
 

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2019 
In het Centro Educativo Ajpopoli Akwala is het schooljaar op 8 januari van start gegaan, voor 

het 13de jaar gesponsord door onze vzw.  Dankzij jullie steun hebben 279 kansarme kinderen 

toegang tot degelijk onderwijs, vanaf de 3de kleuterklas tot en met het 3de middelbaar. 

 

De directrice, doña Camila Mendoza schreef ons: 

 

Beste peetouders en steungevers, 

 

Een hartelijke groet vanwege de leerlingen en leerkrachten van het 

lager en middelbaar onderwijs.                                     

Ik wil jullie bedanken voor de onvoorwaardelijke hulp aan het 

‘Colegio Ajpopoli’. Dankzij jullie heeft elk kind zicht op een betere 

toekomst. 

Ook de ouders varen wel bij een betere kwaliteit van onderwijs, 

want veel extreem arme families hebben daar anders geen toegang 

toe. Dankzij jullie lukt dat wel! 

Het personeel vormt een hecht team dat zich ten volle inzet zodat 

onze school een kwaliteitsvol project blijft, met positieve en 

bevredigende resultaten voor onze gezinnen in Comalapa. 

 

Voor alles wat jullie voor de leerlingen en het onderwijzend personeel doen, ben ik jullie zeer 

dankbaar. De economische, materiële en fysieke bijdragen die jullie aan de organisatie 

leveren maken dat de armsten van Comalapa een kans op slagen hebben. 

 

Ik wens jullie een gezegend 2019, vol liefde en vrede voor ieder van jullie. 

 

 

Save the date: onze jaarlijkse eetdag gaat door op zondag 29 

september in de parochiezaal van Rotselaar. 



Nieuws uit de school 

Luis is een jongen van 15 die al jaren sukkelt met zijn ogen, in die 

mate dat hij dreigde blind te worden en dat hij zijn studies moest 

stopzetten. Om zijn toestand te stabiliseren moet hij dure 

oogdruppels gebruiken die het gezin onmogelijk kan betalen. De 

peetouders en een aantal vrienden hebben toen besloten om Luis   

extra te steunen. De druppels helpen goed en Luis is vol goede 

moed begonnen in het eerste middelbaar. 

In naam van Luis en zijn ouders danken we deze mensen van harte! 

 

FERIA CIENTIFICA 

De leerlingen van zowel het lager als het middelbaar namen met enkele projecten deel aan de 

Feria Científica, een wedstrijd uitgeschreven door het Ministerie van Onderwijs. 

 

Project lagere school: Verven met natuurlijke kleuren. 

Uit bloemen, fruit, groenten, bladeren, granen, koolstof, 

modder en aarde werden kleurstoffen gewonnen. Sommigen 

werden nat gemaakt, anderen gemixt of geplet.  

 

 

 

Project middelbaar: Artistieke 

recyclage met eierschalen. 

Gewassen, in stukjes gebroken en 

dan fijn gemaakt werden de 

eierschalen vermengd met 

eenvoudige vloeibare lijm. Daarmee 

werden voorwerpen gemaakt. Dit kan 

piepschuim vervangen bij 

handenarbeid. 

 

Beide groepen behaalden de eerste plaats in het dorp én in het departement Chimaltenango 

en mochten op 9 november deelnemen aan de nationale finale. De uitslag daarvan is nog niet 

gekend. 

 

Het Torfsfonds 

Wij danken iedereen die ons gesteund heeft door vrienden en kennissen aan te sporen om 

voor Ajpopoli te stemmen. Op 5 dagen tijd verzamelden wij 1104 stemmen wat ons € 1000 

opleverde. 

Uiteraard danken wij ook de familie Torfs voor dit mooie initiatief.  



Reisverslag van de families Smeuninx en Vermeersch 

Van 9 tot 24 september 2018 trokken we met twee bevriende gezinnen naar Guatemala, met een open 

blik op de ontdekking van een nieuwe cultuur en van een fascinerend land maar vooral gedreven door 

Ajpopoli. 

We steunen het project al lang: Piet vanuit het bestuur en samen met zijn vrouw Marleen en hun 

dochters Manon en Valerie als pleegouders van twee kinderen; Ingrid en ik sinds enkele jaren met ook 

twee pleegkinderen, waarbij onze zoon Jasper en dochter Iris maandelijks een stukje zakgeld afstaan 

voor dit wel heel mooie project. 

Eén ding hebben we geleerd: met het hart op de juiste plaats en heel veel warme passie is onderwijs 

hét middel bij uitstek om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken. En het heeft ons nog grotere 

ambassadeurs gemaakt van dit prachtige project waar elke Euro goed besteed wordt. 

Op onze avontuurlijke tocht, kriskras door het land, waren we met onze vier kinderen, allemaal 

scoutsleiders in Diependaal (Winksele) in goede handen bij de chauffeurs Edwin en Erik. 

De schitterende Mayacultuur, de prachtige steden, de jungle, de overweldigende natuur, het 

Atitlánmeer, de vulkanen, de bananenplantages, maar vooral de prachtige mensen maken dit een land 

dat ieder eens zou moeten bezoeken. Een culturele topper. Het steekt er qua reiservaring nog meer 

bovenuit dan ik met mijn 1m90 boven de Maya’s, letterlijk dan toch. 

Om 3u30 opstaan om de zon te zien opkomen aan de vulkaankrater van de Pacaya en er de lava eerst 

horen en nadien zien stromen. Of even vroeg opstaan in Tikal om na een wandeling door de jungle 

diezelfde zon vanop een Mayatempel te zien opkomen. Een boottocht op de rio Dulce vanuit Livingston, 

de verplichte ‘turista’, iedereen zat wel eens zuchtend op de gezellige Guatemalteekse toiletten, een 

Rudi Vranckx sjaaltje kopen bij de geweldige Mayavrouwen in hun coöperatief winkeltje … 

We hebben heel, heel veel 

gelachen, plezier gemaakt, 

vriendschappen en relaties 

met de Maya kinderen 

verdiept, soms ook gehuild 

maar we zijn vooral rijkere 

mensen geworden. Het onthaal 

op de school in Comalapa, een 

prachtig schoolfeest, gulle 
hartelijkheid, en ‘echte’ 

kinderen en ouders.  



De maaltijd thuis bij Camila en haar gezin, de bezoeken aan onze petekinderen, en nog andere gezinnen 

vormden het echte menselijke hoogtepunt van de reis en zullen we nooit vergeten. 

De dankbaarheid en gastvrijheid van deze lieve mensen, die ons met het weinige of heel weinige dat ze 

hebben, toch super vriendelijk ontvangen hebben in hun eenvoudige, vaak armoedige huis, toont dat de 

Maya’s niet enkel een rijke geschiedenis hebben, maar ook vandaag een dynamiek en gulheid bezitten 

die wel moet leiden naar een mooiere toekomst.  

Onze scoutsleiders hebben beseft dat we hier in 

Vlaanderen zaken als evident beschouwen waar onze 

vrienden in Guatemala, ondanks hard werken, studeren en 

strijden, maar kunnen van dromen.  

Door Ajpopoli en deze reis beseffen we dat we door te 

geven rijker worden. 

Het is mijn vurige wens dat er voldoende pleegouders 

komen en dat velen dit land bezoeken (doen!). Piet en ik 

spraken al af om binnen 5 jaar terug te gaan, als we 

tenminste zolang kunnen wachten! 

Johan Smeuninx mede namens Ingrid, Jasper en Iris, en Piet en Marleen Vermeersch, Valerie en 
Manon. 
 

Wij danken alle deelnemers aan De Warmste Week! 
 

In het najaar van 2018 hebben tal van personen verschillende acties opgezet voor Ajpopoli in het kader 

van de Warmste Week en Music For Life georganiseerd door StuBru en de Koning Boudewijnstichting.  

* Piet Vermeersch en 4 andere  “Flandriens” 

hebben 6 dagen gelopen en gefietst in de 

woestijn en het Atlasgebergte van Marokko.  

 

* De Sint heeft met zijn Pieten een fuif 

georganiseerd voor de scoutsleiding van 

Diependaal Herent voor hun wekelijkse inzet en              

                                  voor een goede start van de blokperiode. 

 

* Veerle Meuwissen droeg haar steentje bij door kerstkaarten te verkopen, anderen vroegen dan weer 

een plaatje aan ten voordele van Ajpopoli. 

 

* De leerlingen van  basisschool Sint-Anna Goethe op de Antwerpse 

Linkeroever hebben meegedaan  aan de Ketnet Koekenbak. In alle 

klassen werden koekjes gebakken die nadien verkocht werden ten 

voordele van Ajpopoli.  

 

Deze acties hebben € 1.810 opgebracht    
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