
 

        

Nieuwsbrief Augustus 2019 

In deze nieuwsbrief nodigen we u uit voor onze jaarlijkse eetdag in Rotselaar. Verder krijgt u 

nieuws uit de school en een artikel over de bijzondere religieuze rituelen van de Maya’s. 

 

 

 

 

 

  



Nieuws uit de school  

 

In het kader van 'El Dia del 

Arte' (De dag van de kunst) 

hebben de leerlingen van het 

middelbaar betekenisvolle 

taferelen geschilderd op de 

muren van de speelplaats. Het 

resultaat is erg geslaagd. 

Comalapa wordt niet voor 

niets het 'Firenze van 

Centraal Amerika' genoemd! 

 

Een beamer en 21 

laptops van DHL 

krijgen in het Colegio 

Ajpopoli een tweede 

leven. Nu kunnen ook 

de leerlingen van het 

4de, 5de en 6de 

leerjaar kennis maken 

met de digitale 

wereld. Zoals overal ter wereld is het een meerwaarde als je overweg kunt met een computer.  

 

Dankzij de vrijgevige steun van de Lions Club Horst heeft de school nieuwe lessenaars kunnen 

aanschaffen voor het middelbaar. De vrachtwagen die ze kwam leveren kon niet door de 

smalle steegjes rond het college en dus werden de leerlingen aan het werk gezet.  

 



Religie en rituelen in Guatemala 

In de hooglanden van Guatemala is de Mayacultuur nog in volle glorie aanwezig.  De grootste 

religie in het land, het christendom, heeft de oude rituelen niet allemaal kunnen verbannen. 

Sterker nog: de twee stromingen zijn samengevloeid tot één spiritueel geloof.  

Chichicastenango 
 

Chichicastenango is een bergdorp waar de inwoners koppig vasthouden aan hun traditionele 

cultuur en gebruiken. Door middel van rituelen smeken ze de hulp af van de goden. 

 

De simpele witte  kerk  in het centrum werd gebouwd op 

een oude Maya tempel. Het gebeurt vaak dat binnen een 

katholieke eredienst plaatsvindt terwijl buiten op de 

trap de sjamaan een ceremonie houdt die gepaard gaat 

met wolken wierook, bezweringen, het rondsproeien van 

drank en het offeren van bloemen. 

 

Op het kleurrijke 

kerkhof nemen de 

nabestaanden geen risico's. Na de christelijke begraving 

worden voor alle zekerheid offers gebracht aan de Maya 

goden. 

 

 

Op de nabije heuvel Pascual Abaj vind je twee 

eeuwenoude heilige plaatsen waar Maya's dagelijks 

wierook, eten, bloemen of likeur komen offeren. 

 

 

Rituelen in Mayasites 

 

De oude Mayasites zijn een geliefkoosde plek voor 

traditionele ceremoniën. In de ruïne van Iximche waren 

wij getuige van zo'n prachtig ritueel. De sjamaan 

zuiverde door middel van rook de lichamen van de 

gelovigen en kleine kinderen werden gezegend door de 

van het vuur. 



Maximón 

Maximón is een heilige die in verschillende gedaanten 

wordt aanbeden. Hij ziet er uit als een 

vogelverschrikker die sjofele Europese kledij draagt. 

Meestal is hij getooid met een hoed en hij rookt vaak 

een sigaar. Hij heeft een zeer onsympathiek uiterlijk 

omdat hij zowel de boze God Mam als de christelijke 

Judas symboliseert. In Santiago Atitlán wordt hij 

bewaakt door religieuze broederschappen en vereerd 

in een aparte ruimte die volgestouwd is met een 

wonderbaarlijke mix van oude Maya 

relikwieën en  katholieke heiligen. Elk jaar verhuist Maximón  naar een andere locatie. Vanuit 

het hele land komen mensen hem om raad vragen. In ruil daarvoor ontvangt hij drank, sigaren, 

bloemen en geld. 

 

 

Ajpopoli vzw neemt voor de vierde keer deel aan Music for Life. We 

nodigen iedereen uit om ons te steunen. Je kan een actie op touw 

zetten en die vanaf 18 september registreren bij "De Warmste 

Week". Zo kan je geld inzamelen voor onze school in Guatemala. 

 

  
(https://dewarmsteweek.stubru.be/) 
 

      

Wij danken van harte: 

o De Lions Club Horst 

o Basisscholen Sancta Maria, Leuven 

o Basisschool De Ark, Leuven 

o Basisschool Parkschool, Relst-Kampenhout 

o De Kiwanis Diepenbeek 

o Het College Sint Lambertus van Bilzen 

o Het bedrijf DHL  
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