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Naar het einde van de Belgische schoolvakantie bezorgen wij jullie naar jaarlijkse gewoonte onze 

nieuwsbrief. Centraal staat de aankondiging van de eetdag midden september, daarnaast bieden wij 

jullie een blik op enkele voorbeelden van wat sommigen van onze leerlingen hebben bereikt nadat zij 

hun opleiding aan onze school hebben beëindigd.  Dit geeft een duidelijker beeld van resultaten van 

onze succesvolle ondersteuning van de school op langere termijn. Een oprechte dank aan jullie allen 

om dit mee mogelijk te maken. 

Noteer ook al de vijfde Ajpopoli-quiz op vrijdag 17 februari 2017 in je agenda en we hopen jullie 

volgende maand te verwelkomen op onze jaarlijkse eetdag  

 

  

  

negende EETDAG 

ten voordele van de Mayakinderen van  

het Centro Educativo AJPOPOLI in Guatemala    

op zondag 11 september 2016 
in de parochiezaal van Rotselaar, Groenstraat 19a 

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

Voor 20 euro (kinderen -12 jaar  10 euro) serveren we 
 

Soep 
** 

Guatemalteekse schotel of 
groenten-rijstschotel met kip of 

vegetarische schotel 
** 

Dessertbuffet 
 

 

Inschrijven en betalen vóór 4 september 2016  
Vermeld naam, aantal volwassenen/kinderen, periode (middag of avond) en gewenste 
schotel 

Mail:    ajpopoli@telenet.be 
Telefoon:   016/44 57 78  
Rekeningnummer:  BE07 0882 4840 4766 van Ajpopoli vzw(vermeld je naam bij de 

mededeling) 



VERDER STUDEREN NA HET LAGER MIDDELBAAR IN “CENTRO EDUCATIVO AJPOPOLI 

AKWALA” 

Gudiel 

De ouders van Gudiel zijn zeer arm. Toch 

droomden zij ervan dat hun oudste zoon Gudiel de 

kans zou krijgen om te studeren. Uiteindelijk 

kwamen ze bij Ajpopoli terecht waar hij gratis 

mocht studeren. Ze steunden hun zoon waar ze 

konden en brachten hem studieijver en discipline 

bij.  

Gudiel behaalde zeer goede schoolresultaten zowel 

in de lagere school als in het middelbaar, 

daarenboven was hij ook een erg sociaal 

geëngageerde student. Nadat hij afgestudeerd 

was in Ajpopoli, vervolgde hij zijn studies hoger middelbaar, richting boekhouden, in een 

staatsschool. In 2014 studeerde hij af met zeer goede resultaten. 

Tijdens zijn studies heeft hij ook altijd zijn ouders geholpen, hij is zeer handig in het weven en 

kan zelfs ‘güipiles’ (typische Maya bloes) 

weven, wat voor een jongen niet evident is. 

Zo is hij ook een voorbeeld voor zijn twee 

broers en twee zusjes.  

Gudiel werkt nu in het leger. Dankzij zijn 

studies heeft hij een administratieve 

functie en kan hij door bijkomende examens 

promotie maken. Zo is hij verzekerd van 

een behoorlijk inkomen, waarmee hij 

enerzijds zijn familie kan steunen en 

waarvan hij anderzijds een deel kan sparen 

om later nog een universitaire opleiding te 

volgen.  

 

Yuri Similox 

Ik kom uit een gezin van 8 kinderen. Mijn ouders hadden het financieel heel moeilijk. Ik was 7 

jaar toen ik voor het eerst naar school kon in het Centro Educativo Ajpopoli. Dankzij de steun 

van mijn peetouders in België, kon ik ook mijn lager middelbaar afwerken en had ik de kans mijn 

droom waar te maken. 

Ik ben beginnen werken om mijn verdere studies te kunnen betalen. Zo slaagde ik erin om tijdens 

de weekends het hoger middelbaar, richting computer en handel, af te werken. Op mijn 18 ben ik 

dan één jaar hulpverpleging gaan studeren en nu werk ik in een ziekenhuis in Guatemala City in de 

operatiezaal. Elke dag neem ik om 4 uur ’s ochtends de bus in Comalapa om tijdig op mijn werk in 

Guatemala City te geraken, één van mijn broers gaat telkens mee tot aan de bushalte.  

  



 

Mijn job laat mij toe mijn ouders financieel te 

ondersteunen en zo kan ik ook mee bijdragen in 

de opvoeding van mijn broers en zussen.  Mijn 

grote droom is ooit geneeskunde te kunnen 

studeren, voorlopig moet ik daar echter nog mee 

wachten gezien mijn zwakke financiële situatie. 

Ik ben het C.E.A.A. en mijn peetouders van 

Ajpopoli erg dankbaar. Zonder hun steun en 

aanmoedigingen zou ik deze studies nooit hebben 

kunnen realiseren. ` 

 

 

Toelichting financiële werking : het medisch, sociaal fonds 

De inkomsten die Ajpopoli verwerft, dienen ten eerste om de wedden van het personeel en de 

dagelijkse werking van de school te betalen en ten tweede om urgente medische, sociale noden 

van de kinderen te bekostigen.  

De laatste jaren zijn er heel wat peetouders die naast het schoolgeld, dat ze jaarlijks voor hun 

petekind storten, nog een extra storting doen voor hun petekind. Deze extra gift wordt door de 

school beheerd. De ouders worden verwittigd dat er op school geld voor hun kind is en zij kunnen 

hierop beroep doen bij extra noden voor dit kind zoals een doktersrekening, medicijnen, extra 

schoolgerief, voeding. De schooldirectie controleert de uitgaven. 

Dit komt de totale financiële 

werking van de school ten goede 

omdat voor deze kinderen het 

medisch, sociaal fonds van de 

school dan niet dient 

aangesproken te worden.  

Peetouders die een extra 

financiële inspanning voor hun 

petekind willen doen mogen er 

zeker van zijn dat dit extra geld 

voor hún petekind wordt gebruikt 

en dat het door de directrice 

zorgzaam beheerd wordt.  

  

Fiscale aftrekbaarheid van giften 

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

Scheut waardoor giften vanaf 40 euro 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. 



 
Weetjes 

De melkboer komt eraan………. koemelk is zeer duur in 

Guatemala en de families van onze school kunnen zich 

ook geen koelkast veroorloven maar……….de geitenboer 

doet dagelijks zijn ronde door het dorp en tapt een vers 

glaasje betaalbare geitenmelk.  

 

Multitasking: 

mama haalt de 

kinderen van 

school en 

combineert dit 

met het 

houttransport 

voor de kachel 

waarop de 

dagelijkse portie bonen en de tortilla’s bereid worden.  

 

Huiswerk maken = zitten op de dorpel met het schriftje 

op een krukje  

 

 

Speciale dank aan: 
- De leerlingen en het personeel van het Sint Lambertuscollege van Bilzen die een gedeelte van 

het ingezamelde geld van hun vastenactie, namelijk 3.000 euro, aan Ajpopoli schonken. 

- De leerlingen en het personeel van de Ark, een lagere school in het Leuvense, die ons ook met 

3.000 euro steunden. Het derde leerjaar van deze school werkt elk schooljaar rond 

Guatemala. 

- De leerkrachten Lichamelijke Opvoeding voor hun organisatie van en de leerlingen voor hun 

deelname aan de “open-deur zwemloop” van het Heilig Hart Heverlee. 

- Kiwanis Club Leuven. 

- Lions Kasteel van Horst, die door hun storting de school de kans geven om een 

gekwalificeerde leerkracht Engels voor de lagere school aan te nemen. Degelijk Engels is voor 

de leerlingen die verder studeren een grote stap voorwaarts. 

- Kiwanis Artemis Leuven voor hun jaarlijkse steun. 

- Het GROS Oud Heverlee die, voor het derde opeenvolgend jaar, Ajpopoli helpen  

met 1.083 euro 

 

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 euro/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 

http://www.ajpopoli.org/
mailto:ajpopoli@telenet.be

