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Schilde, januari 2020  

  

Dag allemaal,  

  

De Heinrich Böll Stiftung is een internationale Duitse NGO die wereldwijd projecten bekroont die mensenrechten 

bevorderen , ecologische inzichten concretiseren , vredesonderhandelingen mogelijk maken .   

Voor ecologie heeft het SASEL vzw ECO-VIDA deelproject de bekroning gekregen voor onze bereikte resultaten 

in El Salvador!  

 

 10 jaar geleden startte William Aragon , samen met enkele leerkrachten en lln. vrijwilligers met ECO-VIDA.  

Hij werd daarin ten volle gesteund en aangemoedigd door het dagelijks bestuur van SASEL vzw in België, die 

daarvoor het nodige budget vrijmaakte. Dit laatste kon vanwege privésponsors , die de noodzaak van de beweging 

inzagen .We werden in onze visie  ook gevolgd door GROS SCHILDE.   

 

Wat bezielde William Aragon en zijn medewerkers?   

Eerst en vooral de spontane belangstelling van William Aragon voor alles wat met de natuur te maken heeft en zijn 

kennis daarover door zijn opvoeding en studie in België.   

De keuze van San Martin de Porres als patroonheilige van el colegio in El Zaite was dan ook vanzelfsprekend. De 

dominicaan  Martin de Porres (17° eeuw) was de eerst indiaan die werd heilig verklaard (20 ° eeuw) .Hij verkondigde 

de totaliteit van de kosmos en de zorg daarvoor. Hij is de ecologist -avant-la -lettre in Zuid-Amerika en is best te 

vergelijken met Sint-Franciscus ( 13° )  in Europa. Die visie wordt vandaag theologisch uitgewerkt door de 

Braziliaanse franciscaan Leonardo Boff en daarbij  wetenschappelijk en filosofisch  onderbouwd door paus 

Franciscus in zijn belangrijke ecologische encycliek ‘ Laudatio si’ ( 2015) .   

Zijn kennis van die inzichten kon William Aragon koppelen aan de sociale doelstelling van SASEL vzw .De kanslozen 

zijn dubbel kansloos want zij zijn het eerste en grootste slachtoffer van ecologische verwaarlozing en 

klimaatwijzigingen.   

10 jaar lang ‘avant-la-lettre’ heel hard werken   

Altijd strijd voeren , een mentaliteitswijzigingen betrachten, geld investeren, … Elk jaar heeft William Aragon in zijn 

Nieuwsbrief verslag uitgebracht over de werkwijze en de resultaten.   

Een greep daaruit: als enige school in El Salvador is ecologie in ons colegio een verplicht leervak; start met een 

ecologisch museum in el colegio; controle op het drinkwater en met 5.000 ll. protestmarsen organiseren tegen 

privatisering van drinkwater waardoor kansarmen opnieuw aangewezen werden op rioolwater ; protest tegen 



onverantwoorde mijnontginning van internationale multinationals die de waterreservoirs en de meren leeghalen ; 

aanklacht tegen gebruik van giftige pesticides op de plantages; opstarten van bio-landbouw; petities indienen bij de 

president en het parlement; protestmarsen tegen woudkapping voor roekeloze bouwprojecten ; muurschilderingen 

als bewustmaking; plaatsen van zonnepanelen, die het gebruik van vervuilende generatoren overbodig maakten  en 

zoveel meer…   

ECO-VIDA werkt nauw samen met de Franciscanen .Kennis en inzicht werven onze lln. door studiedagen en 

voordrachten bij te wonen aan de UCA-jezuïetenuniversiteit.   

Na 10 jaar ‘tegenwerking’ en kortzichtigheid  eindelijk de bekroning  

De bekroning is heel belangrijk .Ze erkent de feiten , de nood , het kortzichtig op geld gerichte beleid ten koste 

van de ecologie met als slachtoffer op de eerste plaats : de armen . Dat het anders kan wordt ook duidelijk . De 

bereikte resultaten worden   getoond.  ECO-VIDA van SASEL vzw bestaat nu in El Salvador en kan niet meer 

genegeerd of uitgeveegd worden .   

En internationaal staan we op de lijst van de bekroonde initiatieven.  

 

Wat houdt de bekroning in?  

We ontvangen 2.500 $ ( 2.200 EURO ) en die moeten meteen aan een ecologisch initiatief besteed worden . We  

kunnen daarmee 1 vuilniscontainer kopen en aan bewustmaking doen .   

El Zaite was oorspronkelijk een stortplaats en is het nog. Vuilnisophaling bestaat er niet. Iedereen gooit alles maar 

weg waar het vliegen wil. We moeten de bevolking zo ver krijgen( ecologische bewustmaking)  dat ze het vuilnis 

naar de containers brengt .    

 We zijn optimisten en blijven dat. We hopen -via sponsoring- meerdere containers te kunnen kopen en zo aan 

gesorteerd storten en recyclage te beginnen . Een werkwijze die we in el colegio al 6 jaar toepassen.   

 

Dank :William Aragon en zijn medewerkers .  

De geschiedenis heeft jullie gelijk gegeven. Jullie zijn toekomstmensen . Niet alleen voor jullie eigen land maar voor 

heel de wereld.   

Het SASEL -bestuur in België en velen met hen .   

 

 

  
    


