
        

 

 

 

 

Nieuwsbrief Februari 2020 

Brief van de directrice 

Zeer gewaardeerde organisatie Ajpopoli, 

Beste en geachte peetouders en steungevers, 

  

In naam van de leerlingen van het basisonderwijs en van het lager middelbaar, de ouders, 

het onderwijzend en administratief personeel danken wij u van harte voor zoveel 

goedheid en onvoorwaardelijke steun zowel economisch als emotioneel en psychologisch. 

 

Ouders zeggen me: 

“Indien er geen hulp van de peetouders en de steungevers zou zijn dan zou ons kind niet 

kunnen studeren en geen betere toekomst kunnen nastreven.” 

“Ook al wonen die mensen ver, we voelen hun genegenheid en dat stimuleert ons.” 

“Wij weten dat er iemand aan ons denkt en aan de toekomst van onze kinderen. Dat doet 

niet iedereen.” 

En ik wil u zeggen: 

 “Door uw steun en vriendschap blijven we gemotiveerd om hard te werken.” 

U draagt in belangrijke mate ertoe bij dat onze leerlingen in de toekomst een 

menswaardig leven kunnen leiden, U bent de hoop dat de dromen, die we allen koesteren, 

kunnen gerealiseerd worden door onze kinderen en onze jeugd. 

Vele studenten behalen een diploma, enkelen zelfs universitair, en vinden werk. Wij hopen 

dat dit resultaat u voldoening geeft. 

  

Met veel genegenheid groet ik u allen en wens ik u een gelukkig jaar 2020 met een goede 

gezondheid, met veel liefde en met succes en voorspoed bij uw activiteiten.  

 

Camila Mendoza 

 



Een getuigenis 

 

Beste mensen, 

Ik heb het privilege dat ik de tijd en het geld heb kunnen vrijmaken om lange tijd rond te 

reizen. Ik heb al vele ongelooflijke dingen gezien en meegemaakt en ik heb prachtige 

mensen ontmoet. Ik ben vaak ontroerd geweest maar zelden ben ik zo diep geraakt als 

door Ajpopoli, en daar zou ik dan ook 

graag iets meer over willen vertellen.  

In juli 2019 trok ik door Guatemala in 

Midden-Amerika. Daar bezocht ik het 

sociaal project Ajpopoli in het dorp San 

Juan Comalapa. Een ervaring die op de 

dag van vandaag nazindert in mijn 

hoofd ... 

Ajpopoli is een schoolproject met aan het roer de Guatemalteekse directrice Camila 

Mendoza. Zij begon de school met haar man zaliger in 1997 met eigen financiële middelen: 

leerkrachten, schoolgerief, accommodatie, personeel werden allemaal betaald uit eigen 

zak. De school begon met een schuur die 

dienst deed als klaslokaal en 24 kansarme 

Maya kinderen. Het project kende jaar na 

jaar een enorme groei. Dit bracht ook 

meer kosten met zich mee: er waren meer 

leerkrachten en materiaal nodig, het 

schuurtje werd al gauw te klein, de 

leerlingen moesten worden opgedeeld in 

leeftijdsgroepen en u moet weten dat de 

families geen schoolgeld konden betalen. Ondanks deze moeilijke financiële situatie heeft 

het project op dit moment een mooi volwaardig schoolgebouw ter beschikking met 

voldoende leslokalen die in de voormiddag worden gebruikt door de basisschool en de 

kleuters en in de namiddag door het lager middelbaar. Een team van 24 passioneerde 

personeelsleden geeft les aan of zorgt voor 280 leerlingen.  

Ajpopoli krijgt erkenning, het is de beste school uit de regio. Dit alles was niet mogelijk 

geweest zonder de tweede sterke vrouw achter dit project: de Belgische Lou. Door een 

speling van het lot hebben Camila en Lou elkaar jaren geleden ontmoet. Lou, een dame met 

het hart op de juiste plaats, heeft nadien met enkele vrijwilligers de vzw Ajpopoli 

opgericht.  

 



 

Camila heeft me een rondleiding gegeven in de school en ze heeft me geïntroduceerd bij 

2 families van studenten thuis. Op die manier kreeg ik een totaalbeeld van de 

leefomgeving van deze kinderen. Ik denk 

dat ik zelden grotere contrasten heb 

meegemaakt. In de school zien de 

kinderen er niet arm uit. Integendeel, ze 

zien er verzorgd en fier uit. De 

schoolsituatie en de thuissituatie zijn 

echter dag en nacht verschil. Vele van 

deze kinderen leven thuis in de totale 

marginaliteit. Aangezien de meeste 

ouders zelf analfabeet zijn, is de 

ondersteuning van thuis uit absoluut 

minimaal. Als je deze thuissituatie ziet, 

zou je denken dat een kind van begin af 

aan kansloos is om uit deze armoede te 

ontsnappen. Toch slagen vele kinderen 

erin een beter leven voor zichzelf op te 

bouwen. Ik bezocht de families van Emily 

en de zussen Rebekka en Sara. Emily, Rebekka en Sara zijn zeer goede leerlingen, ze gaan 

graag naar school en dragen een fierheid in zich die hen onderscheidt van hun 

thuissituatie. 

 

Ajpopoli is steeds op zoek naar nieuwe fondsen waardoor ze dit prachtige maar moeilijke 

werk kunnen verderzetten. Indien u nog op zoek bent naar een project dat de moeite 

waard is om te ondersteunen en waarbij u er 100% op mag vertrouwen dat uw bijdrage 

niet aan 7 tussenposten blijft plakken, dan raad ik u aan uw hart (en ja, dus ook uw 

portefeuille) te openen voor Ajpopoli. Laat ons er voor zorgen dat kinderen zoals Emily, 

Rebekka en Sara een eerlijke kans krijgen om iets van hun leven te maken.  

De kinderen van Comalapa danken u.  

 

Benjamin Vermeir 

 

Save the date! 

Onze jaarlijkse eetdag gaat door op zondag 25 oktober 2020 

 



Nieuws uit de school 

Regelmatig worden vanuit België tweedehands schoenen en kledij meegenomen naar de 

school. In de loop van januari worden die uitgedeeld aan gezinnen die dringend nood 

hebben aan hulp.  

 

Wij danken: 
 

* Herman en Marijke voor hun benefietactie. 

* Markant Diepenbeek. 

* Maggy en Roland die tijdens de Kunstroute van Oud-Heverlee een stand van Ajpopoli 

lieten plaatsen. 

* De leden van OLSA (Oud-leerkrachten Sint-Annacollege). 

* Jos en Loes die een feest gaven t.v.v. Ajpopoli. 

* KBC voor de storting voor de aankoop van boeken. 

* Nadia die ter gelegenheid van haar verjaardag steun vroeg voor Ajpopoli. 

* Lions Kasteel van Horst die ons steunde bij de inrichting van een audio-visueel lokaal.  

* Rotary Club Leuven-Rotselaar. 

* Apotheker Multipharma Van Eersel die in het kader van De Warmste Week eurocenten 

verzamelde.  
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Acht-Meistraat 28 B-3018 LEUVEN  Rekeningnummer:  BE69 0882 3944 3178 

Lou: 016/44 57 78     op naam van Ajpopoli vzw – onderwijsproject 

www.ajpopoli.com     Met fiscaal attest (vanaf 40€/jaar): 

ajpopoli@gmail.com    Rekeningnummer:  BE82 0000 9019 7468    

      op naam van S.O.S met mededeling: 08 502 001-Ajpopoli 
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