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EL SALVADOR C.-A.   LEVEN in TIJDEN van CORONA         

 

Beste parochianen,  

Al jaren werken jullie via de VASTENACTIE  -als parochiegemeenschap- voor de medeverloning van de leerkrachten van 

ons el colegio San Martin de Porres in El Zaite  El Salvador C.-A.  

Dit jaar besliste CORONA daar anders over. Vastenactie en andere initiatieven mochten niet plaatsvinden. Toch kregen 

we van  jullie individuele steun. HEEL VEEL DANK DAARVOOR. 

Dit jaar kon ik  op de vastenactie in België aanwezig zijn. Die werd afgelast en toen ik terug naar El Salvador wilde 

vertrekken, werd mijn terugkeer onmogelijk omdat de luchthaven van El Salvador gesloten was en de grenzen bewaakt 

werden door het leger. De situatie is nog altijd dezelfde. Gelukkig leven we in een digitaal tijdperk en kan ik het project 

zo goed mogelijk vanuit België leiden. Ik wacht op een terugkeer, zo snel mogelijk! 

Jullie kennen ons project. 

 SASEL vzw- en dus ook jullie- werkt voor en samen met de comunidad van El Zaite. De bevolking bestaat uit kansarmen, 

vluchtelingen, sociaal uitgestotenen. El Zaite is een krottenbuurt. De bevolking beschikt dus niet over een lapje grond 

waarop ze hun basisvoeding (maïs en bonen) kunnen telen. Ze proberen te overleven. Mannen doen klusjes -meestal in 

de bouw of op de plantages. Vrouwen gaan in de stad ( 30 km verwijderd) bij de middenklasse deur naast deur aanbellen 

met de vraag te mogen wassen, strijken, koken. Dat alles tegen een slavenloon. 

De lock down van 13 maart met het absoluut verbod om nog buiten te komen betekende dat de armen hun povere 

inkomsten verloren. Hun armoede werd compleet.  

Het leger en de politie controleren zeer streng en agressief. Wie betrapt wordt, wordt in een coronakamp opgesloten 

voor 1 maand. Momenteel 2.500 mensen. Haarden van ellende op alle gebied, zeker wat het besmettingsgevaar betreft. 

Gevolg is ook dat besmette mensen zich wegstoppen uit angst. Wie een  coronazieke niet aangeeft, is een crimineel en 

krijgt 3 weken gevangenisstraf.  

De mensenrechtenorganisaties betichten de president een militaire dictatuur te installeren. 

                            

 

Hoeveel coronazieken er zijn in El Zaite is niet duidelijk. 

Vooral niet nadat de president beloofde dat venters en leurders als compensatie voor loonverlies  300 $ vergoeding 

zouden krijgen. Ze moesten zich wel laten registreren. Slimme zet om controle te krijgen op de bevolking? Of 

misrekening? 80 % van de bevolking heeft geen vast werk en had dus recht op 300 $. Heel het land verplaatste zich naar 

de hoofdstad. Het leger was aanvankelijk de toestand niet meer  baas. Administratie voor de registratie duurde lang 

(mensen bleven op de grond overnachten) en mensen die dachten 300 $ mee naar huis te krijgen, moesten met de nodige 
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papieren dagen later weer terug komen en aanschuiven aan de banken. Wie schulden had, moest ze eerst betalen (en 

dat waren de meesten). Momenteel hebben 30 %  van de registreerden hun compensatie ontvangen. Nu wordt de 

uitbetaling opgeschort want de staatskas is leeg… De mensen verwijten de president dat hij de banken rijk maakt en hen 

alsmaar armer. 

 En het effect van het massaal  negeren van de lockdown op de verspreiding van de corana-epidemie ????? 

   

De volkstoeloop 

    

Aanschuiven aan de bank       opnieuw legercontrole 

 

Geneeskunde: SASEL oud-lln. en huidige student met een SASEL beurs  

Sara Osegueda, oud-leerlinge van el colegio San Martin de Porres, 

studeert met een SASEL beurs voor arts. Een schitterende studente! Ze 

moet nu -zoals alle dokters en alle studenten  geneeskunde- werken in 

één van de CORONA-kampen en dat zonder een behoorlijke 

veiligheidskleding. Ze woont in El Zaite maar komt niet meer naar huis uit 

schrik eventueel anderen te besmetten. En zijzelf???? 

Het besmette gezondheidspersoneel moet zelf in een CORONA -kamp 

blijven.  

 

Sara: rechts met plastieken zakken als veiligheid      Javier de Paz: chirurg oud-lln. SASEL vzw  

 

Ons voedingsproject 

SASEL vzw heeft een uniek schoolprogramma in el colegio San Martin de Porres. Hoogstaande intellectuele vorming voor 

de allerarmsten. Dat is gekoppeld aan een uitgekiend voedingsproject. We hadden de ondervoeding overwonnen. Honger 

treft nu niet alleen de kinderen maar heel de gemeenschap. Ik ben erin geslaagd-digitaal vanuit België-toch de nodige 

documenten te bemachtigen waardoor 1 dag per week, steeds op hetzelfde uur en steeds door dezelfde persoon een 

voedselpakket mag worden afgehaald in ons horecaopleidingscentrum dat alleen dan open mag zijn. De medewerkers 

krijgen voor de dag ook de toelating om hun huis te verlaten. 1 persoon mag de boodschappen doen in de hoofdstad (30 



km ver) want daar alleen mogen de supermarkten open zijn. Andere markten zijn verboden. Bij decreet is bepaald 

hoeveel goederen je mag meenemen. Dit om hamsteren te voorkomen. Wie meer durft te kopen wordt door de politie 

(telkens 10 controles) tegen gehouden. De producten worden in beslag genomen en daarmee worden de coronakampen 

van eten voorzien. De auto wordt definitief in beslag genomen en de chauffeur vliegt de gevangenis in.  

       

   Officiële toelating                                           vreugde om het eten                                 ontvangst ondertekenen 

Vanuit België heb ik bekomen dat het bestuur van de gemeente Zaragoza, waartoe El Zaite administratief behoort, een 

deel van het voedingsproject zal overnemen zodat wij ons intens kunnen bezig houden met de allerarmsten. 

EEN GROTE OVERWINNING! Als krottenbuurt is El Zaite altijd verwaarloosd door de gemeente. De druk van SASEL vzw 

brengt daarin geleidelijk verandering in… 

 

Ons onderwijsproject 

Om ons hoogstaand schoolprogramma te redden, ben ik erin geslaagd een heel digitaal lespakket op te stellen per vak 

en per leerjaar. Dat kan omdat el colegio beschikt over WIFI en een internetaansluiting. De tablets kregen we van 

AMAZONE-Washington. Vanuit België begeleid ik de leerkrachten in hun nieuwe methode van lesgeven. En dat lukt zeer 

goed! Thuis studeren is voor onze leerlingen een zware opgave. Hun sociale situatie, de ‘onwetendheid ‘ van huisgenoten, 

honger… El colegio is hun thuis: rust, bevrijd van angst, verdraagzaamheid, liefde… Leerkrachten die om je geven en 

‘vader en moeder ‘ tegelijk zijn. Ze missen dat alles, zoals blijkt uit hun reacties. 

Digitaal studeren 

                    



      

 

Onze scoutsbeweging   

De scouts  betekenen  veel  voor onze kinderen. Het is een bevrijding uit de benauwdheid van hun bestaan en heeft  een 

therapeutisch werking. De kinderen zijn traumatisch getekend door angst, mishandeling, enz. Ze hebben en krijgen 

therapeutische begeleiding, die nu compleet wegvalt. Het verhoogt hun stress… Ons medisch project is dus door de lock 

down ook onmogelijk. De gevolgen? Nog meer psychische problemen! We mogen wel -mits alweer met een speciale 

toestemming- de zwaar zieken (geen coronapatiënten!) naar een ziekenhuis vervoeren.  

En ons pastoraal project Com-Vivir?  

Hoe los je het verbod op de palmprocessie (heel belangrijk voor onze mensen) op? Met een palm aan je huis te hangen, 

versierd met foto’s van San Romero of psalmen.  Alle boeteprocessies: verboden! Erg voor onze mensen!!! 

     

En hoe de zegening van wijwater op paaszaterdag? Wijwater is een must voor onze mensen! Zoveel mogelijk flessen met 

water vullen. Die voor tv zetten en een priester via de tv dat water laten zegenen.  Dit jaar diende het water vooral om 

zich mee in te smeren tegen de CORONA-besmetting. Bijgeloof of hoop?  

Het bio-landbouwproject proberen we zo goed mogelijk te beheren. Ook daarvoor zijn allerlei documenten en 

toelatingen nodig, ook al is het om graan voor de kippen te mogen kopen. We mochten -mits maar weer een speciale 

toestemming- kippen slachten. Zo konden we elk gezin van El Zaite als paasgeschenk een kip geven. Wegens het 

tijdverschil besteed ik mijn Belgische nachten digitaal aan aanvragen, documenten, papierenwinkel van administratie…  

en ’s morgens is het bang wachten op het bericht of alles wel gelukt is. 

 



Gelukkig hebben we tot nu toe geen agressie van de politie of het leger moeten ondergaan. Onze goederen 

(goedgekeurd)  en onze auto (chauffeur met de nodige bewijzen en in SASEL -uniform) mag verder rijden. De auto is 

volledig beplakt met grote SASEL stickers. 

Hoe lang nog dat alles???? Economisch zit het land compleet aan de grond. Al de bedrijven zijn gesloten. En de armen 

(80 % van de bevolking) worden armer en armer … 

SASEL vzw is een privéinitiatief.  

Alle projecten worden gedragen door sponsoring en vrijwilligerswerk vanuit België. Maar ook dat dreigt een probleem te 

worden. Activiteiten (en dat zijn er heel veel per jaar) zijn een belangrijke bron van inkomsten en zijn nu afgelast!  

Hopen op het najaar… 

We hebben altijd geleefd van de hoop… en in 2020 meer dan ooit!! En natuurlijk zijn jullie er ook… 

 

William Aragon        16 april 2020 


