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Beste pleegouders en weldoeners, 

 

In Comalapa in het Centro Educativo Ajpopoli Akwala begon de school dit jaar op 8 januari 

en dankzij jullie begon onze vzw aan haar 12° jaar sponsoring.  

Die eerste schooldag was er de reünie van alle personeelsleden, de ouders en de leerlingen. 

Traditioneel is dat ook het moment om samen de school een grote poetsbeurt te geven.  

Op 10 januari startten de lessen voor de 274 leerlingen: 30 in de derde kleuterklas, 157 in 

de lagere school en 87 in het lager middelbaar. Bij het begin van het nieuwe schooljaar, 

hierbij Brief van Camila, directrice Ajpopoli School: 

 

Aan de meters en peters van de organisatie Ajpopoli 

Een speciale groet aan ieder van u. 

Langs deze weg wil ik de welgemeende dank van de hele gemeenschap van het Centro 

Educativo Ajpopoli’ AK’wala’ y Noj overbrengen. 

Allen die daar werken, de studenten en de ouders zijn zeer erkentelijk voor uw dagdagelijkse 

inspanningen om ons te helpen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van onze gemeenschap. 

Daarvoor zijn we u eeuwig dankbaar. Weten dat dit van u grote inspanningen heeft gevergd, 

motiveert ons om goed te werken. 

Nooit kunnen wij deze blijken van solidariteit terugbetalen. Wees er echter zeker van dat 

elke familie bidt voor u en om overvloedige zegeningen verzoekt. 

In het voordeel van onze studenten streven we naar een hoge kwaliteit in de school. Zo hopen 

we dat én de organisatie én de meters en de peters voldoening vinden en hun inspanningen 

als succesvol ervaren.  

Dankzij uw financiële steun en de inbreng van projecten wordt de droom van vele studenten, 

docenten en ouders werkelijkheid. Velen zijn er in geslaagd om verder te studeren. Zonder 

hulp zou dit niet mogelijk geweest zijn. Vele kinderen opteerden bij aanvang om enkel de 

lagere school te volgen, maar verbaasden ons door op bevredigende wijze ook het middelbaar 

af te werken. 

Wees er zeker van dat u bijdraagt aan de verandering van het leven van de jongeren. 

Voor alle ontvangen hulp, duizend maal dank. 

We wensen u een goede gezondheid en succes  in uw werk. 

Om te eindigen wensen wij u een Kerstdag vol geluk. Moge u genieten van mooie momenten 

met diegenen die u lief zijn.  Moge 2018 een jaar vol hoop en zegeningen zijn. 

 

Met mijn meest oprechte dank en veel liefs, 

Camila Mendoza 

Dec 2017 



Het dagelijks leven op school in Comalapa 
 

Het Centro Educativo Ajpopoli is gelegen in een smal steegje, even buiten het centrum van 

het dorp. Wanneer je de poort binnenstapt kom je onmiddellijk op de ommuurde speelplaats 

die vaak ligt te bakken in de zon. Een brede doorgang aan de overkant leidt naar de mooie 

binnentuin waarrond de klaslokalen liggen. Twee trappen leiden naar boven, naar een galerij 

waar zich de overige klassen bevinden. In de tuin staan kleurrijke bloempotten die tijdens 

de lessen handenarbeid van afval gemaakt werden. 

De leerlingen kunnen hier 10 studiejaren doorlopen: 3° kleuterklas of preprimaria, dan 6 

jaren lager onderwijs of primaria, en tenslotte 3 jaren middelbaar onderwijs of básico. 

Het schooljaar loopt van januari tot eind oktober en is verdeeld in 4 bimesters. 

Zoals in vele scholen in Guatemala hebben de 

leerlingen een uniform. Voor de kleintjes is dit enkel 

een blauw vestje. Voor de meisjes van het básico is 

het de traditionele wikkelrok en de huipil (kleurrijke 

blouse). Die worden thuis geweven en als het nodig is 

kunnen de mama’s het materiaal op school krijgen. De 

jongens dragen een blauwe pantalon, een wit hemd en 

zwarte schoenen. Voor de lessen L.O. is er sportkledij.  

Als je de school bezoekt heb je niet direct de indruk 

dat veel kinderen uit gezinnen komen die in 

erbarmelijke omstandigheden leven. Op school kunnen ze mooie tweedehands kledij en 

schoenen komen halen als de middelen daarvoor thuis ontbreken. Maar als je nader toekijkt 

merk je het soms wel. Je ziet de vuile gezichtjes, de ongekamde haren, de smoezelige 

truitjes … De meeste mama’s doen echter hun uiterste best om hun kroost proper voor de 

dag te laten komen. 

Er is sinds kort een douche geïnstalleerd zodat kinderen die thuis verwaarloosd worden zich 

hier kunnen wassen. Zo worden ze niet uitgestoten of gemeden als ze onfris ruiken. 

Kleuters mogen starten in de preprimaria in het jaar dat ze 6 worden, dat is de wettelijke 

regeling in Guatemala. Ze worden er voorbereid op de primaria en leren er spelenderwijs.  

Om 7u30 luidt de bel voor de preprimaria en primaria. Erg vroeg want sommige kinderen 

wonen een heel eind weg en moeten meer dan een half uur stappen om op school te geraken, 

ook in het regenseizoen. De lessen eindigen om 12u30. 

Sinds kort krijgen de lagereschoolkinderen Engels van een vakleerkracht, wat een enorme 

vooruitgang betekent. Tijdens onze vorige reizen hebben we gemerkt dat Engels spreken 

een zwak punt is.  

Tijdens de speeltijd verrichten enkele kinderen de taak 

van ‘patrulla escolar’. Ze moeten hun medeleerlingen 

aanspreken als die iets doen wat niet mag zoals afval op 

de grond gooien. 

Na de speeltijd wordt de binnentuin schoongeveegd 

door een klasgroep. Als het erg droog is wordt er water 

gesprenkeld om het stof tegen te gaan. Ook de straat 

voor de school wordt netjes gehouden. De kinderen 

milieubewust opvoeden is een van de doelstellingen van 

de school. 



Als de leerlingen de lagere school doorlopen hebben kunnen ze lezen, schrijven en rekenen. 

Sommigen doen er lang over maar het is van groot belang dat ze het halen. Vele ouders zijn 

analfabeet en hebben daardoor problemen in het dagelijks leven. 

De leerlingen van het básico hebben les van 13u tot 18u15. In de voormiddag worden ze 

echter verwacht voor de lessen computer en dactylo. De school beschikt over een modern 

computerlokaal.  

De namiddag begint met een kwartier verplicht lezen 

in een Spaans boek. Er is een bibliotheek met een 

beperkt aanbod van boeken in het Spaans en het 

Kaqchikel maar hopelijk kan dat in de toekomst 

uitgebreid worden. 

Daarna beginnen de normale lessen. Een lesperiode 

duurt slechts 35’. Naast de traditionele vakken zoals 

wiskunde, wetenschappen, boekhouden, Spaans, 

Kaqchikel en Engels, wordt er ook veel aandacht 

besteed aan dans, muziek, theater, en huishoudkunde.  

Veel tijd om te spelen hebben de kinderen van Comalapa niet. 

Vanaf een jaar of 10 wordt van hen verwacht dat ze mee voor 

het huishouden zorgen of dat ze hun steentje bijdragen om 

wat quetzales te verdienen voor het gezin. Tot hun taken 

behoren: werken op de akkers, op de jongere kinderen passen, 

water halen aan de dorpspomp, tortillas of fruit verkopen op 

de markt of huis aan huis en weven. Dat laatste wordt zowel 

door jongens als door meisjes gedaan en sommigen zijn nog 

heel jong als ze er mee beginnen.  

De hele dag door komen mama’s naar de school voor 

hulp. Ze hebben medische kosten die ze niet kunnen 

betalen, ze hebben geen eten meer in huis of de 

kinderen hebben kleren nodig. Niemand gaat met lege 

handen weg maar er wordt streng over gewaakt dat er 

geen misbruik wordt gemaakt.  

Het Centro Educativo levert prima werk. Scholieren die 

er afstuderen in het 3° middelbaar hebben over ’t 

algemeen geen moeite om te volgen in het voortgezet 

onderwijs. Vaak wordt dat dan wel gecombineerd met deeltijds werken om de studies te 

kunnen betalen.   

Eén ding is zeker. Doña Camila, de directrice, bestuurt de school op een 

bewonderenswaardige manier, creatief, streng en efficiënt maar met mededogen.  

Annemie Swartelé 

Noteer alvast : Elfde  EETDAG 

ten voordele van de Mayakinderen van het Centro Educativo AJPOPOLI in Guatemala 

op zondag 30 september 2018 in de parochiezaal van Rotselaar 
 



Weetjes 
   

 

Acties De Warmste Week 2017:Voor het tweede jaar op rij heeft Ajpopoli in het najaar van 2017 

deelgenomen aan de Warmste Week voor Music For Life georganiseerd door StuBru en de Koning 

Boudewijnstichting. Deze keer werden er 3 acties opgezet.  

Jan Vermeersch liep met 3u17 een fantastische tijd op de Marathon van Valencia in November *. Er 

werd een Sinterklaas & Pieten fuif georganiseerd in De Bar in Diependaal en tenslotte liepen Jan, 

Marceline en Louis mee in de Warmathon te Leuven.  

Samen hebben deze acties € 1.780 opgebracht voor Ajpopoli waardoor we 7 Mayakinderen in onze 

school kunnen steunen voor het komende jaar.  

In 2018 volgt dan ook opnieuw een warme oproep aan 

onze lezers en vrienden van Ajpopoli om mee te doen aan 

acties voor Music for Life.  

• Op de Kunstroute te Oud-Heverlee, bij Maggy en Roland, hebben we de geïnteresseerde 

kunstliefhebbers van drank en van een pannenkoekje mogen voorzien.  

• De jaarlijkse eetdag is succesvol verlopen, we mochten 262 hongerige sympathisanten 

bedienen. 

• Op de Vredesmarkt te Oud-Heverlee kregen we de kans om ons verder te bekwamen in het 

pannenkoeken bakken en verkopen. 

• De Andere Kerstmarkt te Leuven heeft ons weer de gelegenheid geboden om typische 

Guatemalteekse geschenkjes te verkopen en informatie te verstrekken over de werking van 

de school en onze organisatie. 

• Voor de zesde maal organiseerden we een Quiz waar 29 enthousiaste quizploegen zich 

konden uitleven. 

Speciale dank aan: 
• Jos en Loes Vanclooster die voor hun verjaardagsfeest de familie vroegen om onze Ajpopoli 

vzw te steunen. 

• Stefanie en Thomas, die ter gelegenheid van hun 50+50, aan de genodigden voorstelden om 

de kinderen van onze school te steunen. 

• GROS Oud-Heverlee om voor het vierde jaar op rij de school de kans te geven een medisch 

onderzoek voor alle leerlingen in te richten en de nodige medicamenten en vitaminen aan te 

kopen. 

• De Damiaanscouts van Wilsele Putkapel om weer eens Ajpopoli als goed doel te steunen. 

• Marceline, Jan en Louis voor hun actie tvv Ajpopoli tijdens De Warmste Week 

• Alle aanwezigen op de eetdag en de quiz. 

• Lies, die ons nog steeds steunt met haar wenskaarten. 

• Nicolas voor de opmaak van de nieuwe website en Wannes voor het layout werk (nieuwe logo) 

en de Facebook communicatie 
 

  AJPOPOLI’ vzw 
Acht-Meistraat 28 

B-3018 LEUVEN 

Lou: 016/44 57 78 

www.ajpopoli.com 

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 

Bezoek onze nieuwe website: www.ajpopoli.com 
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