
 
 AJPOPOLI’ vzw 

  

 Onderwijsproject voor 
 Mayakinderen in Guatemala 

Nieuwsbrief augustus 2015 

Het einde van de Belgische schoolvakantie is dichtbij. In Comalapa loopt het schooljaar tot eind 

oktober. In deze nieuwsbrief brengen wij jullie weer informatie over het reilen en zeilen in de 

school waaronder een artikel over verder studeren na Ajpopoli en enkele mooie realisaties in onze 

school dankzij sponsering van bedrijven en verenigingen.  

Noteer alvast onze vierde Ajpopoli-quiz op 19 februari 2016 in je agenda en we hopen jullie 

volgende maand te verwelkomen op onze jaarlijkse eetdag  

 

 

Achtste GUATEMALTEEKSE EETDAG 
ten voordele van onze Mayakinderen van het 

Centro Educativo AJPOPOLI in Guatemala 

op zondag 20 september 2015 

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

in de parochiezaal van Rotselaar, Groenstraat 19a. 

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 13 september 2015 

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) 

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€ 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. 

mailto:ajpopoli@telenet.be


Verder studeren na het lager middelbaar in “Centro Educativo Ajpopoli Akwala” 

Peetouders vragen ons vaak wat hun petekinderen doen nadat ze hun laatste jaar lager 

middelbaar in de school Ajpopoli beëindigd hebben. 

Elk jaar studeren er ongeveer 25 meisjes en jongens af in het 3e middelbaar. Ongeveer 

90% van hen probeert verder te studeren. Welke mogelijkheden hebben ze? 

Een van de mogelijkheden is dat de studenten opteren voor dagonderwijs. In dat geval 

moeten zij een toelatingsproef afleggen bij een staatsschool of een privéschool om zo een 

studiebeurs te krijgen. Onze afgestudeerden slaagden tot nu toe bijna altijd voor die 

ingangsproef, en daar kunnen we trots op zijn. Dat bevestigt dat de directrice Camila en 

haar team een degelijk en kwaliteitsvol onderwijs realiseren. Het toont ook aan dat de 

leerlingen goed voorbereid zijn en gemotiveerd worden om verdere studies aan te vatten.  

Daarnaast kunnen de studenten opteren voor weekendonderwijs en tijdens de week werken 

om zo hun studies te betalen. 

Sommigen werken eerst één of twee jaar zodat ze over voldoende financiële middelen 

beschikken om verder te studeren. 

De bestaande studierichtingen en studieniveaus zijn niet helemaal te vergelijken met het 

onderwijssysteem bij ons. De meeste afgestudeerden volgen een richting die aanleunt bij 

een technische opleiding. Zo kunnen ze onder andere een diploma boekhouden, informatica, 

hulpverpleegkundige, leerkracht kleuteronderwijs of lagere school behalen. 

Maar er zijn ook enkele leerlingen die een opleiding hoger middelbaar volgen, vergelijkbaar 

met ASO. Dat is dan een voorbereiding op een opleiding aan de universiteit. 

Hieronder volgen de verhalen van Carmelita en Josué over hun verdere studies na het lager 

middelbaar. 

Carmelita verloor haar moeder toen ze twee jaar oud was, haar vader kampte met een 

alcoholprobleem. Ze groeide op met de hulp van een 

tante en buren. Als negenjarige nam ze de zorg voor 

haar vader en het huishouden op zich. Dankzij de 

steun van peetouders slaagde ze erin dat succesvol te 

combineren met haar studies. Ajpopoli zocht voor 

haar een school waar ze met een studiebeurs verder 

zou kunnen studeren. Voor de toelatingsproef slaagde 

ze met glans, ze eindigde als 2e van 400 kandidaten. 

Ze behaalde het diploma  leerkracht lagere school en 

is nu de erg gewaardeerde juf van het 5e leerjaar in 

het Centro Educativo Ajpopoli. Ondertussen is ze tijdens de weekends verder blijven 

studeren en zo zit ze nu in het 4e jaar rechten.  

Josué deed na zijn 3e middelbaar eveneens een 

ingangsexamen in een school waar hij een medische 

richting op niveau ASO kon volgen. Omdat hij 

hiervoor naar Quetzaltenango moest, had hij wel het 

geluk dat hij daar bij een tante kon verblijven. Hij 

beëindigde deze studies zeer succesvol en deed 

vervolgens toelatingsproef voor de universiteit. 

Momenteel zit hij in het 2e jaar geneeskunde. 

Tijdens de vakanties werkt hij om zijn overige 

studiekosten te betalen. 



 

Gerealiseerde projecten dankzij sponsoring 

Onze Ajpopoli organisatie heeft naast de steun van peetouders en sympathisanten ook 

al verschillende projecten in de school kunnen realiseren dankzij de sponsoring van 

bedrijven en verenigingen. Graag geven wij jullie een kort overzicht van enkele mooie 

realisaties:  

 

Total Foundation 

Dankzij Total Foundation kon Ajpopoli de 

volledige school schilderen, nieuwe 

lessenaars voor de leerkrachten en een 

archiefkast voor het secretariaat aankopen. 

Ook kreeg elke klas een open opbergkast.  
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Femmes d’Europe 

Dankzij Femmes d’Europe werden 9 nieuwe computers aangekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sancta Maria Leuven middelbare school 

Dankzij de middelbare school van Sancta Maria 

Leuven kon het computerlokaal nog verder 

uitgebreid worden. De leerlingen leverden ook een 

grote bijdrage aan het medisch sociaal fonds van 

de school.  
 



 

Keysight 

 

Dankzij Keysight 

kon een 

medialokaal met 

scherm, beamer en 

laptop ingericht 

worden. 
 

 

 

Weetjes: 

 Net zoals vorig jaar zal Ajpopoli vertegenwoordigd zijn op de Alternatieve Kerstmarkt te Leuven 

(Sancta Maria school Tiensestraat 78) tijdens het tweede weekend van december. 

 Op 22 november staan we op de Vredesmarkt te Oud Heverlee. 

 Roland Renson stelt mee ten toon op de Kunstroute Oud Heverlee 26-27 september. 

Sympathisanten van de vzw zorgen voor een natje en een droogje. 

 In juni ll. hadden we een infostand op het Ottertrotter festival te Mechelen. 

 Onze Ajpopoli meisjes basketploeg van het middelbaar eindigde als tweede op de provinciale 

scholencompetitie. 

 

 

 

 

 

 

Speciale dank aan: 

 De Middelbare afdeling van Sancta Maria Leuven voor de mooie opbrengst van hun vastenactie. 

 De Damiaanscouts van Wilsele voor hun inzet bij het drie koningen zingen. 

 De gemeente Bertem voor hun steun ontwikkelingssamenwerking. 

 Kiwanis Artemis Leuven voor hun gewaardeerde jaarlijkse steun. 

 Harald en Carolina voor hun verjaardagsgeschenk. 

 Maggy en Roland voor de storting ter gelegenheid van hun feest. 

 

 

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 ook terugvinden op:  www.donorinfo.be/nl/organization/ajpopoli-vzw. 

Het luik “ financiële 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

