
 

Beste peetouders en sympathisanten,  

 

In deze nieuwsbrief laten we u kennismaken met Sindy, een oud-leerlinge van de 

school, die een mooi project opgestart heeft. 

 

Update Covid-19 

 

Hoewel de gevreesde massale verspreiding van het corona virus in Guatemala 

voorlopig uitblijft, zijn de economische gevolgen voor een groot deel van onze 

gezinnen nog steeds zorgwekkend. 

Dank zij de gulhartigheid van velen onder u hebben we een reserve tot eind 

november. De verdeling van de hulpgoederen gebeurt nu op school waar de 

moeders om de 14 dagen hun voedselpakket én zeep mogen afhalen. 

 

 

Landbouwproject met de leerlingen van het 3de middelbaar 

 

In Comalapa, het dorp waarin onze school ligt, is de landbouw vooral gericht op de 

productie van maïs en bonen. Daarbij worden meestal chemische meststoffen en 

pesticiden gebruikt en door jarenlang dezelfde gewassen te telen is de grond 

uitgeput.  



De traditie om zelf groenten te verbouwen bestaat niet bij onze Maya gezinnen. Ook 

al hebben ze bij hun huisje een lapje grond, dan gebruiken ze dit niet op een nuttige 

manier. 

Een oud-leerlinge van onze school, Sindy Benita, die 

landbouwkunde gestudeerd heeft aan de universiteit, wil 

daar verandering in brengen. Ze startte een project om de 

mensen van het dorp te leren hoe ze met weinig middelen 

een ecologisch verantwoord moestuintje kunnen 

aanleggen. Onder haar leiding begonnen de leerlingen van 

het 3de middelbaar vorig jaar met het maken van compost 

uit keukenafval. In februari behaalde de school de tweede 

plaats in een Latijns-Amerikaanse 

wedstrijd voor ecologisch 

verantwoorde ondernemerszin. Met het prijzengeld schafte 

Sindy materiaal aan om kleine moestuintjes aan te leggen. De 

leerlingen kregen ieder 3 houten bakken, de nodige 

hoeveelheid potgrond, de compost die ze samen gemaakt 

hebben en zaailingen van sla, kruiden, selderij, spinazie, 

bieslook en ui. Ze kregen een duidelijke uitleg over hoe ze te 

werk moesten gaan en hun resultaten zullen geëvalueerd 

worden met punten voor hun einddiploma lager middelbaar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Het uiteindelijke doel van dit kleine project is om, via deze leerlingen, de mensen van 

het dorp te sensibiliseren.  

 

We mogen terecht fier zijn op Sindy! 
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