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Nieuws uit de school 

*Om de zoveel jaar richt het ministerie van onderwijs in Guatemala een staatsexamen 

in voor Wiskunde en Spaans. Alle leerlingen van het 3de middelbaar moeten hieraan 

deelnemen. De meest recente evaluatie was in 2019. 

Het Colegio Ajpopoli heeft toen goed gepresteerd. De school behaalde het beste 

resultaat van de 6 middelbare scholen in Comalapa en plaatste zich bij de top 10 van 

het departement Chimaltenango. 

Dit toont aan dat het niveau van ons onderwijs bovengemiddeld ligt dankzij de inzet 

van de leerkrachten en het goed bestuur van de directrice doña Camila.  

 

*In Comalapa geldt nog steeds code rood wat betekent dat de scholen gesloten 

blijven. Als gevolg hiervan wordt er nog steeds les gegeven aan de hand van 

lespakketten die de ouders wekelijks moeten ophalen. 

Bij code oranje en geel kan er versoepeld worden. Doña Camila en haar team hebben 

hiervoor verschillende scenario’s uitgewerkt. In principe komt het er op neer dat de 

leerlingen in kleine groepjes, afhankelijk van de situatie, les kunnen volgen op school. 

In afwachting hebben de leerkrachten elke week één keer contact met elk van hun 

leerlingen. 

Aangezien geen enkel kind sinds maart vorig jaar normaal les heeft gekregen is de 

leerachterstand bij vele leerlingen enorm toegenomen. Stel je even voor: je zit in het 

eerste leerjaar, je ouders zijn analfabeet en je moet maar zien dat je leert schrijven, 

lezen en rekenen aan de hand van lespakketten …. 

 

 

 



 

De woningen van onze leerlingen 

De meeste van onze gezinnen leven onder de armoedegrens en het zal u dus wel niet 

verbazen dat hun woningen weinig tot geen comfort bieden. 

Vroeger waren de meeste huisjes opgetrokken uit adobe, een mengsel van klei en 

water waarmee men bouwstenen vormt die in de zon gedroogd worden. 

  

Families die het iets beter hebben vervangen de adobe muren door ‘blocks’, 

betonblokken. Het huis is dan wat beter bestand tegen aardbevingen, alhoewel er 

gebouwd wordt zonder bewapening want dat is te duur. Het dak bestaat meestal uit 

golfplaten. 

In de meeste huizen zit wel een deur maar glazen ruiten in de vensters heeft bijna 

niemand! En het kan flink koud worden in Comalapa. Temperaturen van 2°C zijn niet 

ongewoon in januari en februari. 

De keuken bestaat uit niet meer dan een fornuis dat met hout gestookt wordt. De 

rookafvoer laat vaak te wensen over.  

Badkamers zijn onbestaande. Elk huis beschikt over een ‘pila’, een betonnen waterbak 

met 3 kuipen. Aan de ene kant een kuip met een wasbord om kleding te wassen en aan 

de andere een kuip voor de vaat. In het midden een reservoir om water op te slaan 

want de toevoer is meestal beperkt tot 1 uur per dag.  



 

De leden van het gezin wassen zich ook aan 

de pila.  Met wat geluk bevindt die zich 

onder een afdak maar bij velen staat hij 

gewoon in openlucht. Een aantal huizen 

heeft nu stromend koud water maar er 

zijn nog heel wat mensen die water moeten 

gaan halen bij de openbare waterplaats. 

Het toilet is meestal een gat met een 

betonnen pot erboven, afgeschermd met 

plastic zeilen, planken of golfplaten. 

Meestal slapen de gezinsleden allemaal samen in één kamer (soms bestaat het hele 

huis maar uit één kamer!). Als er al een bed staat dan ligt er geen matras op maar een 

plank met daarop een deken. Kinderen tot 3 jaar slapen bij de ouders. Overdag liggen 

de baby’s in een hangmat of een doos. 

 

Meubilair is schaars. Kleding wordt opgehangen aan een koord die door de kamer 

gespannen is of wordt opgeborgen in een ton. Een tafel is ook niet altijd aanwezig, wel 

plastic stoelen en krukjes.  

De foto’s geven een beeld van de armoede waarin deze mensen leven, iets wat voor 

ons, westerlingen, onvoorstelbaar is. 

  



 

De jaarlijkse eetdag 

 

De alternatieve eetdag was een groot succes. In het totaal werden 255 maaltijden 

besteld en afgehaald. Wij danken onze chefs, Herman en Maggy, de mensen die 

zorgden voor soep en dessertjes en de vrijwilligers die opdaagden om alles in goede 

banen te leiden 

 

Wij danken: 

• Rotary Leuven Rotselaar 

• Het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg 

• Lions Kasteel van Horst voor de bijdrage aan het voedselfonds 

• GROS Oud-Heverlee voor de financiering van het medisch schoolonderzoek 

• Kiwanis Leuven Artemis 

• Campus Felix van het Atheneum Grimbergen 

• Total voor de sponsoring van computers 

• Amnesty Nijlen 

• Wereldwinkel Kessel-Lo voor de opbrengst van de  afhaalmaaltijd 'Couscous en 

Chocola' 

• De Vrije Basisschool De Ark in Leuven 

• Soroptimisten voor de steun aan een petekind 

• Onze webmaster, Nicolas Decroos, voor het updaten van de website 

• Alle mensen die een gift hebben gedaan voor het voedselfonds 
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