreerd onderwijs in onze school 

 

Ajpopoli Akwala staat ook open voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Het voltallige 

schoolteam draagt zijn steentje bij om deze jongeren met een handicap of met leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden te ondersteunen.  

In de nieuwsbrief van augustus 2012 brachten we het verhaal van Jacquelin.  

Door een rugoperatie als baby is zij volledig incontinent en verlamd onder de knieën.  

Het sociaal fonds van Ajpopoli financierde de aanschaf van orthesen en krukken en dankzij de 

blijvende steun en motivering van haar ouders, leerkrachten en haar peetouder kan zij zich sinds 

het derde leerjaar zelfstandig verplaatsen. Nu zit zij in het zesde leerjaar en kan hopelijk volgend 

schooljaar in het eerste middelbaar starten. 

Mario volgt sinds dit schooljaar les op onze school in het tweede leerjaar. Hij voelt zich hier heel 

gelukkig omdat hij door iedereen goed aanvaard wordt. Ook hij is volledig incontinent. 

Edwin is doofstom en volgde twee maal zonder succes het eerste leerjaar in een staatsschool waar 

weinig rekening werd gehouden met zijn probleem. Juf Evelyn van het eerste leerjaar probeert 

hem nu zo goed mogelijk te begeleiden en ook de mama wordt hierbij betrokken. Edwin is een 

vrolijk kind en tot hiertoe presteert hij goed.  

De school heeft ervaring met deze leerlingen. Vorig jaar studeerde Jairon af in het lager 

middelbaar. Ook hij is doofstom. Hier volgt zijn verhaal: 

 

Mijn ouders schreven me in bij het CEAA 

(Centro Educativo Ajpopoli Akwala) omdat zij 

veel vertrouwen hadden in de school. 

De eerste dagen in het college was ik zeer 

zenuwachtig omdat ik bijna niet kan spreken en 

horen. 

Mijn zus Rosie, die anderhalf jaar jonger is, 

begeleidde mij naar school en telkens ik iets 

nodig had of er problemen waren, ging ik tot bij 

haar en heeft zij me geholpen. 

 

Gelukkig was er een goede verstandhouding met de leerkrachten. 

Het was niet altijd gemakkelijk, want als de leraren iets dicteerden, verstond ik natuurlijk niet wat 

ik moest opschrijven. Ik voelde mij dan zeer triestig en wilde niet meer verder studeren.  Maar 

godzijdank begrepen de leraren mijn situatie en bleven ze me helpen en motiveren. Mijn examens 

mocht ik alleen afleggen. 

 

Ook ben ik zeer gelukkig met mijn klasgenoten die mij steeds steunden en aanmoedigden om toch 

vol te houden. Ze hielpen me ook bij de groepswerken. 

 



In het middelbaar wilde ik terug opgeven omdat het zo moeilijk was.  Maar weer waren het mijn 

klasgenoten die bij mij thuis kwamen om me te motiveren en te steunen. 

Ook de directrice en de leerkrachten overtuigden me dat ik voldoende intelligent was en het 

aankon. 

 

Ik had wel zin om te studeren en daarom steunden mijn ouders me volledig. Nog steeds wil ik meer 

weten en beter worden. Daarom doe ik dagelijks de moeite om naar Chimaltenango te gaan en daar 

studeer ik nu in het Hoger Middelbaar Informatica.  

Jairo Caté Sotz 

 

Engelse conversatielessen door twee peetouders 

 

Na ons bezoek vorig jaar aan het Colegio Ajpopoli en aan onze petekinderen, waren we zo 

enthousiast over de school en de leerlingen dat we zin kregen om dit jaar opnieuw naar Guatemala 

te gaan. 

We vonden wel dat we moesten proberen het aangename aan het nuttige te koppelen. Na overleg 

met de directrice Camila en Lou werd beslist dat we misschien Engelse conversatielessen konden 

geven.  We begonnen vlijtig aan de voorbereidingen omdat Engels niet onze afstudeerrichting is, we 

zijn immers samen met Lou afgestudeerd in de bewegingswetenschappen. We vroegen raad aan 

collega’s germanisten, we kochten flashcards, we schuimden het internet af op zoek naar 

woordzoekers en simpele dialogen … 

In Comalapa aangekomen kregen we ons uurrooster. 

Concreet betekende het dat we gedurende vier dagen 

telkens een uurtje les zouden geven aan het 4°,5° en 

6° leerjaar en aan het 1°,2° en 3° middelbaar. We 

kregen ieder de helft van een klas (een 14-tal 

leerlingen) en aangezien het 1° middelbaar zeer 

talrijk was werden die in drie groepen verdeeld en 

gaf ook Lou aan een groepje les. We begonnen vol 

goede moed aan onze opdracht. Ondanks het feit dat 

de kinderen Engels krijgen en over een behoorlijke 

woordenschat beschikken, bleek vooral de uitspraak het grote probleem en voor ons soms hilarisch.  

Omdat we het niveau toch wat overschat hadden moesten we elke dag beginnen met het herhalen 

van wat we de vorige dag ingeoefend hadden. Zoals het zichzelf voorstellen : My name is …. I live in 

… my hobbies are …. . Elke dag brachten we er nieuwe eenvoudige thema’s bij zoals de cijfers, de 

kleuren, de dagen en de maanden, de markt, huisraad, de dieren en de lichaamsdelen. We 

probeerden hen uit te dagen hierover korte zinnetjes te maken en vooral te durven spreken.  

Het waren vermoeiende dagen maar ook zeer aangenaam en leerrijk voor ons. De kinderen waren 

erg gemotiveerd, vriendelijk,  behulpzaam en dankbaar. We hebben er zo van genoten dat we 

plannen maken om volgend jaar terug een weekje Engelse les te gaan geven. Met de ervaring die we 

dit jaar opgedaan hebben zullen we dan beter aan de start komen. 



Tussendoor hadden we de tijd om het schoolleven te observeren. 

Een doelstelling van het Centrum Educativo is om jongens en 

meisjes zo geëmancipeerd mogelijk op te voeden wat in Guatemala 

vernieuwend is. Iedereen krijgt  het vak huishoudkunde (koken, 

haken e.d.) en het vak handenarbeid (timmeren, maquettes maken 

..). Zo zagen we hoe de jongens enthousiast een onderlegger aan 

het haken waren.  

We hebben ook gemerkt 

dat de school door een 

groep zeer gemotiveerde 

en competente 

leerkrachten gedragen 

wordt. De inzet van de 

secretaresse Letty en de directrice Camila is 

indrukwekkend. We zijn er volledig van overtuigd dat we 

een uitzonderlijk project steunen! 

 

Annemie Swartelé en Marina Goris 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldfeest op de Ark 

 

Op zondag 16 maart ging op de Ark het traditionele 

wereldfeest door.  

Dit jaar werd door de derde leerjaren het project van 

Ajpopoli uitgewerkt om voor te stellen aan het Arkpubliek. 

De leerlingen maakten vooraf al heel veel kennis met 

Guatemala. Zo werden de volgende activiteiten 

georganiseerd: 

- werken met de Guatemala-box: kledij en materialen van ginder werden uitgebreid bekeken 

en uitgelegd. 

- op laptops werd allerlei opgezocht: ligging, woning, voeding, quetzal, armoede, klimaat, 

natuur en veel meer. Hiermee werden collages gemaakt om op te hangen tijdens het 

wereldfeest. 

Fiscale aftrekbaarheid van giften 

 

Zoals jullie al wel weten werkt onze vzw Ajpopoli samen met de vzw SOS van de Paters van 

Scheut waardoor jullie giften vanaf 40€ per jaar fiscaal aftrekbaar zijn. De fiscale 

aftrekbaarheid is gelimiteerd tot 10% van het belastbaar inkomen. Nieuw sinds 2012 is het 

fiscale voordeel dat 45% bedraagt voor iedereen, ongeacht het inkomen en de gemiddelde 

aanslagvoet. Fiscale attesten zijn steeds op naam van de persoon die de storting heeft 

uitgevoerd. 



- Lou kwam het project uitleggen met woord en beeld. 

- filmpjes over de plaatselijke bevolking werden bekeken en besproken. 

- we maakten vlaggetjes die nu ophangen in de school in Guatemala en....we dragen nu met 

trots vriendschapsbandjes gemaakt door het derde leerjaar in Guatemala. 

 

Op het wereldfeest bouwden we een klas om tot een Guatemala-plek. Het 

gerief uit de uitleen-box kreeg haar plaats. 

Er werd een powerpoint van het land afgespeeld terwijl sfeermuziek klonk. 

Kinderen kregen de mogelijkheid zelf gelukspopjes te knutselen. 

Bezoekers konden proeven van coole chocobananos en een verfrissend 

limoendrankje. Daarnaast werden er ook spulletjes uit Guatemala verkocht. 

 

Een geslaagde dag! 

       Yves, leraar derde leerjaar 

 
 

 

 

 

 

 

Speciale dank aan: 

- Nele en Diederik die als geschenk voor hun huwelijksfeest de genodigden de kinderen van Ajpopoli 

lieten steunen. 

- De derde leerjaren van De Ark voor hun gift door het organiseren van een Wereldfeest en een 

verkoopstandje 

- Maggy die een project indiende bij GROS en die ons steunen met 1.087€ 

- Piet die een project voor 6.000€ indiende bijTotal en dat aanvaard is 

- Bitouck voor het organiseren van een wijnverkoop ten voordele van Ajpopoli 

- De genodigden voor hun bijdrage naar aanleiding van de verjaardag van Mevr.  Lutgard Van Dongen 

 

 

AJPOPOLI’ vzw 
Acht-Meistraat 28 

B-3018 LEUVEN 

Lou: 016/44 57 78  -  Rita: 015/23 38 30  

www.ajpopoli.org 

ajpopoli@telenet.be  

 

Rekeningnummer:  BE69 0882 3944 3178 

op naam van Ajpopoli vzw – onderwijsproject 

Met fiscaal attest (vanaf 40€/jaar): 

Rekeningnummer:  BE82 0000 9019 7468 

Op naam van S.O.S met mededeling: 08 502 001-Ajpopoli 

Wenst uw bedrijf hier vermeld te staan, mail ons.  

 

Verantwoordelijke uitgever: Lou Decime, Acht-Meistraat 28, 3018 Leuven 

Donorinfo: 

Ajpopoli vzw kan u nu ook terugvinden op:  www.donorinfo.be/nl/organization/ajpopoli-vzw. 

Het luik  “ financiele info” toont de laatste jaarrekening van onze vzw, deze  werd onderworpen 

aan  een audit, uitgevoerd door het kantoor Fisco Zone bvba 

 

http://www.ajpopoli.org/
mailto:ajpopoli@telenet.be
http://www.donorinfo.be/nl/organization/ajpopoli-vzw

