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Corona update 

 

De toestand in Guatemala is nog steeds ernstig. De scholen zijn nu al meer dan 

15 maanden gesloten. De leerlingen krijgen nog steeds lespakketten die ze zelf 

moeten verwerken! Voor het basisonderwijs werd er wel een regeling getroffen 

voor de kinderen van analfabete ouders. Zij mogen één keer per week naar 

school komen om met 2 anderen (én met mondmasker) les te krijgen van de juf 

of de meester. Het is voor die kinderen anders onmogelijk om de leerstof te 

begrijpen. 

 

Bij onze leerlingen thuis vallen er nog geen ernstige zieken of sterfgevallen te 

betreuren en dat is te danken aan doña Camila en de leerkrachten die steeds 

weer opnieuw de mensen informeren over hoe ze zich moeten beschermen. 

 

Er zijn wel nog steeds families die financieel ondersteund moeten worden. Het 

blijft moeilijk voor dagloners om werk te vinden en van de overheid moeten ze  

geen hulp verwachten! Enkele gezinnen krijgen van Ajpopoli nog wekelijks een 

voedselpakket, andere om de 14 dagen of één keer in de maand. 

Aangezien we de bodem van ons voedselfonds beginnen te zien zijn wij zo vrij om 

nog eens een oproep tot steun te doen. Alle giften, groot en klein, zijn bijzonder 

welkom op het vertrouwde nummer:  

BE82 0000 9019 7468 van S.O.S ‘(Scheut Ontwikkelingssamenwerking)                                                                          

met als enige mededeling  08 502 001 – Ajpopoli. 



BIERACTIE TEN VOORDELE VAN AJPOPOLI 
 

Vanaf nu kan u een lekkere blonde ambachtelijke tripel van 9° 

bestellen. Die wordt verkocht in een authentiek houten kratje van 12 

flesjes (33cl). De  opbrengst gaat integraal naar Ajpopoli vzw. 

De nodige info vindt u op de website 

www.deoudemarktisterugvanons.be/. 

 

Nieuws uit de school: een succesverhaal 

 

In deze en in volgende nieuwsbrieven vertellen wij u graag over leerlingen die 

erin geslaagd zijn om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken, mede dank 

zij het degelijk onderwijs dat ze in het Colegio Ajpopoli gekregen hebben.  

Marlon werd geboren in een extreem arm gezin met 5 

kinderen. Al snel vertrok zijn vader illegaal naar de V.S. 

waarna er niet veel meer van hem vernomen werd. Na het 

3de middelbaar besloot Marlon om voor onderwijzer te 

studeren. Het nodige geld haalde hij bijeen door te weven 

op de “telar’ (weefgetouw) en door te werken waar hij 

maar kon.  

Na het behalen van zijn diploma studeerde hij Engels aan de universiteit. Nu 

heeft hij een voltijdse betrekking bij ons op school. In normale tijden zitten de 

leerlingen van het basisonderwijs op school van 7u30 tot 12u30 en die van het 

middelbaar van 13u tot 18u en zou Marlon 's morgens voor de klas staan in het 

2de leerjaar en 's middags Engelse les geven aan het middelbaar.   

 

Comalapa, dorp van kunstenaars 

 

San Juan Comalapa, het dorp waar wij werkzaam zijn, ligt in een vallei op 2.126 m 

hoogte in het departement Chimaltenango. De meeste inwoners zijn Kaqchikel 

Maya’s, één van de 21 inheemse volkeren die allemaal hun eigen taal hebben. 

 



 

Comalapa wordt wel eens het ‘Firenze van 

Amerika’ genoemd omwille van de vele schilders 

die er leven en werken. De grondlegger van de 

‘Comalapa School of Naive Painters’ is Andrés 

Curruchich (1891-1969). Zijn unieke naïeve 

olieverf schilderijen gaven hem internationale 

bekendheid en hij heeft tentoonstellingen gehad 

in o.a. San Francisco en New York.  

 

Een van de belangrijkste hedendaagse 

kunstenaars is Oscar Perén die heel wat 

nationale en internationale prijzen gekregen 

heeft. Zijn werk ‘La Camioneta’ (‘The 

Chickenbus’) hangt in  het Smithsonian 

Institute in Washington. In 2002 mocht hij 

een werk als geschenk aanbieden aan paus 

Johannes Paulus II ter gelegenheid van zijn 

bezoek aan Guatemala. Oscar Perén heeft heel 

wat schilders opgeleid en vandaag zijn er zo’n 

500 in het dorp waaronder een paar vaders en 

een enkele moeder van onze leerlingen. Hun 

onderwerpen zijn veelal: het alledaagse leven en 

tradities van de Maya’s. Oscar Perén ontvangt 

heel wat buitenlandse bezoekers in zijn atelier 

en, zoals we zelf al mochten ervaren, zijn dat 

leerrijke, interessante en boeiende ontmoetingen. 

 

In Comalapa vind je ook de langste 

muurschildering van Centraal Amerika. In 62 

taferelen wordt de geschiedenis van de Maya’s 

verteld vanaf de schepping van de mens uit maïs 

tot de komst van het internet. Het geheel is 2m 

hoog en 180m lang en is geschilderd op de  

buitenmuur van het kerkhof. 



 

 

Wie ook geboren en getogen is in Comalapa is Rafael Ovalle Alvarez, de 

componist van het volkslied. Hij groeide op tot een bekend musicus, een meester 

op de fluit, de gitaar, de piano en de viool. Zijn grote 

voorbeelden waren Vivaldi, Chopin en Beethoven en 

zijn composities zijn vaak een mix van klassieke en 

traditionele muziek. Hij was in Guatemala zo geliefd 

dat de overheid een dag van nationale rouw 

afkondigde na zijn overlijden op 26 december 1946. 

Hij kreeg een staatsbegrafenis en overal hingen de 

vlaggen halfstok.  

 

Wij danken: 

• Joeri Beunen, die deelnemers en sponsors gezocht heeft om via ‘Moving 

Lives’ de school te steunen. 

• Femmes d’Europe, die de aankoop van nieuwe studieboeken financieren. 

 

Save the date: 

Onze eetdag gaat door op zondag 24 oktober. 
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