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Nieuwsbrief januari 2015 

Het nieuwe jaar is ook de start van het nieuwe schooljaar in Comalapa. Graag willen wij eerst aan jullie 

allen een gezond en gelukkig 2015 wensen. Een jaar waarin we verder onze school willen steunen en ik 

denk dat we samen met het team in Guatemala trots mogen zijn over wat we realiseren voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen in onze school. Naast een woordje van de directrice Camila 

krijg je info bij de start van het nieuwe schooljaar. Je kan ook een mooi verslagje vinden van een 

schooluitstap en we staan even stil bij de positie van de vrouw in de Guatemalteekse gemeenschap en 

hoe we daar mee omgaan in de school. 

Noteer alvast de datum van de Ajpopoli eetdag zondag 20 september 2015 in Rotselaar en maak jullie 

maar klaar voor de derde Ajpopoli Quiz op 27 februari 2015.  
 

 

Nieuwjaarswensen van Camila, directrice van de school 
 

In december 2014, het einde van het het schooljaar in Guatemala, schreef de directrice Camila 

Mendoza Pérez het volgende:  

“Beste  peetouders,  sponsors en leden van de raad van bestuur van Ajpopoli vzw, 

 Ik wil jullie, bij het beëindigen van dit schooljaar, oprecht danken voor het vele werk dat jullie leveren 

voor de kinderen en de jongeren van het Centro Educativo Ajpopoli Akwala.  

Ik kom woorden tekort om uit te drukken hoe groot de appreciatie van onze staf en mezelf is, voor de 

enorme inspanningen die jullie, met een groot hart, leveren om ons te steunen en die voor onze school 

van levensbelang zijn. Het is dankzij deze steun dat wij in staat zijn om ons onderwijsaanbod te 

verbeteren en zo onze leerlingen optimale studiekansen te geven.  Jullie inspanning is  zoals het water 

dat uit de hemel valt en dat onontbeerlijk is opdat de planten zouden groeien om zo goede vruchten 

voort te brengen. Dankzij jullie zien we dat vele leerlingen ook tot  betere levensomstandigheden 

komen. 

Wij allen hopen dat jullie voldoening vinden in wat jullie doen; wij langs onze kant ervaren deze 

samenwerking als erg verrijkend en stimulerend. 

Van ganser harte wens ik jullie een goede gezondheid en hoop dat jullie zich gelukkig mogen voelen met 

wat jullie doen. Ik wens jullie veel vreugde in dit nieuwe jaar.”  
               Camila 

derde 

AJPOPOLI - QUIZ 
 

op vrijdag  27 februari 2015 om 20.00 u.  

in de parochiezaal van Rotselaar, Groenstraat 19a 

 

ploegen: max. 5 personen 

deelnameprijs: 15 euro per ploeg 

 

Inschrijven en betalen vóór 20 februari 2015  

met vermelding groepsnaam 

ajpopoli@telenet.be  

016/44 57 78  of  015/23 38 30 

rekeningnummer:  BE07 0882 4840 4766 van Ajpopoli 



Nieuws uit Comalapa 
 

Op 12 januari 2015 startte  het nieuwe schooljaar.  Het is nu het negende jaar dat Ajpopoli vzw steun 

biedt aan  het college.  Evenals vorig schooljaar zijn er tien klassen: de derde kleuterklas telt 25 

leerlingen, de zes  jaren lagere school 160 en de drie jaren lager middelbaar 75.  Het personeel van de 

school omvat 22 mensen, vol- of deeltijds.  

De eerste schooldag begon  met een samenkomst van ouders, leerlingen en personeel.  Na afloop van het 

officiële gedeelte bleven vele ouders en leerlingen helpen om de school en de omgeving netjes te maken. 

De klaslokalen,  de ramen en  de speelplaats werden gepoetst, de bloembakken en de planten werden  

verzorgd zodat alles er piekfijn uitzag. 

Het voorbije schooljaar zijn er heel wat werken in de school gebeurd en is de infrastructuur er 

geweldig op vooruit gegaan:  

 Dankzij de sponsoring van GROS Oud Heverlee kon de electriciteit deels vernieuwd worden en 

werden er ook spaarlampen aangekocht. 

 Dankzij de sponsoring van Total Foundation is gans de school geverfd, werden er nieuwe 

lessenaars voor de leerkrachten aangekocht en een archiefkast voor het secretariaat, ook 

nieuwe legkasten voor de leerlingen zijn in de maak. 

 Dankzij de sponsoring van Keysight kon  een medialokaal ingericht worden met beamer, scherm 

en laptop waardoor het onderwijs aan efficiëntie wint. 

 Dankzij de sponsoring van Femmes d´Europe  konden computers aangekocht worden, waardoor in 

het middelbaar een van staatswege verplichte cursus PC nu ook in ons lesprogramma kan ingepast 

worden. 

Verslag van een schooluitstap 
 

In maart jl. brachten enkele pleegouders een bezoek aan onze school 

in Comalapa. Bij het afscheid wilden ze de directrice, Camila, een 

geschenk aanbieden. Na enig overleg werd besloten ‘een centje’ te 

geven. Camila was er zeer blij mee. Zoals wel te verwachten was, 

besloot ze om zoveel mogelijk kinderen te laten meegenieten van 

haar geschenk. Het gaf haar de mogelijkheid om voor de kleuterklas 

en de ganse lagere school een daguitstap te organiseren naar de 

speeltuin . Van het verkregen bedrag kon de ingang betaald worden 

en kon zelfs een middagmaal voor de kinderen bereid worden.We 

kregen over deze schooluitstap een enthousiast verslag van Camila: 

We vertrokken om 8.00 uur ’s morgens met ongeveer 200 

leerlingen en hun leerkrachten naar het recreatieterrein Chimiyá. 

Enkele moeders gingen mee als begeleiding. Het sport- en 

speelterrein ligt op zo’n 45’ stappen van de school. De kinderen 

sleurden allerlei speelgoed mee zoals ballen en springtouwen. 

De leerkrachten organiseerden activiteiten zoals basketbal- en 

voetbalwedstrijdjes voor groot en klein, jongens en meisjes. Er 

werd tikkertje en verstoppertje gespeeld en de schommels en 

glijbanen waren geen moment leeg. Het leuke was dat ook de 

mama’s enthousiast deelnamen 

aan de spelletjes. 

Op de middag werden op het terrein vuurtjes aangestoken om 

tortilla’s te bakken en op deze speciale dag kregen de kinderen ook 

een speciale maaltijd: niet de traditionele zwarte bonen met saus 

maar worst, kaas en eieren. Als dessert volgde een fruitsalade bereid 

door de leerlingen van het zesde leerjaar. 

Om 15u keerden we terug naar huis, moe maar dolgelukkig en 

tevreden over deze fantastische dag. 



Vrouwen in een mannenwereld 
 

Zoals in vele Latijns-Amerikaanse landen is het ‘machismo’ 

sterk ingebed in de Guatemalteekse maatschappij. De man 

beslist over de vrouw en alle aspecten van haar leven, hun 

seksuele relatie, het aantal kinderen, haar sociale, 

economische, politieke en culturele participatie. Het is dus heel 

belangrijk dat opgroeiende meisjes de ruimte krijgen om ideeën 

en ervaringen uit te wisselen. De school biedt hierbij een 

belangrijke kans en hulp om een gevoel van eigenwaarde en 

zelfrespect bij te brengen. Het economisch belang van vrouwen 

wordt weinig erkend: de eerste taak van de vrouw (ze wordt als 

volwassen beschouwd op haar 15 jaar) is moeder te worden en 

voor het gezin te zorgen. Gebrek aan respect en het wijdverspreide drankmisbruik van de 

Guatemalteekse mannen zorgen er samen voor dat huiselijk 

geweld tegen vrouwen alom tegenwoordig is én getolereerd 

wordt. Wettelijk worden vrouwen hier amper tegen 

beschermd. Trouwens 95% van de misdaden in Guatemala 

blijven onopgelost. De positie van de Guatemalteekse vrouw 

wordt getekend door ongelijkheid, onderdrukking, uitsluiting 

en afhankelijkheid. Dit laat zich op vele domeinen zien. Van 

de volwassen vrouwen heeft 38% de lagere school 

afgemaakt, 17% het secundair en slechts 4% heeft diploma 

hoger onderwijs. Recente cijfers stellen dat slechts 17 op 

honderd meisjes de lagere school afmaken. Op 19 jarige 

leeftijd is 30% van de vrouwen (minstens) een eerste keer 

bevallen, de seksuele opvoeding en gezinsplanning is zeer 

gebrekkig.  Vrouwen hebben, wegens gebrek aan scholing, 

weinig kansen op de formele arbeidsmarkt. De laatste 

jaren spannen vele sociale bewegingen zich extra in om de 

situatie van de arme Guatemalteken te verbeteren met 

nadruk op vrouwen, jongeren en indigena’s, de inheemse 

mayabevolking (Bron: F. Sterckx, Wereldsolidariteit, 13, 

2011, 11-13.). 

Ook in de leefgemeenschap waar onze school Ajpopoli 

gevestigd is, in Comalapa, worden de vrouwen 

geconfronteerd met deze maatschappelijke problemen.  

Vandaar dat er vanuit onze  school Ajpopoli zeer ernstige inspanningen gedaan worden om de ouders te 

overtuigen van het belang, ook voor hun dochters, om na 

de lagere school ook nog de drie jaar lager middelbaar te 

volgen. Een goede en tijdige seksuele voorlichting en 

opvoeding wat betreft familieplanning wordt zowel voor 

de jongens als voor de meisjes door de leerkrachten en 

directie zeer belangrijk geacht  en vanaf  het   5° 

leerjaar in de lessen ingepland. Jongens en meisjes 

zitten samen in de klas en krijgen een gelijkwaardig 

lesprogramma. Zo leren de jongens haken, breien, 

poetsen, bakken en koken. De meisjes op hun beurt leren 

ook timmeren, figuurzagen. Wederzijds respect wordt 

als opvoedingsitem hoog in het vaandel gedragen. Het is 

dankzij de kracht  van sterke vrouwen zoals de  directrice  Camila en haar leerkrachten en hun visie op 

de gender problematiek dat er een wezenlijk verschil kan gemaakt worden. 



NIEUWSJES UIT BELGIË 

 

Op 26 april 2014 organiseerden de Scouts van Denderleeuw voor de 7e maal op rij “Stockwood”, een 
rock-festivalletje voor het goede doel. Deze keer ging de opbrengst enerzijds naar de spaarpot om 
nieuwe lokalen te bouwen voor de scouts zelf, en anderzijds naar Ajpopoli. Het rockfestival  kreeg dit 
jaar dan ook de naam “Stockwood, Maja edition”, en werd rijkelijk versierd met Guatemalteekse items. 
Van 14u tot in de late uurtjes  gaven leiding, leden en muzikanten het beste van zichzelf. Het hele 
project werd gedragen door jongeren vanaf het 3e tot en met het 5e middelbaar, die zo leerden zelf te 
organiseren, zich in te zetten voor een goed doel en bovendien een schitterend festival tevoorschijn 
toverden. Het loonde: moe maar voldaan konden ze de mooie som van 1.800 euro schenken aan het 
fantastische werk van Ajpopoli. 

   Nele De Koninck 
(scoutsleiding) 

 
Op 13 en 14 december nam Ajpopoli vzw voor de eerste maal deel aan de Andere Kerstmarkt in Leuven. 
Het moest een verkoopstand zijn. Er werden Guatemalteekse spulletjes verkocht alsook kerstkaarten, 
engeltjes en huisgemaakte koekjes en jam. Bovendien kregen we zo ook  de kans om info te geven aan 
geïnteresseerde bezoekers. Dit initiatief  is zeker voor herhaling vatbaar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Speciale dank aan: 

- Total Foundation die 6.000 euro gesponsord heeft  om de school op te frissen, meubels aan te 

kopen alsook doeken om de speelplaats af te dekken. 

- Keysight om 2.000 dollar te sponsoren voor een mediaklas met beamer, laptop en scherm. 

- Femmes d´Europe die 4.595 euro gaven om computers te kopen voor de lessen van de leerlingen. 

- de scouts van Denderleeuw om een deel van de opbrengst van hun Rockfestival (zie nieuwsjes 

hierboven) nl. 1800 euro aan Ajpopoli te schenken. 

- Kiwanis dames serviceclub Leuven voor haar jaarlijkse steun van 1. 000 euro. 

- Helen en Jan die bij de geboorte van hun dochtertje Sue, aan de kinderen van Ajpopoli gedacht 

hebben. 

- Annemie, die langs een oproep bij ex-collegas, 800 euro verzameld heeft. 

 

 

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

