
      

              

 

Nieuwsbrief 

Februari 2022 

 

 

 

Brief van de directrice 

 

Lieve en gewaardeerde organisatie, peetouders en sympathisanten, 

 

Het is me een eer en een genoegen om me tot u te wenden in naam van de educatieve 

gemeenschap van het ‘Colegio Ajpopoli’. 

Wij willen onze oprechte dank betuigen aan ieder lid van de organisatie en aan elke 

peetouder en sympathisant voor de onvoorwaardelijke steun aan onze leerlingen, hun 

familie, de leerkrachten alsook het administratief personeel. 

 

In deze moeilijke tijden zouden, zonder uw hulp, vele studenten gestopt zijn met hun 

studies omwille van de moeilijke situatie thuis. Dankzij uw extra steun hebben we de 

gezinnen, die het nodig hadden, in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Zo hebben we 

hen geholpen met o.a.: maïs, levensmiddelen, medische kosten, schoenen, kleding en 

vooral met de schoolopvoeding van hun kinderen. 

 

Ook wij, die in de school werken, werden door u niet in de steek gelaten. Dit 

motiveert ons om met veel geestdrift verder te werken. Onze drijfveer zal altijd 

zijn: de best mogelijke opleiding voor onze kinderen en jongeren. 

 

We wensen u een voorspoedig jaar 2022 en we hopen dat u en uw geliefden gezond 

mogen blijven. 

 

Veel liefs, 

Camila Mendoza 

 



Nieuws uit de school 

In Guatemala is de omikron variant aan zijn opmars begonnen. Bijna overal staat de 

barometer op rood en in Comalapa zijn de scholen op dit ogenblik nog gesloten. Het is 

wachten op code oranje om terug fysiek les te mogen geven. De kinderen werken dus 

nog altijd met lespakketten maar er is aangepaste begeleiding voorzien voor de 

allerzwaksten. 

 

Volgens de laatste berichten bestaat de kans dat er binnenkort toch versoepelingen 

komen voor het onderwijs. Welke juist, dat is nog af te wachten, maar de directie en 

de leerkrachten hebben verschillende scenario’s klaarliggen.   

We kunnen die mensen niet genoeg bedanken voor al het werk dat ze verrichten! 

   

Save the date 

2 oktober 2022 

Onze traditionele Ajpopoli eetdag 

 

La Semana Santa 

 

De week voor Pasen, de ‘Semana Santa’ is in Latijns-Amerika een tijd van festiviteiten 

met tal van indrukwekkende processies. Nergens zijn ze zo bezienswaardig als in 

Antigua, de oude hoofdstad van Guatemala. 

 

 



Geklede houten beelden van Christus die een kruis draagt en van Maria worden door 

de straten gedragen op loodzware, bewerkte houten platforms die tot 3 ton kunnen 

wegen. De grootste hebben 120 dragers nodig die die om de 10 minuten afgelost 

moeten worden.  

Ze worden voorafgegaan door mannen verkleed als Romeinse soldaten die lansen en 

banieren dragen en door een groot aantal wierookzwaaiers, die een dichte mist achter 

zich laten. Achter de platformen loopt een orkest dat treurige muziek speelt, 

afgewisseld met diepe trommelslagen. Daarachter volgt een vergelijkbare, wat 

kleinere optocht met een Mariabeeld, gedragen door de vrouwen. Heel ontroerend is 

de processie van de communicantjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De processies starten bij de kerk waar de houten beelden thuishoren en volgen een 

kilometerslange, slingerende route door de stad, soms wel 10 uur lang. De dagen 

voorafgaand aan goede vrijdag zijn de mannelijke dragers in het paars, de kleur van 

boetedoening. De vrouwen zijn meestal in het wit en zwart gekleed en dragen daarbij 

een rouwsluier. Op goede vrijdag dragen de mannen zwarte gewaden. 

 

In de straten waar de processie door loopt worden door de inwoners ‘alfombra’s’ 

gelegd, een soort tapijten gemaakt van kleurig geverfd zagemeel, dennennaalden, 

bloemblaadjes, groenten en vruchten. Met 

behulp van sjablonen worden prachtige 

afbeeldingen gecreëerd, gaande van dieren tot 

religieuze taferelen. Het hele gezin of de hele 

straat helpt mee bij het maken van de tapijten 

en het resultaat is vaak verbluffend. Lang kan 

men de kleurige kunstwerken niet bewonderen 

want de processie loopt er over heen en 

vertrappelt ze volledig.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken: 

• Wereldwinkel Kessel-Lo 

• Bart, Johan, Kris en Piet voor de succesvolle bieractie 

• Kerstmarkt Binkom 

• SWIFT 

• Totalenergies 

• KBS: Fonds Jos en Marie-Thérèse De Brauwere-Van Laeken 
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