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B e r i c h t  v a n  G u s t  
Een liedje van Toon Hermans 

begint met: “Wat ruist er 

door het struiiik-ge-was”. 

Met een beetje fantasie: 

“Wat ruist er door het Maaa-

ya-kind”. 

Het ruist er van enthousias-

me, creaEviteit en nieuwe 

plannen van de twee jonge 

bewindsmensen. Een wind 

naar een gezonde en veel 

biedende toekomst. Daar kan 

ik als oudgediende alleen 

maar blij en gelukkig mee 

zijn. Toekomst verzekerd. 

Het is je vast opgevallen dat 

er veel meer corresponden-

Ee naar jullie toekomt. Het 

leven in Guatemala en zeker 

over de school komt als 

snoepgerief binnen. Langs de 

maandelijkse nieuwsbrief via 

mail, met berichten op Face-

book en Instagram en recent 

ook via onze nieuwe website. 

Vast een hele boterham die 

de spijsvertering en de ver-

beelding goed doet. Om de 

tanden op stuk te bijten. Tus-

sen haakjes: (ik heb vanbo-

ven een nieuw gebit, zoals 

het vorige een vals). 

Velen onder jullie zullen zich 

het infokanaal van jaren te-

rug nog wel herinneren. De 

driemaandelijkse ediEes van 

den Adelante. Een EjdschriQ 

op goedkoop papier met 

zwart-wit foto’s. Als ik tussen 

een stapel oude documenten 

nog een exemplaar van Ade-

lante vind dan ruikt dat naar 

heimwee. De EjdschriQen 

maakten hun naam waar: 

A d e l a n t e e n 

vooruit nu. 

Ik heb de Adalente van maart 

2010 vóór mij. Een verslag 

van Katrien, onze eerste sta-

giair in Comalapa en de me-

dedeling dat Gust in april 

naar Guatemala vertrekt. Je 

vindt er de zin “geef een kind 

een kans, ze zijn zo waarde-

vol”. Jo heeQ dezelfde waarde 

opgenomen als sierzin bij het 

logo “omdat elk kind een 

toekomst verdient”. Tien jaar 

moderner.  Dankzij de nieuwe 

helQ van de direcEe gaat het 

met ‘t Mayakind van Nu en 

met het Liceo in Comalapa 

“adelante”. Zoals de ouden 

zongen, zo piepen de jongen 

… maar dan veel luider. En 

wat ruist er door het struik-

gewas?  Jo en Annelize geven 

’t Mayakind een nieuw elan 

(met trompetge-schal) en aan 

de school een toekomstze-

kerheid (met tromgeroffel). 

Veel leesplezier! 

Gust Verswyvel,  voorziber 
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mende verwelkoming op de school door 

onze leerlingen. Met tranen van blijdschap 

bij het eindelijk kunnen ontmoeten van de 

petekinderen. Er werden ook enkele huisbe-

zoeken gedaan die de groep padrino’s weer 

even heel sEl maakte. Want je kan niet alEjd 

onmiddellijk aan de leerlingen zien hoe arm 

ze in feite écht zijn. Voor sommigen is de 

thuissituaEe nog steeds (bijna) schrijnend te 

noemen. En het zijn deze families die we 

samen met onze sociaal assistente Lidia te-

rug op de rails proberen te krijgen.  

Een reis met af en toe een rollercoaster van 

emoEes maar we denken er met een warm 

hart aan terug en zijn ongelooflijk dankbaar 

dat we met deze bijzonder fijne groep onze 

eerste groepsreis tot een goed einde konden 

brengen. Op onze website vind je de hele 

fotoreportage. 

Hasta la proxima! 

	GROEPSREIS	2019	
Jo en Annelize organiseerden voor de eerste 

keer een groepsreis, wat zorgde voor heel 

wat voorbereidings- en opzoekingswerk. Een 

idee dat we om de twee jaar zouden willen 

uitwerken. We kregen heel veel leuke, posi-

Eeve reacEes op onze oproep om mee te 

gaan en uiteindelijk zijn we vertrokken met 

een toffe mix van 11 medereizigers. 

We dompelden de groep onder in het leven 

van de Guatemalteken, we lieten hen ken-

nismaken met de geschiedenis van het land, 

ze konden proeven van de plaatselijke lek-

kernijen, we verplaatsten ons regelmaEg met 

soms wat gammele bootjes,… Kortom, het 

werd een heel avontuur dat vermoedelijk 

door weinigen snel zal worden vergeten. 

We bezochten natuurlijk ook het project, 

onze school in Comalapa. Met een heel emo-

Eonele maar ook muzikale en hartverwar-
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maand) en de gele 25% (3 €/maand). Groen 

betaalt de volle pot. 

De bijdrages van onze leerlingen uit de rode, 

oranje en gele categorie gaan integraal naar 

de sociale werking van het project. Op die 

manier proberen we een soort solidariteit te 

creëren tussen de verschillende groepen van 

leerlingen. Iedereen betaalt dus een beetje 

voor diegenen die het minder goed hebben. 

De opbrengsten van de groene leerlingen 

gaan naar de school, de direcEe kan auto-

noom beslissen hoe ze deze gelden besteedt. 

Op die manier kunnen we toch stellen dat 

we “graEs” onderwijs organiseren voor onze 

behoeQige leerlingen.  

Ze	betalen	dus	geen	schoolgeld	maar	eigen-

lijk	een	solidariteitsbijdrage	voor	het	sociaal	

werk	 dat	 hun	 gemeenschap	 on-

dersteunt.	

Betalen onze leerlingen schoolgeld?
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Schoolgeld om in het Liceo school te lopen, 

betalen ze eigenlijk niet, ze betalen wel een 

“soort bijdrage”. 

Amankelijk van de financiële middelen van 

de ouders worden onze leerlingen onderver-

deeld in categorieën. 

•Rode	 leerlingen (aantal 174): Deze 

leerlingen moeten op meerdere vlakken 

ondersteund worden 

•Oranje	 leerlingen (aantal 115): Wor-

den hoofdzakelijk ondersteund op 

schoolvlak 

•Gele	leerlingen (aantal 175):  Kunnen 

zelf een beperkte bijdrage leveren zon-

der dat dit hun financiële situaEe thuis 

verslechtert 

•Groene	 leerlingen (aantal 20): Be-

schikken over voldoende financiële mid-

delen om schoolgeld te betalen 

Zo betalen ons rode leerlingen maximaal 10 

% van het normale inschrijvingsgeld (1,2 €/

maand), de oranje maximaal 20% (2,5 €/



Anders dan in België krijgen 

de kinderen in Guatemala 

weinig steun om naar school 

te gaan. Onderwijs is ver-

plicht tot de leeQijd van 12 

jaar maar controle of ze echt 

gaan, is er niet. Bovendien 

zijn er heel wat ouders die 

het nut van onderwijs niet 

inzien, spijEg. 

Het moEveren van ouders en 

kinderen over het nut van 

onderwijs is een grote uitda-

ging. 

Soms blijven leerlingen na 

een Ejd weg van school of 

stoppen ze na het zesde leer-

jaar om mee te gaan werken 

met de ouders. Als we er de 

staEsEeken van de laatste 

jaren bijnemen, zien we dat 

ongeveer de helQ van de 

leerlingen, die ooit als klein-

tjes in het Liceo begonnen 

zijn, het derde middelbaar 

met succes afgerond heeQ. 

Op zich mooie cijfers voor 

een land als Guatemala maar 

toch knaagt het bij ons. We 

zouden dit cijfer graag om-

hoog krikken. 

Voor 2020 hebben we de 

school de opdracht gegeven 

om na te denken hoe dit te 

verbeteren. Eerste resultaat 

van deze denkoefening is dat 

Teresa, onze bibliothecares-

se, dagelijks bijles zal geven 

aan de kleintjes, stagiaires 

Driek en Niels zullen haar 

hierbij assisteren. 

Succesvolle oud-studenten 

willen we terug naar de 

school laten komen om te 

laten zien wat ze bereikt 

hebben met hun studies. 

We willen hen graag 

gebruiken als waarde-

volle voorbeelden 

van wat je kan zijn 

met een diploma. 

Vaak hebben de 

l e e r l i n g e n d i e 

voorbeelden nu 

niet.  

Verder willen we ook de 

ouders nog meer betrek-

ken binnen het project, het 

zijn zij die de kinderen thuis 

moeten moEveren en onder-

steunen. 

Momenteel geven we com-

puterlessen aan de ouders 

van de leerlingen en er is het 

idee om aan de analfabete 

ouders taallessen te geven. 

Ouders met problemen of 

vragen kunnen ook in alle 

discreEe langsgaan bij onze 

sociaal assistente Lidia. 

Op die manier laten we hen 

zien dat de school er ook 

voor hen is en dat educaEe 

meer is dan alleen maar “niet 

gaan werken”. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd! 

Ook	 dit	 jaar	 zijn	 er	 weer	

leerlingen	 die	 wegblijven	

uit	 het	 Liceo.	 Voor	 ons	

duurt	het	elk	 jaar	even	om	

juist	te	weten	wie	en	waar-

om.	 Tenslo?e	 willen	 we	

onze	 padrino’s	 op	 een	 cor-

recte	 manier	 informeren.		

Een	brieDe	met	de	melding	

dat	 je	 petekind	 niet	 meer	

naar	het	Liceo	gaat,	verstu-

ren	we	niet	graag.	Elke	leer-

ling	 die	 stopt	 zien	 we	 als	

een	 verlies!	 Mocht	 je	 de	

komende	 weken	 van	 ons	

een	 brieDe	 ontvangen,	 ho-

pen	 we	 te	 kunnen	 blijven	

rekenen	 op	 je	 steun	 voor	

een	andere	snuiter!	

				H o o f d b r e k e r s
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  S t a g e s  2 0 2 0
zou worden. En dat is het ook 

geweest want zelfs vele 

maanden later horen we hun 

enthousiasme nog steeds 

door hun verhalen weerklin-

ken. Anthe, Lise en Sofie trok-

ken voor drie maanden naar 

Comalapa om er mee te 

draaien in onze school en zich 

echt volledig te laten onder-

dompelen in het leven van 

ginder. Toen we hen Ejdens 

onze groepsreis ter plaatse 

ontmoeben, gingen ze hele-

maal mee op in de groep  

Guatemalteken (ondanks hun 

iets meer opvallende licht-

bruine en blonde haren), ze 

waren ‘één van hen’ gewor-

den. Het was mooi om zien 

hoe ze zich volledig overga-

ven aan het Guatemalteeks 

gebeuren. Ze trokken regel-

maEg ook wat Ejd uit om het 

prachEge land te verkennen 

maar waren toch steeds blij 

om terug bij hun ‘familie’ 

thuis te komen.  

We hopen dat ook ons vol-

gend duo stagiairs het zo fan-

tasEsch mag hebben. En het 

zal wat wennen zijn voor ons 

maar zeker ook voor Gua-

temala want het zijn deze 

keer niet ‘de meisjes’ die ver-

trekken maar voor de aller-

eerste keer twee jongeman-

nen. Driek en Niels ziben in 

het laatste jaar van hun op-

leiding leraar lager onderwijs 

in Thomas More en beginnen 

17 februari aan hun avontuur 

van drie maanden Gua-

temala.  

Begin januari konden we el-

kaar al eens wat uitgebreider 

ontmoeten en we zijn ervan 

overtuigd dat ook zij een ge-

weldige Ejd gaan hebben. Het 

is momenteel misschien nog 

wat koffiedik kijken naar wat 

hen allemaal te wachten staat 

en wat er van hen wordt ver-

wacht maar dat zal wel snel 

loslopen. Voor ze het goed en 

wel beseffen, is het eind 

maart en zijn we bij hen op 

bezoek om ons door hun eer-

ste verhalen en avonturen te 

laten overstelpen.  

Alle succes gewenst!  

Kennen jullie ‘de meisjes’ 

nog? Want zo worden ze 

wel eens genoemd, de sta-

giaires van de Thomas 

More hogeschool die een 

buitenlandse stage kunnen 

doen en die voor ons pro-

ject in Guatemala hebben 

gekozen. Het laatste trio 

bestaande uit Anthe, Lise 

en Sofie was weer gewel-

dig. Al van bij hun eerste 

ontmoeEng hadden we het 

gevoel dat het goed zat en 

dat het weer een succes 

Misschien	 zie	 jij	het	ook	wel	

zi?en	 om	 een	 Hjdje	 in	 Gua-

temala	 te	 leven	 tussen	 de	

Maya’s	 en	 ter	 plaatse	 ons	

project	te	ondersteunen?		

Wist	 je	 dat	 heel	 wat	 steden	

en	 gemeentes	 hiervoor	 sub-

sidies	geven?		

Wat	wij	 je	kunnen	bieden,	 is	

een	 onvergetelijke	 ervaring	

in	 een	 warm	 land	 met	 nog	

warmere	 mensen!	 Heb	 je	

interesse?		

Mail	annelize@mayakind.be	
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Sofie,	Anthe	en	Lise	,	onze	stagiaires	

van	2019	in	tradi\onele	kledij.



In de loop van 2019 kregen 

we een prerg bericht van 

broer en zus, Niels en Marie-

ke Frijters van het immokan-

toor Fimmo uit Stabroek. Ze 

wilden de school graag op 

een speciale manier steunen. 

Wij waren onmiddellijk zeer 

enthousiast. Een eigen kan-

toortje voor onze sociaal as-

sistente Lidia stond al langer 

op ons verlanglijstje en voor 

een immokantoor leek dit wel 

een heel toepasselijk project. 

Vaak moeten er gevoelige 

gesprekken tussen ouders en 

onze sociaal assistente ge-

voerd worden wat in het ver-

leden soms voor lasEge situa-

Ees zorgde. 

Dat de Guatemalteken van 

aanpakken weten, is ons al 

langer bekend. In twee 

maanden Ejd werd er een 

verdieping boven het secreta-

riaat gebouwd. 

Kinderen en ouders kunnen 

er terecht voor speciale hulp, 

uniformen, schoenen en ook 

ondersteuning van de familie 

en hulp bij medische behan-

deling.  

De sociale dienst beschikt 

over een eigen budget waar-

uit zorgvuldig kan geput wor-

den. De financiële middelen 

die ter beschikking staan, 

komen uit de kleine maande-

lijkse bijdrages van de leerlin-

gen aangevuld met donaEes 

uit België. 

Lidia liet weten dat ze het 

allemaal bijzonder spannend 

vindt en is helemaal klaar 

voor een nieuw schooljaar. 

  Bouw nieuw sociaal centrum
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   WIE IS “ONS” LIDIA EIGENLIJK?
Je kon al lezen dat Lidia aan het hoofd staat 

van ons sociaal centrum. Lidia is een echte 

Comalapanese. ’s Morgens komt ze naar 

school op haar scooter samen met doch-

tertje Daniëlla die in het eerste leerjaar zit. 

Tot vorig jaar werkte ze als secretaresse 

van de lagere school en deed ze het werk 

van sociaal assistente er extra bij.  

Een exclusieve Lidia hebben is geen luxe, 

het is een noodzaak: het sociale werk bin-

nen de school is een fullEme job.  

Wat haar speciaal maakt, is dat ze elke 

leerling of oud-leerling kent, zij kent de 

achtergrond van de families en kan juist 

taxeren wie wat nodig heeQ. Zo weet ze tot 

onze verbazing ook in welk steegje een 

leerling juist woont. 

We denken dat de school haar tweede 

leven is.  

Lidia kan heel sEpt werken. En ze is streng. 

Bijstand of steun krijg je niet zomaar van 

haar. Steun moet je verdienen, vindt ze, ze 

heeQ ergens wel gelijk. Zij verantwoordt de 

uitgaven via een maandelijks rapport. Zij 

werkt met haar eigen kassa en weet waar-

over zij elke maand kan beschikken. Zij is 

expert boekhoudster van opleiding. Een 

Perito Contador met hoofdleber.  

Bij de peetouders die in de school op be-

zoek waren, is zij gekend als een vriendelijk 

en behulpzaam iemand. Bij ons is zij ge-

kend als een alEjd bezige en gemoEveerde 

vrouw.  

Van ons kreeg ze de Etel van directrice van 

het sociaal centrum, als ze hoort dat wij 

haar directrice noemen, krijgt ze alEjd rode 

kaken. 
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Genieten	van	een	stuk	papaya	

\jdens	de	wekelijkse	fruitdag.



Het	 was	 in	 2019	 ondertussen	 reeds	 de	 derde	 edi\e	 van	 onze	 Maya-

brunch.	Ook	deze	keer	konden	we	begin	maart	met	ons	buffet	terecht	in	

de	prak\sche	en	goed	uitgeruste	zaal	van	GC	Den	Bussel	te	Keerbergen.		

We	 overtroffen	 opnieuw	 het	 recordaantal	 brunchers	 en	 zijn	 jullie	 daar	

enorm	dankbaar	voor.	Het	 is	natuurlijk	een	heel	 leuke	extra	sponsoring	

voor	 ’t	Mayakind	maar	het	 is	vooral	ook	eens	een	gezellig	moment	van	

elkaar	 ontmoeten.	 Met	 een	 oprechte	 dankjewel	 aan	 het	 hardwerkend	

team	van	helpers	die	mee	de	voorbereidingen	deden	en/of	de	dag	 zelf	

serieus	de	handen	uit	de	mouwen	staken.	Dit	alles	maakte	het	ook	deze	

keer	tot	een	geweldig	lekker	en	groot	succes!	

Voor	2020	hebben	we	de	zaal	wat	later	in	het	jaar	gereserveerd	en	mo-

gen	jullie	alvast	29	november	in	jullie	agenda	aans\ppen	als	brunchzon-

dag.	

Jullie	horen	nog	van	ons!	



Een groep die ons nauw aan het hart ligt…
Het is de moeilijkste groep om te helpen 

maar ook de meest dankbare. Elk succes dat 

we boeken bij een leerling uit de rode cate-

gorie is voor ons een overwinning, een be-

vesEging van onze manier van werken. 

Bij bezoeken aan rode families van de school 

voelen we ons vaak machteloos. Zorgen voor 

degelijke huisvesEng voor zoveel gezinnen is 

gewoonweg niet haalbaar. Dit kunnen we als 

organisaEe niet betalen. Het zijn er gewoon-

weg teveel.  

Maar we helpen binnen onze mogelijkheden 

in de hoop dat de kinderen die nu opgroeien 

in ellendige omstandigheden het later, met 

een diploma zelf beter kunnen doen. 

Ovalle Caná Wendy Roselia is één van die 

leerlingen die alvast goed op weg is. Wendy 

is in het eerste middelbaar in onze school 

terechtgekomen nadat ze al een Ejdje niet 

meer naar school ging. Haar familie had de 

financiële mogelijkheden niet meer om haar 

te laten studeren. 

Ze werd uitgenodigd om in ons Liceo verder 

te gaan in het eerste middelbaar. Ondanks de 

dagen zonder school slaagde ze in haar eers-

te jaar. Ook in haar tweede. Het derde jaar 

heeQ ze beëindigd als tweede beste leerlinge 

van de school. 

Gedurende haar periode in het Liceo werd 

haar familie ondersteund door onze sociale 

dienst. In januari studeerde ze af in het Li-

ceo. Op onze steun kan ze blijven rekenen, 

zowel voor familiale hulp als voor een stu-

diebeurs. Ze droomt ervan om verpleegster 

te worden. Wij dromen met haar mee! Het 

zal je lukken Wendy! 

Een ander gezin dat ons diep geraakt heeQ is 

de familie Otzoy Pol, ze wonen in een huis 

met uitgevreten kleistenen, zonder ramen en 

deuren, met alleen wat oude doeken om een 

plaats af te sluiten. De papa is bedlegerig, hij 

lijdt aan leukemie. Schrijnend, onze sociale 

dienst helpt waar het kan, met de betaling 

van medische kosten, met financiële hulp 

aan de familie en met de beloQe aan de va-

der dat we als organisaEe zullen blijven hel-

Onze “rode” leerlingen
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Wendy	met	mama,	broer	en	zus



pen als hij er niet meer is, zijn diagnose is 

immers slecht, hij heeQ volgens de dokters 

nog maar enkele maanden te leven. 

Om te overleven combineert de mama twee 

jobs. ’s Nachts weeQ ze, overdag staat ze op 

de markt. De twee kinderen zijn onze leerlin-

gen, grappige snuiters waarvoor we ons ve-

rantwoordelijk voelen. Kinderen die helaas 

een moeilijk leven tegemoet zullen gaan 

maar waarvan we hopen dat ze het halen 

met onze, met jullie hulp. Dat ze later een 

diploma hebben, een job. 

Als we in Guatemala zijn, beleven we zoveel 

mooie momenten maar krijgen we regelma-

Eg een ferme doef als we de families thuis 

bezoeken. Toch blijven we hoopvol door de 

vele vrienden van ‘t Mayakind die spontaan 

hulp bieden. 
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De	familie	Otzoy	Pol



Steun een fonds!

Asistencia	médica	

Dit fonds ondersteunt onze 

leerlingen voornamelijk op 

medisch gebied. We helpen 

door medische behandelin-

gen volledig of gedeeltelijk te 

betalen voor leerlingen van 

de school. Met dit fonds 

steun je verder ook ons pro-

ject rond mondhygiëne. 

5	€	per	maand	
60 € per jaar (in werkelijkheid 

slechts 33 € na de fiscale af-

trek). 

Asistencia	social	

De leefomstandigheden van 

de leerlingen zijn erg verschil-

lend. Je bijdrage aan dit fonds 

helpt bij het ondersteunen 

van de allerarmsten. Dit kan 

gaan van maandelijkse famili-

ale (financiële) hulp, aankoop 

van kledij, schoenen, een 

snack Ejdens de speelEjd,… 

10	€	per	maand	
120 € per jaar (in werkelijk-

heid slechts 66 € na de fiscale 

aQrek) 

Fondo	Carrera	

Leerlingen die met vrucht 

hun derde middelbaar vol-

bracht hebben, kunnen via 

een beurs verder studeren in 

betalende onderwijsinstellin-

gen. Studenten zonder de 

steun van een peetouder 

hebben ook recht op een 

beurs, hen proberen we te 

helpen met dit fonds. 

15	€	per	maand	
180 € per jaar (in werkelijk-

heid slechts 99 € na de fiscale 

aQrek)

Misschien is een eigen petekind in Gua-

temala niets voor jou of je hebt al een pete-

kind en ben je bereid om maandelijks wat 

meer te doneren? Dat zouden we fijn vinden. 

Met de inkomsten van onze peetouders kun-

nen we de school financieren maar er zijn 

nog die andere projecten, ons sociaal werk, 
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het uitreiken van de studiebeurzen. Hiervoor 

zijn we nog steeds op zoek naar extra bijdra-

ges.  

Misschien zie je het wel ziben om bij te dra-

gen tot één van onderstaande fondsen? 

Contacteer ons voor meer info. 



De	huiswerkplek	 bij	 één	 van	onze	 rode	 families,	 het	 gezin	 Tuyuc	Otzoy,	 het	meisje	 op	 de	 foto	 is	

Glendy.	Ze	heeh	een	huidaandoening.	Ons	medisch	fonds	betaalt	voor	zalGes,	medica\e	en	de	dok-

tersbezoeken.		Broer	Edy		krijgt	dan	weer	extra	begeleiding	op	school	voor	zijn	leerproblemen.



Omdat de post in Guatemala nog steeds even 

stabiel werkt als een computer met een kapot-

te harde schijf voorzien we sinds vorig jaar 

“briefmomenten”. 

Twee keer per jaar laden we een doos vol 

schrijfsels die via koerier of in onze bagage rich-

Eng Guatemala vertrekt. 

Voor 2020 zijn er verzendmomenten voorzien 

in maart en in september. 

Terugpost organiseren we in april en in novem-

ber. 

Omdat de brieven nog vertaald moeten wor-

den, hadden we jullie brieven graag ontvangen 

vóór 15 maart of 15 september. Cadeautjes 

versturen doen we niet, dit zorgt voor te hoge 

verzendkosten en belangrijker, voor onvrede bij 

de kinderen die geen cadeautje krijgen. 

We proberen ervoor te zorgen dat de briexes 

zo goed mogelijk beantwoord worden. Makke-

lijk is dit niet, een briexe schrijven, is voor de 

jongeren van Guatemala helemaal niet zo evi-

dent. Toch moeten we zeggen dat de kwaliteit 

van de ontvangen brieven er in 2019 sterk op 

vooruit is gegaan. Hierin speelt Teresa een ech-

te heldenrol. Als bibliothecaresse van de school 

is ze verantwoordelijk voor alle schrijfsels van 

en naar de peetouders.  

Nu we toch pluimen aan het geven zijn, be-

dankt ook aan Mie Leysen uit Lier voor al het 

vertaalwerk van de voorbije jaren.  
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Op	28	maart	trekken	we	weer	

gepakt	en	gezakt	rich\ng	Gua-

temala	 voor	 een	 bezoek	 aan	

het	project.	En	jawel	hoor,	ook	

de	Gust	is	van	de	par\j.	Als	82-

jarige	 jongeman	 werd	 hij	 ook	

dit	 jaar	door	de	dokter	en	zijn	

reisgenoten	 goedgekeurd	 om	

nog	een	keer	mee	te	gaan.	

Een	bezoek	met	Gust	aan	Gua-

temala	is	al\jd	de	moeite.	Ken	

je	de	beelden	van	de	paus	die	

over	 het	 Sint	 Pietersplein	

wandelt?	 Wel,	 zo	 is	 het	 ook	

met	de	Gust	in	Comalapa.	Om	

de	 5	 meter	 wordt	 hij	 aange-

sproken.	 Uitgerekend	 is	 de	

gemiddelde	 snelheid	om	 je	 te	

verplaatsen	 met	 Gust	 onge-

veer	0,15	km/u	.	

Bedoeling	van	ons	werkbezoek	

is	 om	veel	 babbeltjes	 te	doen	

met	de	direc\e,	het	personeel,	

de	 kinderen	 en	de	ouders.	 En	

niet	 onbelangrijk,	 het	 overlo-

pen	 van	 de	 afspraken	 die	 op	

papier	 gezet	werden	 om	 naar	

de	 toekomst	 toe	 de	 werking	

van	 het	 project	 te	 blijven	 ga-

randeren.	Om	ook	wat	 rust	 te	

hebben	 (en	 ons	 ’ns	 sneller	 te	

kunnen	 voortbewegen	 dan	

0,15	 km/u)	 en	 alles	 op	 een	

rijtje	 te	 krijgen,	 trekken	we	 in	

het	 midden	 van	 ons	 verblijf	

enkele	dagen	naar	het	histori-

sche	 An\gua.	 Op	 Facebook	

zullen	 we	 regelma\g	 een	 up-

date	posten,	beloofd!	

Werkbezoek

-16-



De kinderen die het zesde studiejaar hebben 

beëindigd, kunnen op onze school overstap-

pen naar het Middelbaar Onderwijs (Básico). 

Daar kunnen zij drie jaar les volgen. Allemaal 

krijgen zij hetzelfde programma aangebo-

den. Geen keuzevakken of keuze van studie-

richEngen.   

Na drie jaar middelbaar volgt twee of drie 

jaar voortgezet onderwijs (Carrera). Daar 

moeten zij een keuze maken. Na de Carrera 

zijn ze klaar om werk te zoeken of om verder 

te studeren in het Hoger Onderwijs of aan de 

Universiteit. Bij de keuze in de Carrera wordt 

er door vele leerlingen nogal voorzichEg ge-

kozen. Er zijn leerlingen die zich buiten Co-

malapa vreemd voelen of die in funcEe van 

de financiële mogelijkheden thuis in een 

studierichEng in Comalapa blij-

ven. Er zijn vooral meisjes 

die een richEng kiezen die 

maar korte Ejd duurt om-

dat ze zo spoedig mogelijk 

voor thuis willen gaan wer-

ken. Achteraf blijkt dat wie 

maar een korte Ejd heeQ 

verder gestudeerd ook 

minder kans heeQ 

om een gepaste 

job te vinden. De 

twee jaar bache-

lor is bedoeld als 

overstap naar 

Hoger Onder-

wijs. Maar na 

de twee jaar 

wordt verge-

ten verder te 

g a a n . E e n 

diploma bachelor lijkt dan voldoende, maar 

eigenlijk niet voldoende als afstudeerrich-

Eng, het is een brug, geen eindstaEon.   

Intelligente en ijverige studenten gaan we 

sEmuleren om een richEng te beginnen 

waarvan het diploma meer of alle kansen 

geeQ op werk.  

Professionele verpleger-verpleegster geeQ 

werkzekerheid. Dat hebben al enkele van de 

studenten begrepen. Toerisme en hotellerie 

worden ook als kanshebbers genoemd. En 

ook de technische richEngen. Onderwijzers 

en zeker kleuterleidsters moeten soms jaren 

wachten eer ze aan de bak komen en moe-

ten dan vaak nog ver van huis beginnen.   

Om elke student de kans te geven verder te 

studeren, hebben wij het systeem van stu-

diebeurzen. Elke leerling kan na zijn derde 

jaar op de middelbare school een studie-

beurs krijgen. Op voorwaarde dat hij 70% 

behaalt en zich behoorlijk heeQ gedragen. 

Het bedrag van de studiebeurs is amankelijk 

van de sociale toestand thuis en van de 

moeilijkheidsgraad en de duur van de geko-

zen richEng. Dit jaar geven wij aan vijQig stu-

denten een studiebeurs, voor het grootste 

deel studenten in de Carrera maar ook aan 

enkelen in het Hoger onderwijs en aan de 

Universiteit. Ter controle worden de studen-

ten regelmaEg op school verwacht om hun 

beurs uitgekeerd te krijgen maar ook ter con-

trole van hun studies. De studiebeurzen vari-

ëren tussen de 105 € en de 20 € per maand. 

Dus er blijQ niemand in de kou staan, ieder-

een krijgt de kans om verder te gaan met 

studeren. De direcEe op school en ook wij-

zelf proberen jongeren aan te zeben voort te 

gaan met hun studies. Via de school en door 

onszelf Ejdens ons bezoek in april worden 

derdejaars gesEmuleerd om van hun studies 

een levenswerk te maken.  

De Carrera’s
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			WAT		GEBEURDE	ER	MET	JULLIE	STEUN?
Ook naar inkomsten toe was 2019 een bij-

zonder succesvol jaar. Het blijQ ons ontroe-

ren dat we op de steun van zoveel mensen 

kunnen rekenen.  

Als organisaEe doen we elke dag ons best 

om onze werkingskosten zo laag mogelijk te 

houden, eigenlijk zijn we van oordeel dat 

elke euro die gestort wordt voor het project 

ook naar ginder moet gaan. Met de nodige 

fierheid en wat pluimen voor Gust zijn gie-

righeid is het ons ook dit jaar gelukt om de 

werkingskosten te betalen met de extra ac-

Ees die we zelf organiseren (Molenfeesten, 

Mayawinkeltje, Mayabrunch). Dit kan natuur-

lijk enkel en alleen door met waardevolle 

vrijwilligers te werken! 

De totale werkingskost (gele vakken) van 

onze organisaEe zit daarmee mooi onder de 

-18-

3%, niet slecht als je weet dat dit webelijk 

onder de 20% moet blijven om fiscale abes-

ten te mogen uitreiken. De andere kosten, 

zoals fondsenwerving, internaEonale over- 

schrijvingen, aankopen voor acEviteiten, 

reiskosten naar het project horen webelijk 

niet bij de werkingskost van een vzw. 

Onze cijfers laten zien dat we in 2019 met 

verlies gewerkt hebben, geen paniek, onze 

spaarrekening kan dit aan.  

Toch zullen we voor 2020 op zoek moeten 

gaan naar extra budgeben, omwille van een 

sEjging van de lonen van onze leerkrachten 

(een sEjging die we terecht vinden). Ook 

door de steeds groter wordende groep 

beursstudenten zullen de kosten hoger zijn 

dan de geschabe inkomsten.	



Wat	gebeurde	er	met	het	geld	in	Guatemala?	
Meer dan 172.000 € vertrok er richEng Guatemala in 

2019. Buiten heel wat kleine uitgaven (schoolboeken, 

kantoormateriaal, elektriciteit, water,…) zijn er 4 grote 

slokoppen. De lonen van onze 39 personeelsleden ter 

plaatse zijn onze grootste wederkerende kosten met 

101.700 €. Maar wat ben je met een school zonder waar-

devolle leerkrachten :-). 

Ons sociaal project kon in 2019 beschikken over 19.366 €,  

de aankoop van trainingspakken en schoenen voor de 

leerlingen zit hier inbegrepen maar ook de bijstand aan 

families, medicaEe, dokters- en ziekenhuiskosten, kledij 

en de betaling van de begrafenis voor Nataly, één van 

onze leerlingen die na een spijEg ongeval overleed. 

Investeringen waren er dit jaar ook. Het vernieuwen 

van het computerlokaal, de bouw van een sociaal se-

cretariaat (zie pagina 8), een aansluiEng op het nieuwe 

waterleidingnet, de restauraEe van het sanitair, het ver-

nieuwen van het meubilair in de kleuterklas, aankoop 

van vuilnisbakken en de aanleg van kunstgras onder de 

speeltoestellen. De facturen liepen op tot 15.900 € 

(foto’s op pagina 21). 

Tenslobe betaalden we 15.600 € aan onze beurs-

studenten voor hun studiekosten. 

Omdat	we	vinden	dat	donateurs	en	sponsors	alle	recht	hebben	om	te	weten	wat	er	met	

hun	bijdrage	gebeurt,	worden	onze	cijfers	na	verificaHe	van	een	erkend	accountant	ook	

gepubliceerd	op	donorinfo.be.		

Dit	 onaXankelijk	 informaHecentrum	

voor	 goede	 doelen	 in	 België	 publi-

ceert	informaHe	voor	iedereen	die	op	

zoek	 is	 naar	 duidelijke,	 objecHeve	 en	

gedetailleerde	gegevens	over	de	finan-

ciering	 en	 de	 werking	 van	 filantropis-

che	organisaHes	in	België.		

Onze	cijfers	kan	je	vinden	op	de	volgen-

de	webpagina:	h?ps://donorinfo.be/nl/organizaHon/t-mayakind-van-nu-vzw.
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Tijdens ons vorig bezoek 

werd het duidelijk dat onze 

computerklas op zijn laatste 

poten liep. 

Omdat er bij computers meer 

komt kijken dan de aankoop 

alleen werd er gezocht naar 

een langdurige oplossing met 

een garanEe op een goede 

en stabiele werking. 

We leerden FUNSEPA ken-

nen, een  Guatemalteekse 

non-profit organisaEe die 

zich inspant om scholen te 

informaEseren.  

Omdat we als school ook 

goede punten scoorden bij 

FUNSEPA werden we zonder 

problemen goedgekeurd om 

deel uit te maken van hun 

project. Buiten de installaEe 

van 16 computers en één 

server zal FUNSEPA ook 

voor soQware, onderhoud en 

o p l e i d i n g v a n h e t 

personeel zorgen. 

Bovendien, en nu wordt het 

nog prerger, betaalt deze 

ngo 60 % van het gehele pro-

ject. Deze samenwerking 

zorgt bovendien voor een 

lokale financiële inbreng van 

middelen in de school. Iets 

wat we zeker toejuichen. De 

overige 40 % was voor reke-

ning van de school en hier-

voor zochten we gulle gevers 

onder onze peetouders, 

heerlijk om te zeggen dat die 

zonder problemen gevonden 

werden.  

De computerklas is helemaal 

operaEoneel en wordt niet 

alleen gebruikt door de stu-

denten.  

Ook de ouders van de stu-

denten krijgen computerles 

en begeleiding in de school. 

. 

Nieuw meubilair kleuters 

Nieuw computerlokaal
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Kunstgras speeltuin 

Aanleg waterleiding 

Nieuwe vuilnisbakken 

INVESTERINGEN	

Herstelling sanitair 



Volgende acEes maakten ook van de Warmste Week 

voor ’t Mayakind weer een groot succes: 

De Sint-Jozefsschool uit de Groenstraat van Vilvoorde 

verkocht	kers\ge	koekjes	via	de	Ketnet	Koekenbak.	

Fiene	 ging	 ervoor!	Ze speelde viool voor ’t Mayakind. 

10 concertjes gaf Fiene, ze schiberde en verbaasde de 

concertgangers met haar muzikaal talent. Aanwezigen 

mochten nadien een vrije bijdrage geven voor de kin-

deren in Comalapa.		

Speculaasjes	 for	 Life.	 Marie, Anna en Renée bakten 

speculaasjes voor het goede doel. Snel waren ze hele-

maal uitverkocht. 

De	kersthappening	van Chris en André lijkt sElaan een 

tradiEe te worden.  

De parking van Café de 4 Wegen werd met vuurscha-

len, kerstbomen en kerstlichtjes omgetoverd tot een 

gezellige plek. De oren werden eveneens verwend, de 

stoere mannen van DOOLIN! lieten hun peperkoeken-

hart zien en gaven een graEs concert! 

Onze Wenskaartjesverkoop	 was onze eigen acEe die 

enkel mogelijk was met de samenwerking van heel wat 

mensen met een bijzondere dank aan Sven van Madli-

on voor de mooie ontwerpen. Merci aan de kopers 

voor de steun en natuurlijk ook de verkopers voor jullie 

hulp! 

Verder zijn er nog heel wat onbekende lopers die dit 

jaar de Warmathon liepen ten voordele van onze orga-

nisaEe. We komen met deze Warmste Week aan een 

recordbedrag van bijna 7000 €, wij vallen hiervan steil 

achterover maar zijn vooral heel dankbaar. 	

In	2019	werden	we	verwend	door	

onze	 Vlaamse	 leerlingen.	 Maar	

liefst	 vijf	 scholen	 organiseerden	

een	ac\e:	

- BimSem	uit	Mechelen	

- De	Zonnebloem	uit	Beerse	

- Noordland	uit	Zandvliet	

- Noordkant	uit	Antwerpen	

- Sint-Clara	uit	Arendonk	

De	 verschillende	 ac\es	 van	 deze	

scholen	 brachten	 meer	 dan	

16.000	 €	 op	 en	 werden	 gebruikt	

voor	de	aankoop	van	trainings	en	

t-shirts,	 voor	 de	 aankoop	 van	

schoenen	 en	 voor	 de	 sponsoring	

van	 negen	 leerlingen	 met	 een	

studiebeurs!	

Misschien	wil	 jij	 ook	wel	wat	 or-

ganiseren	op	je	school?	

Leuk,	het	werkt	zo,	de	bende	van	

’t	 Mayakind	 komt	 langs	 in	 je	

school	om	het	project	toe	te		lich-

ten	 en	 om	 uit	 te	 leggen	 wat	 er	

met	 de	 opgehaalde	 centen	 zal	

gebeuren.	 We	 koppelen	 aan	 elk	

project	 een	 concreet	 doel	 zodat	

de	 leerlingen	weten	waarvoor	 ze	

zich	inspannen.	

Nadien	 krijgen	 de	 leerlingen	

foto’s	 van	 dit	 resultaat	 en	 een	

vriendschapsbandje	 uit	 Gua-

temala.	Onze	manier	om	dankjul-

liewel	te	zeggen.	

B E D A N K T

. ‘t	PleinRein	is	een	groep	vrijwilligers	die	ervoor	zorgt	dat	al	het	afval	\j-

dens	de	fes\valdagen	in	Werchter	verzameld,	gesorteerd	en	afgevoerd	wordt.	

Voor	deze	presta\es	krijgt	de	vereniging	een	vergoeding,	’t	PleinRein	heeh	er	

voor	geopteerd	om	die	vergoeding	te	schenken	aan	goede	doelen.	

Looe	Verrijdt,	een	stagiaire	van	enkele	jaren	geleden	stelde	ons	goed	doel	voor	

met	als	resultaat	dat	we	een	opgeruimde	1000	€	toegekend	kregen.	
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Bedrijven hebben een belangrijke impact op 

onze maatschappij, steeds meer bedrijven 

kiezen ervoor om sociaal te ondernemen en 

hierbij een goed doel te steunen. 

Ook ’t Mayakind van Nu heeQ nood aan be-

drijven die willen helpen. 

Samen zoeken we naar een gezamenlijk pro-

ject in Guatemala om te verwezenlijken. Een 

klein project zoals de aankoop van een berg 

kleurpotloden of een stevig project zoals de 

installaEe van zonnepanelen.   

We gaan op zoek naar een project dat bij 

jouw bedrijf past en maken er een win-win 

situaEe van: onze organisaEe kan een project 

voltooien en als bedrijf kan jij je consument 

informeren aan de hand van posiEeve story-

telling met foto’s en verhalen op maat. 

Steun aan onze organisaEe is bovendien fis-

caal aQrekbaar. 

Lever je liever je kennis? 

Ook dat is prerg om te vernemen, als ngo 

proberen we onze werkingskosten zo laag 

mogelijk te houden en de experEse van jouw 

bedrijf kan ons efficiënter maker. 

’t	Mayakind	van	Nu	kon	in	2019	rekenen	op	

de	waardevolle	 steun	van	onderstaande	be-

drijven:	

Steun ons als bedrijf
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. En	natuurlijk	ook	…	

Nog	een	warme	dankjewel	aan	Rotary	Keerbergen,	vzw	De	regenboog	uit	Pu?e	en	de	ge-

meentebesturen	van	Keerbergen,	Geel,	Arendonk	&	Ranst.		



Knipsels
MOLENFEESTEN:	Nog	 een	 jaarlijks	 weerkerend	 eve-

nement	 zijn	 de	 Molenfeesten	 te	 Keerbergen.	 Het	

laatste	 weekend	 van	 juli	 was	 team	 Mayakind	 ook	

weer	van	de	par\j.	Het	was	al	een	hele	\jd	snikheet	

en	men	begon	bijna	van	wat	regen	te	dromen.	Nu,	de	

\ming	 van	die	 regen	had	wel	 net	 iets	 anders	 gemo-

gen	want	 ‘uitgeregend’	 dat	 laatste	weekend	 van	 juli	

viel	 er	 serieus	wat	naqgheid	uit	de	 lucht.	We	 lieten	

het	 niet	 aan	 ons	 hart	 komen	 en	 stelden	 Ghislaine	

haar	 gepimpt	 touwtje-trek-kraam	 en	 het	 kleurrijke	

Mayawinkeltje	op	voor	de	bezoekers	die	het	mindere	

weer	 toch	 trotseerden.	 We	 waren	 echt	 aangenaam	

verrast	met	 het	 aantal	 aanwezigen	 en	 de	 opbrengst	

van	 onze	 kraampjes.	 Bedankt	 ook	 aan	 de	 helpende	

peetouders	die	samen	met	ons	de	kraampjes	hebben	

uitgebaat.	In	dit	nieuwe	jaar	zal	je	ons	in	de	schaduw	

van	 de	wieken	 van	 de	 oude	 Heimolen	 terugvinden	

Hjdens	het	weekend	van	25	&	26	juli	2020. 

INFOBROCHURE: Sinds vorig jaar 

krijgt elke nieuwe padrino of elke 

padrino die moet veranderen van 

petekind een infobrochure. Daarin 

staat de werking van het project 

van A tot Z uitgelegd. Wil je deze 

brochure ook graag ontvangen? 

Even mailen (jo@mayakind.be) of 

bellen (0496/03 1333) naar Jo is 

voldoende. 

AFSCHAFFING	 DUOLEGAAT: Het	

feit	 dat	 de	 Vlaamse	 regering	 in	

haar	 begro\ng	 besparingen	 heeh	

opgenomen	 n.a.v.	 de	 afschaffing	

van	 het	 duolegaat	 vanaf	 2021	

zorgt	 momenteel	 voor	 heel	 wat	

onzekerheid.	

Mocht	je	in	het	verleden	een	wils-

beschikking	 opgemaakt	 hebben	

waarin	 je	een	goed	

doel	 opgenomen	

hebt,	 neem	 je	

best	 contact	 op	

met	je	notaris.	

TROOPER: Met	 Trooper	 kan	 je	 ons	

steunen	zonder	één	euro	extra	uit	te	

geven,	straf	hé.	Trooper	is	een	websi-

te	 die	 je	 doorlinkt	 naar	 een	 groot	

deel	bekende	webshops	zoals	Torfs,	

Bol,	 AS	 Adventure,	 Booking,	 Cool-

blue,	 Decathlon,…	 Je	 moet	 het	

zeker	 een	 keer	 proberen,	 buiten	

wat	moeite	kost	het	je	niets! 

Leuksteuntje.be:	 En	 dan	 is	 er	 ook	

nog	 Leuksteuntje.	 Een	 ini\a\ef	 van	

Makro.	Makroshoppers	kunnen	hun	

Makrokaart	koppelen	aan	’t	Maya-

kind.	 Van	 zodra	 dit	 is	 gebeurd,	

schenkt	 Makro	 3%	 van	 jouw	 aan-

koopbedrag	 aan	 ons	 zonder	 dat	 jij	

één	 euro	meer	 betaalt.	 Bedankt	Ma-

kro	om	jullie	winst	een	beetje	met	ons	

te	delen.	
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. Hoera! Handen in de lucht voor diegene die dit nu leest. Jij bent iemand van de vele mensen die er ook 

het voorbije jaar voor gezorgd heeQ dat ons project in Guatemala boordevol energie zit! 



’t Mayakind van Nu □ vereniging zonder winstoogmerk □ Kastanjeweg 33 □ 3140 Keerbergen □ België 

info@mayakind.be □ +32(0)15/23.49.35 □ +32(0)496/03.13.33 □ www.mayakind.be 

Bank: BE59 9796 0633 9426 □ ON:0471.480.574 □ RPR:Leuven 

Verantwoordelijke uitgever: August Verswyvel


