Maandag 21.09.15
Opening van kleuterschool Berlín in Mixco ( voorstad van Guatemala City ).
Onder begeleiding van Julia Boileau ( office manager ) en Raffery Vasquez ( building coördinator ) van
Construcasa om 09.45 uur vanuit Antigua naar Berlin Mixco vertrokken. Bijna 2 uur later dan op het
schema vermeld stond, volgens Julia zou het niet erg zijn omdat de opening van de school gewoon
opgenomen zou worden in de dagelijks routine van de school; even tussen door. Aan gekomen om
10.30 uur bleek dat Julia zich had vergist – er was dus wel een officiële opening georganiseerd en wij
als hoofdgasten waren laat; 1 uur te laat! Kinderen, ouders, leraren, buur comité, afgevaardigden van
ministerie van onderwijs en andere donateurs stonden op ons te wachten.
Plaats genomen als hoofdgasten werd de openingsceremonie gelijk gestart;
Een dansje van de Moren verzorgd door de kinderen, kinderliedje in het Engels, dankwoord van de
twee kinderen in Engels en Spaans. Waarna alle donateurs en mensen die meegeholpen hadden aan
de bouw, naar voren werden gehaald en werden bedankt voor hun bijdrage. Buiten SKG en Los Ninos
hebben nog andere donateurs bij gedragen aan de bouw; oa. Stichting Cemento Progreso ( levering
van cement ), Gruppo Suis, Fundación Carlos F. Novella voor het mee betalen aan de voetpaden.
Onder een erehaag van kinderen met Nederlandse en Guatemalteekse vlaggen naar de 2 lokalen die
geopende moesten worden. Officieel het lint doorknippen met behulp van een van de kinderen,
waarna de lokalen open gingen voor bezichtiging.
Onder andere door de bijdrage van SKG, Los Ninos en Wilde Ganzen is het volgende gerealiseerd;
2 leslokalen, school meubilair, White bord en een toilet groep met 2 toiletten.
Na de opening een snelle lunch van tamalles, empanadas, en Guatemalteekse zoetigheid.
Omstreeks 13.00 uur vertrokken naar Coban; door de bergen van rit 5 uur.
Dinsdag 22.09.15
Bezoek aan San Lucas Samox, 1,5 uur rijden van Coban; grotendeels over een grindweg.
Telesecundario bezoek;
Alle 3 klaslokalen in gebruik, tijdens bezoek leerlingen aanwezig in school. Op dit moment twee
leraren in dienst; éen betaald door de overheid en éen betaald door de gemeenschap en de ouders.
Er is een toezegging dat voor seizoen 2015/2016 een 3de leraar wordt aangesteld betaald door de
overheid. Het oude houten Telesecundario is nog in gebruik als opslag. Gebouw zag er nog goed uit,
maar wel met wat achterstallig onderhoud; scheef hangende goten, achterstallig schilderwerk van
het gebouwd. Overheid had nog niet betaald voor het schilderwerk, men had goede hoop dat het zou
gebeuren schooljaar 2015/2016.
Primaria bezoek;
Tijdens het bezoek geen les; kinderen waren op sportdag. Leraren hadden een dag ingepland van
bijwerken administratie. Gebouw zag er keurig en verzorgd uit. Alle 5 lokalen in gebruik. Buiten de 5
lokalen gedoneerd door SKG nog 4 andere lokalen welke zoals ik had begrepen niet echt werden

gebruikt op dit moment. De verwachting was wel dat deze op korte termijn nodig zouden zijn omdat
de gemeenschap groeit.
In de gemeenschap San Lucas Samox heeft Construcasa 5 kleine huisjes gebouwd en deze werden
tijdens het bezoek bezocht door Construcasa – en min of meer opgeleverd. Tijdens het bezoek
werden er interviews afgenomen bij diverse families die ook op de lijst stonden om in aanmerking te
komen voor het bouwen van extra woonruimte. Interviews die mede helpen in bepaling of de
families in aanmerking komen en ter ondersteuning van verwervingscampagne voor donaties.
Bezoek aan Gancho Caoba II op 1 uur rijden van San Lucas Samox; zelfde weg – echt in de middle of
nowhere. Gemeenschap heeft een verzoek in gediend voor de bouw van 2 leslokalen primaria,
keuken, opslagruimte en directie ruimte, bij Construcasa . Huidige school een houten gebouw, wel
met een betonnen vloer. Momenteel wordt ook het gemeenschaphuis van Gancho Caoba II gebruikt
voor het gegeven van les aan kinderen. Hele dorp had al uren staan te wachten op onze komst; we
waren 3 uur te laat! Gemeenschap met momenteel 80 kinderen in primaria ( 1 lokaal en
gemeenschapsruimte ), totaal ongeveer 250 mensen. Ontvangen met marimba muziek, toespraken
overhandiging van dik rapport ter ondersteuning van hun verzoek voor de bouw van de school.
Kort en indrukwekkend bezoek, een heel dorpsgemeenschap die uren heeft staan te wachten.
Woensdag 23.09.15
Coban naar Chicamán; rit van 2.5 uur door de bergen, onverharde grindweg.
Peniel
Peniel, ligt 1 km buiten de stad. School voor speciaal onderwijs aan met name geestelijk
gehandicapte kinderen/jongeren. Buiten dat het gebouw fungeert als school, fungeert het meer als
opvang locatie voor deze kinderen/jongeren. 3 klaslokalen voor les en individuele oefeningen in een
kleine groepsverband, een play room en opslag ruimte. De Play room en opslag ruimte zijn betaald
door SKG. Twee leraren worden betaald door overheid, er wordt les gegeven aan 19 kinderen in de
leeftijd van 4 – 27 jaar, geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Geen leeftijdsgrens bij aanname
kinderen. Soms interne volunters om te helpen. Kinderen komen de wijde omtrek van Chicamán. De
zoon van de ex-burgemeester vrouw, die het project heeft gestart, zit nog steeds op school ( haar
man was geen burgemeester meer – door wisseling politieke wacht ). Gebouw zag er keuring uit.
Construcasa heeft extra prikkeldraad op de muren geplaatst – in verleden is er diefstal geweest.
Gemeente heeft voor aansluiting water gezorgd.
Instituto Basico Chicamán
Alleen les in de middag ( in Guatemala wordt alleen ½ dagen les gegeven op school ). Leraren hebben
vaak een 2de baan naast hun eigen baan. 237 kinderen, 6 lokalen en 1 houten lokaal. Klassen van 45
kinderen, verzoek voor uitbreiding van de school met 2 lokalen en extra toiletten; teveel leerlingen te
weinig leslokalen. Gemeente betaald de leraren samen met de ouders – niet de overheid. Wat nu
staat aan gebouwen is 14 jaar oud, waar wel goed verzorgd. Vraag kan de gemeente niet een stuk
bijdragen aan de bouw. Houten leslokaal zag er redelijk uit – veel beter dan de lokalen in Nebaj,
bezoek donderdag 24.09.15
Beleju

Gemeenschap in de bergen bij Chicamán; 1 uur rijden voor onverharde weg. 152 water filters voor
152 families, geen water aansluiting. Drinkwater is regenwater dat opgevangen is – veel last van
maag/darmklachten. Water filters zijn een donatie vanuit USA. Laatste levering. Hele gemeenschap
stond op ons te wachten vanaf 10 uur – waren pas 12.30 uur aanwezig.
Chicamán naar Nebaj; 1.5 uur door de bergen.
Donderdag

24.09.15

Gemeenschap Salquil Grande, zou op 1.0 – 1.15 uur rijden (grindweg )van Nebaj.
Wens is de bouw van 5 ( maar in sommige e-mails van Carolien worden er 8 lokalen opgevoerd )
extra leslokalen. Primaria; 411 kinderen op school in de ochtend en 180 kinderen in de middag voor
een andere primeria die dezelfde gebouwen gebruiken. Dus de gebouwen worden gedeeld door 2
verschillende primaria. Elke primaria heeft zijn eigen leraren en directeur. Kinderen gaan naar
primaria vanaf 7 jaar tot 12/13 jaar. Van 12/13 jaar tot 18 jaar gaan kinderen naar basico.
Kindergarden = pre-primaria vanaf 5 jaar tot 7 jaar.
School heeft 12 leslokalen die in redelijke staat van onderhoud verkeren. In 2013 zijn door
foundation Pencils nog 3 extra lokalen geplaatst of oude lokalen vervangen. Naast de 12 lokalen van
beton en met cement vloer, 7 houten leslokalen met een zandvloer. De 7 lokalen zijn zeer
bouwvallig, houten schoten met ijzeren dakplaten, geen ramen, zeer donker, regen die naar binnen
komt bij sommige lokalen. 1 lokaal ligt dicht bij een toilet groep en de stank dringt door in het lokaal.
De kinderen rouleren per klas om van dit lokaal te gebruiken. De 7 lokalen zijn gebouwd omdat er te
weinig ruimte was. 1 lokaal als een soort hut boven op een andere lokaal gebouwd. De ouders van de
kinderen hebben elk 40 QTZ per familie bijgedragen voor de bouw van de 7 nood lokalen – om toch
extra ruimte te creëren om les te geven aan de kinderen. Moment van bezoek was men bezig een
nieuwe toilet groep aan het bouwen, de oude toiletgroep – daar waren de septic tanks van
gescheurd en toiletwater loopt uit de tanks o.a. in de onder gelegen kerk. Op de oude toiletgroep
afgedankte schoolmeubilair – dit is betaald door de overheid maar men mag het niet weg gooien.
Waarom de 411+180 kinderen niet beter verdeeld over de dag; sommige ouders willen dat de
kinderen in de ochtend naar school gaan;
-het regen dan niet zo vaak – is gemakkelijk voor de kinderen naar school te komen
-kinderen zijn dan niet moe, kunnen beter les volgen.
-andere ouders willen dat kinderen in de ochtend hun eerst helpen en dan pas naar school gaan
Hoewel een goed idee om te werken aan een beter spreiding van de kinderen, lijkt het niet mogelijk
dit te organiseren. Salquil Grande gemeenschap groeit elk jaar.
De aanvraag van nieuwe leslokalen wordt gedragen door de ouders/gemeenschap. Tijdens bezoek
kregen de kinderen drinken en eten uitgedeeld; dit werd gekookt in de keuken van de school. Geld
voor het eten wordt door de gemeente/overheid betaald. Volgens Ana-Maria van los ninos zou de
overheid niet overal geld betalen voor het eten; of niet of maar een gedeelte. Saquil Grande school is
een openbare school en de leraren worden door de overheid betaald.
In Saquil Grande gebied veel huizen in aanbouw van cement en steen, vaak grote huizen. Huizen
worden gebouwd door families die familieleden hebben die in USA werken – zij sturen geld voor de

bouw van huizen. Families die geen familieleden hebben die in USA werken – huizen gelijk een stuk
armoederig – van hout. Enigste inkomen in regio = akkerbouw, mais, aardappelen, groenten. Families
met geld sturen hun kinderen naar een prive collego in Nebaj.
Tijdens bezoek aan de school – benaderd door de burgemeester van een dorp 13 km verderop; voor
steun bij de bouw van 2 leslokalen voor primaria.
In Nebaj is Construcasa bezig met de bouw van een basico; telesecundaria Xoloche ; 6 leslokalen. De
donateur wilt bij de bouw gebruik maken van afval ( pet flessen gevuld met afval, en deze dan in de
muren verwerken ). Tijdens bezoek aan de bouw benaderd door een ander school comité primeria
voor steun bij de bouw van lokalen.
Van Nebaj naar Antigua = 5 tot 5.5 uur rijden.
Vrijdag 25.09.15
Melanjoco
Melanjoco school in Alotenango; ongeveer 20 minuten rijden van Antigua. Ontmoeting met Julio –
directeur. Zeer bedreven man, die ogenschijnlijk het beter voor elkaar heeft dan enkele jaren
geleden. Insteek voor de school is op hoog niveau onderwijs beiden, onderwijs waarbij de kinderen
uitgedaagd worden en hun dromen kunnen waarmaken. Er zouden rond 400 kinderen les krijgen op
de school, dit verspreidt over de ochtend en de middag. De leraren die in dienst zijn geven de hele
dag les. Voor eerste schooljaar 2015/2016 is de inschrijving al geopend; plaats voor 60? Kinderen
maar wel voor 100 kinderen aanmeldingen. De families die zich aangemeld hebben – worden
allemaal bezocht door de leraren, een sociaal rapport wordt opgemaakt. Op basis van nood/niet
kunnen betalen door de ouders worden de kinderen geselecteerd. Insteek is dat met name kinderen
van arme ouders voorrang krijgen bij inschrijven. Lesmateriaal zelf ontwikkelen – men heeft eigen
boeken gemaakt ( kopieën ) deze worden elk jaar aangepast en verbeterd. School heeft een budget
voor 2016 van 1.000.000 QTZ – hiervan is 75% gedekt door diverse fondsen – 25% moet komen
vanuit Los Ninos en SKG bijdrage. Julio is van door drongen dat bijdrage van Los Ninos en SKG elk jaar
minder wordt, hij is druk bezig met fondswerving – er zou nu een donateur gevonden die een
gedeelte van het stuk SKG en Los Ninos wilt opvullen, donateur uit USA.
Ana-maria was helemaal te spreken over manier van onderwijs geven – zou een voorbeeld zijn voor
een nieuwe manier van lesgeven, kinderen uitdagen en dromen waren maken. Zeer negatief over
onderwijs die door de overheid wordt geboden;
-geen kwaliteit – terwijl de kinderen wel dezelfde examens krijgen!
-leraren niet gemotiveerd; krijgen soms maanden geen salaris.
-kinderen niet gedisiplineerd – was ook te zien aan bezoek school Saquil Grande en Chicamán; druk
in de lokalen, leraren geen orde geven, renden door elkaar, zelf kinderen buiten terwijl de school was
begonnen.
-leraren krijgen te weinig betaald. Leraren Alotenango school krijgen ook niet meer betaald –
minimum loon. Zeer jonge leraren.
Ana-marie was goed te spreken hoe Julio nu de school runde.

Melanjoco is absoluut een gebouw die niet te vergelijken is met de andere scholen, zeer solide
school gebouwd. Inrichting ook zeer rijk – gewoon een rijke school. Goed onderhouden – veel spullen
beschikbaar – eigenlijk een elite school vergeleken met de diverse scholen die ik tijdens deze reis heb
bezocht. Teveel van goede geweest. School net geschilderd door ouders en door de familie Baers –
zijn 5 weken in Guatemala geweest; 3 weken rond trekken en 2 weken in Antigua waar men mee
heeft geholpen bij de muur schilder van Carin Steen. Carin heeft ook de pre-primaria voorzien van
muurschildering. Mooi werk – zeer vrolijk.
Ana-Maria is te spreken over beurzen systeem; zij gaf min of meer aan dat het gemakkelijk werk is –
weinig inspanning.
De pre-primaria ligt naast de school, wordt ondersteund door Los Ninos. 3 leslokalen.
Timmerproject
Tegenover de Melanjoco school. Zag er mooi uit – stuk of 30 leerlingen over de week – 7 per dag.
Kinderen komen 1 dag per week les nemen – dit over 2 jaar; dan hebben zijn de basis beginselen
onder de knie – rendement is laag; weinig leerlingen die per jaar klaar zijn. Mooie spullen.

