
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra Nieuwsbrief - April 2020 
 

Beste peetouders en sympathisanten, 

  

Heel wat mensen hebben ons gecontacteerd omdat ze zich zorgen maken over 

onze leerlingen in Guatemala, vandaar deze brief. 

  

In Guatemala is de corona epidemie voorlopig vrij goed onder controle. Dit is te 

danken aan de draconische maatregelen die de regering genomen heeft om te 

voorkomen dat het virus zich zou verspreiden. 

De scholen, de winkels, de bedrijven en de horeca zijn gesloten, het openbaar 

vervoer is afgeschaft en het hele openbare leven ligt stil. Sinds 20 maart geldt 

er ook een avondklok van 16.00u tot 04.00u. 

  

Deze maatregelen hebben echter verregaande gevolgen voor de bevolking. De 

meeste mensen in Guatemala halen een klein inkomen uit informele arbeid. 

Daardoor hebben ze geen recht op sociale zekerheid, laat staan op een statuut 

van technische werkloosheid. Aangezien ze amper genoeg verdienen om hun 

gezin te onderhouden hebben ze ook geen spaargeld! 

  

Onze gezinnen, die het al moeilijk hadden voor de crisis, hebben nu niets meer 

om op terug te vallen. Dagloners vinden geen werk meer en ouders die weven 

geraken hun product niet meer kwijt. 



 

Een derde van onze kinderen kreeg elke dag op school een voedzaam ontbijt 

en een tienuurtje en dat valt nu weg. 

Bijkomend probleem is dat de oogst van de maïs (het basisvoedsel) in 

december maar de helft bedroeg van andere jaren en dat er dus schaarste 

heerst. 

Kortom, er dreigt hongersnood voor onze leerlingen. 

  

We hebben de directrice, doña Camila, toestemming gegeven om een gedeelte 

van onze beschikbare middelen te gebruiken om basisvoedsel zoals rijst, maïs 

en bonen, aan te kopen voor de vele gezinnen die geen eten meer hebben. 

Niemand weet hoelang deze toestand gaat duren en daarom durven wij u 

vragen om ons, vrijblijvend, extra te steunen. 

.                                                                              

U kan storten op het nummer BE82 0000 9019 7468 van S.O.S Scheut met als 

enige mededeling 08 502 001 – Ajpopoli. 

Mogen we u vragen om daarna een mail te sturen naar ajpopoli@gmail.com 

zodat we dit kunnen opvolgen? Iedere gift is voor 45% fiscaal aftrekbaar (vanaf 

€ 40 per jaar). 

 

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.  

 

Namens doña Camila, de kinderen en hun ouder(s) danken wij u bij voorbaat. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Het bestuur van Ajpopoli vzw 
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