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William Aragon is een maya-indiaan (°San Salvador 1972 El Salvador C.-A.) Tijdens de burgeroorlog in El Salvador  

verbleef hij  in België (1985-1993).Teruggekeerd naar zijn land werd hij tijdens zijn studies aan de UCA-SJ universiteit  

changemaker voor vluchtelingenkinderen die probeerden te overleven in El Zaite, de stortplaatsen van San Salvador. 

Als changemaker begon William met een voedingsprogramma, nodig om de kinderen studiekansen te geven. 

Ondervoede kinderen kunnen niet studeren en blijven daardoor kansloos. El Colegio San Martin de Porres (El Zaite) werd 

mogelijk dank zij de steun van vrienden in België. El Colegio is een unieke school in El Salvador: hoog intellectueel niveau 

(bij de beste van het land) voor sociaal totaal kansloze kinderen, beurzen voor hoger onderwijs voor de besten. Change-

toekomst werd voor kanslozen een werkelijkheid.  

Changemaker William: ‘Alleen armen weten wat kansloos zijn betekent. Alleen zij kunnen hun lot veranderen. Alleen 

zij kunnen de maatschappij eerlijker en rechtvaardiger maken. Studeren is daarvoor een must.‘   

10 jaar geleden begon William Aragon met het deelproject ECO-VIDA samen met leerkrachten en leerlingen. Hij werd 

daarin ten volle gesteund en aangemoedigd door SASEL-België, privésponsors en GROS Schilde. Basis was de spontane 

belangstelling van William voor de natuur, zijn studie en opvoeding in België. Inspiratie vond hij in de kosmische visie van 

de ecologist -avant-la- lettre- in Latijns-Amerika San Martin de Porres (indiaanse dominicaan 17° eeuw). Diens inzichten 

over de totaliteit van  kosmos en de zorg ervoor kon William overbrengen op leerkrachten en leerkrachten. Hij kon ook 

die ecologische visie gemakkelijk koppelen aan de sociale doelstelling van SASEL vzw.  

Changemaker William Aragon: ‘Kanslozen zijn dubbel kansloos. Ze zijn immers het eerste en grootste slachtoffer van 

ecologische verwaarlozing en klimaatwijzigingen.’ Onder impuls en daadkracht van William Aragon werd het  ECO-

VIDA -project van El Colegio San Martin De Porres op zich dus al een superbelangrijke changemaker!  

10 jaar lang strijden en heel hard werken: een greep uit de resultaten van ECO-VIDA: 

• als enige school in El Salvador is ecologie in ons Colegio een verplicht leervak 

• start met een ecologisch museum in El Colegio  

• waterboringen naar drinkwater voor heel de gemeenschap en controle op het drinkwater 

• organiseren van  protestmarsen tegen privatisering van drinkwater, waardoor kansarmen opnieuw aangewezen 

werden op rioolwater; deelname aan protesten tegen onverantwoorde mijnontginning van internationale 

multinationals, tegen woudkapping voor roekeloze bouwprojecten; aanklacht tegen het gebruik van giftige 

pesticiden op de plantages; het parlement bezetten met petities en daardoor on-ecologische wetgeving  

(drinkwater) tegenhouden; scholing: universitaire voordrachten worden door onze  leerlingen bijgewoond, enz.  

• opstarten van bio-landbouw en bio-kippenkwekerij waardoor gezonde voeding voor de lln. van El Colegio 

mogelijk is. Keuzevak in El Colegio: bio-landbouw 

• plaatsen van zonnepanelen, die het gebruik van vervuilende generatoren overbodig maakten  en zoveel meer…  

De resultaten van deze strijd en dit harde werken werden in november 2019 internationaal bekroond met de 

Heinrich Böll Stiftung prijs voor ecologische bewustmaking en werking  in El Salvador.  

William Aragon en zijn ploeg  zijn toekomstmensen, CHANGEMAKERS  niet alleen voor hun eigen land maar voor 

heel de wereld. DANK!! 

            


