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Een nieuw burgerlijk jaar is ook een nieuw schooljaar in de school in Comalapa. In deze nieuwsbrief 

krijg je een verslag van de start van dat nieuwe jaar, een bijdrage over hoe ze in de school de 

nationale feestdag vieren en een interview met Rode Duivel Dries Mertens die ons project geweldig 

gesteund heeft. 

Noteer aub alvast de datum van de volgende Ajpopoli eetdag: 

 

Zondag 12 oktober 2014 in de parochiezaal te Rotselaar 

 

BEGIN SCHOOLJAAR 2014 

Half januari begon het nieuwe schooljaar in ons Centro Educativo Ajpopoli. 

De 192 leerlingen in de kleuter- en basisschool en de 88 scholieren in het lager middelbaar zullen 

het ganse jaar op de volledige inzet van 23 personeelsleden mogen rekenen. 

Op donderdag 2 januari verzamelden we op school - directrice, leerkrachten, secretaresse en 

onderhoudspersoneel – om met veel enthousiasme het nieuwe jaar en een nieuw schooljaar te 

beginnen. Eerst en vooral dankten  we de Schepper om ons weer de kans te geven te werken in het 

centro Ajpopoli; beseffend dat we hiermee veel geluk hebben. Ook betoonden we onze dank voor 

het leven en de gezondheid van de schoolleiding en van de mensen in het verre België die, met hun 

giften, ervoor zorgen dat onze school kansarme kinderen en jongeren van ons dorp kan opvoeden. 

We baden tot de Schepper voor sterkte en wijsheid om gebruik te kunnen maken van onze ervaring, 

onze waarden en kennis om goed werk te 

leveren. Ieder van ons drukte zijn doelen 

en voorstellen uit, wat neerkomt op het 

verbeteren van onze inzet, dag na dag het 

beste geven van onszelf, onze ervaringen 

eerst verpakken en dan versnipperen om 

ze gefragmenteerd uit te delen in onze 

klassen.   

Doña Camila, de directrice, sprak haar 

verlangen uit om als groep op elk vlak een 

ondersteuning te zijn voor de families die 

hun kinderen en jongeren aan de school 

toevertrouwen, vooral voor de extreme 

kansarmen want die hebben de meeste 

aandacht nodig.  



Blij en vol enthousiasme wisselden we ervaringen uit 

en wensten we elkaar het beste voor dit nieuwe 

schooljaar. 

Na meerdere dagen van voorbereiding, bijscholing 

en bezinning van het personeel, startte het nieuwe 

schooljaar voor de leerlingen op donderdag 16 

januari.  

Ouders en leerlingen kwamen tegen 8 uur naar 

school. Samen dankten we God om ons weer de 

mogelijkheid te geven om in wederzijdse 

samenwerking en verantwoordelijkheid een nieuw schooljaar te beginnen. De directrice stelde de 

leerkrachten van elk leerjaar voor, wat met veel aandacht en emoties door leerlingen en ouders 

gevolgd werd. Zij haalde het belang aan van de medewerking van elke opvoeder in het proces van 

onderwijzen - leren. Speciaal benadrukte zij de kinderen en jongeren niet aan hun lot over te laten 

gedurende dit proces en dat de morele steun van de ouders van vitaal belang is voor de motivatie 

van hun kinderen.   

Na de plechtige opening van het schooljaar begonnen we allen 

aan het poetsen en het aankleden van de klaslokalen. De 

ouders of oudere broers en zussen bekleedden de bankjes van 

hun kinderen of broertjes of zusjes. Na het poetsen werden 

de gekleurde bankjes in de klaslokalen geplaatst en de 

leerkrachten versierden de wanden om de leeromgeving 

aangenamer te maken. 

Alles was piekfijn in 

orde om de volgende dag met enthousiasme de kinderen te 

ontvangen die verwachtingsvol en gemotiveerd een nieuw 

schooljaar wilden opstarten. 

 

Profa. Keny Paóla Sirín Perén (lkr. 6de leerjaar)  

 

  
Uit het leven in Comalapa:   

La Fiesta Nacional  
De nationale feestdag in Guatemala wordt op 16 september gevierd. Op deze dag herdenkt 

Guatemala de onafhankelijkheid van 1821 – na drie eeuwen van Spaanse overheersing. 

Viering van de nationale feestdag in het CENTRO EDUCATIVO AJPOPOLI  

De school herdenkt op deze dag niet echt de vrijheid zoals beschreven in de geschiedenis. 

Het Centro Educativo Ajpopoli gebruikt deze viering als sociale activiteit tussen leerlingen, 

ouders en personeel. Door de deelname van de leerlingen aan verschillende wedstrijden en 

optredens, kunnen zij hun talenten en behendigheden beter ontdekken en tonen.  

In het schooljaar 2013 werden de activiteiten als volgt georganiseerd:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

INTERVIEW DRIES MERTENS 
 

Dries Mertens, één van onze succesvolle Rode Duivels, heeft ons pedagogisch project een enorme steun 

gegeven (zie nieuwsbrief van Januari 2013),  het leek ons een goede reden voor een interview: 

Dries, bedankt voor de gift waarmee we het sanitair vernieuwd hebben en de omheining van de 

speelplaats/voetbalveldje hebben kunnen verhogen. Het is altijd tof als kleinschalige organisaties ook 

door BV's gesteund worden. Wat drijft je om dat te doen ? En vind je dat dit soort sociaal 

engagement hoort bij de verantwoordelijkheden van een BV?  

Op 9 september werd de symbolische vlam van  

de vrijheid vanaf de marktplaats van Comalapa  

naar de school gebracht. Dit gebeurde door de 

 leerlingen van de derde kleuterklas, de  

basisschool, het lager middelbaar en de ouders.  

 

 

 

 

Ook was er de inhuldiging van “ Het Kind van de 

Onafhankelijkheid” - dit is de leerling met het 

hoogste gemiddelde - en van “ Het meest 

onderscheiden Kind “ - de meest opvallende 

leerling tijdens de culturele activiteiten van het 

voorbije schooljaar.  

Ook werd de beste leerling van elk leerjaar door  

de ouders gehuldigd. Er waren traditionele en  

kinderdansen; toneeltjes en gedichten brachten  

allusies op het vaderland. De voormiddag van  

zaterdag 14 september was er in het dorp een  

optocht voor het kleuter- en basisonderwijs.  

Sommigen namen deel in traditionele klederdrach,  

anderen in sportkledij. Er werden gymnastische  

oefeningen en regionale dansen gepresenteerd. 

Tijdens de namiddag van zondag 15 september 

waren er op de marktplaats sportieve  

activiteiten, waaraan de derde kleuterklas, het 

zesde leerjaar en het derde lager middelbaar 

deelnamen. 

 

Maandag 16 september - de nationale feestdag - 

was een vrije dag. 

 

 



Eerst en vooral ben ik blij om te zien dat het geld goed besteed is en 

dat de kinderen gelukkig zijn. Ik hoop dat je mij mag blijven kennen als 

Dries die ooit samen met sommigen van jullie geskied heeft. Helaas kan 

(lees:mag) ik dat voorlopig niet meer doen. Na mijn voetbalcarrière is 

dat één van de eerste dingen die ik terug wil doen. Ik heb het geluk 

gehad om van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken en ook al moet ik 

nu bepaalde zaken missen zoals die 

prachtige skivakanties, toch besef ik 

dat ik in ruil voor sommige 

opofferingen veel terug krijg en 

eigenlijk in een bevoorrechte positie 

zit.  

Al zit ik hier nu in Napels wat verder van familie en vrienden en mis 

daardoor heel wat gebeurtenissen en bijeenkomsten, heb ik nog geen 

minuut spijt van mijn transfer naar Napels. Het leven en eten is hier 

fantastisch in dit voetbalgekke land. En dat hebben ook al veel vrienden en 

familie ondervonden als ze hier op bezoek gekomen zijn.  
 

Op welke basis is je keuze naar Ajpopoli gegaan? (Ontwikkelingsland, onderwijs, nauwe betrokkenheid) ? 

Als BV krijg je natuurlijk geregeld vragen om  allerlei initiatieven te steunen of “peter” te worden van een 

organisatie.  Voor Ajpopoli waren het vooral mijn ouders die mij overtuigd hebben om dit project te steunen. 

Mijn papa is jarenlang een collega geweest van Lou en ook met zijn school hebben ze Ajpopoli al gesteund. 

Maar zoals ik al had gezegd, ken ik  Lou ook van kinds af  van de skivakanties.  
 

Welke boodschap wil je nog geven aan alle sympathisanten en peetouders van Ajpopoli ? 

Het geld is zeer goed besteed en als je de foto’s ziet van het project en de kinderen dan weet je dat die 

kleine inspanning voor ons een wereld van verschil kan maken voor de kinderen in Guatemala. Nu ik hier in 

Napels  voetbal, is het natuurlijk moeilijk om naar het jaarlijkse eetfestijn te komen, waar ik ook fijne 

herinneringen aan heb.  Maar ik ben wel van plan om eens ter plaatse gaan te kijken naar het schooltje zelf. 

Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met een andere cultuur en schept dan weer een meer 

persoonlijke band, iets wat toch meestal de drijfveer blijft om een project te steunen. Met het komende WK 

voetbal, zit een bezoek er dit jaar waarschijnlijk niet in, maar eens het zover is laat ik zeker weer iets 

weten.  

Speciale dank aan: 

- Alle aanwezigen en helpers op de eetdag van september ll. 

- Maggy en Roland  om tijdens de Kunstroute Ajpopoli de mogelijkheid te geven drank en pannenkoeken 

te verkopen aan de bezoekers. 

- Guy die voor het feestje van zijn 40 lentes Ajpopoli liet steunen .  

- Serviceclub Fifty One dames Leuven die ons 1000 euro stortten  

- De bezoekers van ons verkoopstandje op de kerstmarkt in Wakkerzeel  

 

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 
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