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Beste allemaal, 

Zoals jullie ondertussen wellicht hebben vernomen: El Salvador kreunt onder zeer strenge lockdown maatregelen. 

Veel strenger dan in België. William Aragon kan dus niet naar El Salvador terugkeren. Wanneer wel??? 

Gelukkig leven we in een digitaal tijdperk! William werkt zich digitaal te pletter om contact op te nemen met 

instanties, uitzonderingen aan te vragen, administratie in orde houden, papieren invullen enz. Ondertussen moet 

hij ook de leiding van het hele project in handen houden en met raad en daad iedereen bijstaan… 

Onze grootste zorg was en blijft ons VOEDINGSPROGRAMMA en ons SCHOOLPROGRAMMA.  

WAT HEEFT WILLIAM KUNNEN BEREIKEN?  

 

1° HET VOEDINGSPROGRAMMA. 

250 schoolkinderen kregen te eten: in de school, bij de scouts, in het pastorale project en tijdens de vakantie-

activiteiten. We hadden op die wijze de ondervoeding uitgeschakeld.  

Door de lockdown mag niemand nog het huis verlaten. Dus geen eten en honger... Er is strenge en voortdurende 

controle. William heeft nu bereikt dat elke week 1 (dezelfde) persoon en op dezelfde dag het huis uit mag om eten 

te komen halen. Er moet daarvoor wel een schriftelijk bewijs zijn van het gemeentebestuur. Maar dat heeft William 

in orde gebracht, van hieruit!  

Eten komen halen in ons horecacentrum. Dat mag terug open zijn. Niet om te koken en te verkopen maar wel om 

voedselpakketten te maken en te  laten afhalen. William heeft voor een speciaal statuut gezorgd voor de 

werknemers… Waar vroeger 250 kinderen te eten kregen, schuift nu het hele gezin aan... El Zaite telt 3.000 

bewoners. Er dreigt nu al een groot gat in onze begroting voor het voedselproject. Honger lijden en ziek worden is 

nog veel erger! 

Het grote probleem is de bevoorrading. Enkel de grote supermarkten in de hoofdstad mogen open zijn. Er mogen 

maar een beperkt aantal mensen binnen met  toelating (hebben we). Je moet een masker en handschoenen dragen 

en je mag niet meer dan 10 producten meenemen. De hoofdstad ligt heen en terug 60 km van El Zaite en dat telkens 

voor 10 producten en voor zoveel hongerlijders. De controles onder weg zijn veelvuldig en zeer streng. Er mag in 

de auto enkel  de chauffeur zitten. Bij overtreding worden de producten in beslag genomen en ook de auto, en dat 

voor goed!!! De chauffeur: 30 dagen gevangenis. Het grootse risico is dat een vervelende politieman eist dat de 

verantwoordelijke (William dus) ter plaatse komt om de toelatingen te bespreken.  Dan kunnen we wel alles 

vergeten…  

William heeft veel kunnen bereiken ! We proberen het samen zo lang mogelijk vol te houden. Op hoop van zegen. 

Elke dag telt en verder is het afwachten. We moeten er wel rekening mee houden dat de lockdown minstens nog 

een maand kan duren.  
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2° HET SCHOOLPROGRAMMA 

Vier weken geleden zijn de scholen gesloten. Alleen de  leerkrachten mochten komen en de ouders ook om de 

huiswerken te komen afhalen en te brengen.  

Dan heeft William  een digitaal lesprogramma opgesteld dat super goed werkte en dat psychologisch nodig was 

omdat het direct contact leerkracht – leerling mogelijk maakte. Voor onze kinderen HEEL belangrijk.   

Hoe kon dat?  

1° In El Zaite is er elektriciteit. Eén van de grote verwezenlijkingen van SASEL vzw en dat dank alle changemakers, 

zoals jullie! Twee jaar geleden konden we -dankzij speciale sponsoring van een groep vrienden- zonnepanelen op 

het dak van el colegio plaatsen wat de elektriciteitsrekening betaalbaar maakte. 

2° El colegio beschikt over WIFI waarmee een groot gedeelte van El Zaite bereikt kan worden. Veel belangrijker en 

een absolute must is de internetleasing. Zeer duur en elk jaar leven we vol angst ze niet meer te kunnen betalen. 

3° AMAZONE Washington  schonk alle smartphones en de tabletten en dat via bemiddeling van de neef van William.  

Het digitaal lesprogramma werkte perfect. Vorig weekend besliste de president dat  iedereen moest binnen blijven. 

Het programma kon dus niet meer doorgaan omdat de leerkrachten thuis geen internet hebben. William heeft een 

heel weekend gewerkt aan een oplossing via WhatsApp. Het vraagt juiste afspraken per uur en per klas. Dus heel 

strenge afspraken en vooral discipline! We zijn het nu aan het uitproberen en ook al lukt het niet voor iedereen, 

het blijft de moeite waard. William wordt wel overdonderd met vragen over de werking: hoe alles moet en kan… 

Hij moet een totaal nieuwe manier van lesgeven aanleren. Een opgave!  

Beste vrienden! 

William doet wat hij kan tot in het onmogelijke toe… Het is hard en zeer stresserend werken. Laten we hem steunen 

in zijn inzichten en beslissingen en vooral zijn geloof als changemaker en zijn werkkracht niet ondermijnen. Maar 

als mede-changemakers zullen jullie dat zeker niet doen!!! Integendeel.  

Veel dank! 

Helena Oomes, voorzitster SASEL vzw 

HOU HET VOORAL OOK GEZOND VOOR JEZELF!!! 

CORONA- SAGA  EL SALVADOR  

-De president regeert met volledige volmachten. Hoe  verkoopt‘ hij zijn strenge maatregelen ? Op groot scherm. Hij 

bidt wenend met de handen voor zijn gezicht. Droogt zijn tranen en zegt dan: ‘God heeft tot mij gesproken.’ Hij legt 

dan zeer duidelijk het waarom van zijn beslissingen uit. Commentaar in El Zaite: ‘Hij kan het zo goed uitleggen als 

Don William (aanspreektitel  van William) Don William is zeker zijn assistent geweest… De presidentiële toespraak 

eindigt met een wenende president: ‘ik heb al 10 dagen niet geslapen uit bezorgdheid voor mijn volk.‘ Gevolg 

hysterie op de sociale media: ‘Mijnheer de president, we eisen dat je slaapt want we kunnen je niet missen… We 

vliegen met je mee‘. Symbool van de president is een zwaluw! 

- bij de minste overtreding: 30 dagen gevangenisstraf. Eigenlijk niet direct erg voor een aantal mensen. Ze mogen 

toch niet rondlopen en in de gevangenis is er eten en thuis niet. De eerste dag waren er al 264 ‘overtreders’… 

- Leurders en straatventers zijn hun job kwijt. Ze mogen zich laten registreren en krijgen dan 300 $ vergoeding. El 

Salvador wordt HET land waar alleen nog leurders wonen… Wie zal dat betalen? Blijkbaar zorgen voor morgen! Alle 

lonen en rekeningen moeten ook betaald worden. Hoe? 

-ES telt momenteel 6 officiële Corana-patiënten. De werkelijkheid: 1550 zitten in kampen ‘opgeborgen’.  

- In ES kennen ze de bijbelverhalen! ‘Blijf in uw kot’ is een reclame via de media  met de ark van Noach. Een ark vol 

gezonde, vrolijke dieren. Commentaar: Ze waren slim en overleefden de ramp. En ze leven nu nog… 

  


