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NIEUWSBRIEF: 1 juni 2020 

 

Dag allemaal! 

Ik hoop dat de CORONA-agressie ver weg is gebleven van jullie en dat het zo mag blijven! 

Ik ben nog altijd in België. Ik mag (voorlopig) het land niet uit en El Salvador niet binnen. Er zijn trouwens ook geen 

vluchten. Wachten dus maar… 

Tot nu toe hebben we - via extrasteun van jullie en de hardnekkige inzet van onze medewerkers in El Zaite -het 

onderwijsproject kunnen redden. Ik heb het digitaal vanuit België opgestart en begeleid. Onze leerkrachten werken heel 

hard. Ook de voedselbedeling verloopt vlot en dat ondanks de steeds strengere lockdown maatregelen. Waar eerst de 

mensen -voorzien van de nodige bewijzen -voedselpakketten mochten komen ophalen, moeten we nu de pakketten zelf 

bezorgen.  Veel meer werk en ook moeilijk .El Zaite is een krottenwijk met veelal onberijdbare paden. 

Het Parlement heeft al sinds 15 maart 565 decreten afgeleverd. De president Bukele voegde er nog 27 aan toe. Zijn 

decreten werden elke keer vernietigd door het parlement of het Hoger Gerechtshof als zijnde ongrondwettelijk. Mijn 

Belgische nachten (tijdsverschil) besteed ik aan het aanvragen van documenten, bewijzen, opvolging van decreten want 

voor alles en nog wat zijn er formulieren nodig en het is elke dag wat anders.  

Hoe is zo iets mogelijk? El Salvador is een parlementaire democratie. De president mag alleen  regeren bij decreet in 

noodsituaties. Bukele is een ‘alleenstaande’. Hij heeft geen eigen partij. Hij is rechtstreeks verkozen. Als burgermeester 

van  de hoofdstad San Salvador heeft hij behoorlijk werk gepresteerd. De partijen in het parlement gunnen hem natuurlijk 

geen’ succes’.  Zo heeft het parlement een hele week (live uitgezonden) gediscussieerd over de vraag of El Salvador zich 

in een noodsituatie bevindt. Het antwoord: ‘neen‘. Dus alle Coronamaatregelen van de president: afgeschaft! En wat nu 

met de uitbraak van van Covid -19 in de gevangenissen, de scholen opstarten?, de bedrijven laten werken?, de winkels  

open?  Geen antwoord! Hoeveel Coronapatiënten en Covid-19 doden? Geen antwoord… 

TOT OP VRIJDAG 29 MEI 2020: de volledige TRAGEDIE BEGON  

Een tropische orkaan die minstens nog een week zal duren… In de hoofdstad staan de woningen in bepaalde wijken tot 

het dak in het water. Straten zijn kolkende rivieren geworden; alles wordt meegesleurd;  wegen zijn weggespoeld; 

complete aardverschuivingen waaronder mensen liggen te stikken; vooral vrouwen en kinderen worden met het water 

meegesleurd. In El Zaite liggen alle krotwoningen tegen de grond. De vissershaven  La Libertad is volledig  verdwenen, 

overspoeld door de oceaan. Dode dolfijnen en vissen drijven rond. De eerste maïs kan niet worden geoogst en de tweede 

niet worden gezaaid. Dengue, zika, chikugunya zeer besmettelijk epidemieën zijn in opmars. En ondertussen blijft het 

maar tropisch stormen en regenen … Op 31 mei kwam er dan nog een aardbeving bij: 5 punt. Op zich niet zo erg -  komt 

dikwijls voor. Nu wel een bijkomende catastrofe wegens de vochtige grond en de aardverschuivingen.  

Onze gebouwen: el colegio San Martin de Porres en ons horeca-opleidingscentrum el tempisque staan nog recht. Wel 

hebben we lekken, maar gezien de situatie, valt dat nog mee.  

En het parlement? Zwijgt…  Omdat het parlement geen maatregelen neemt, heeft  president Bukele beslist -tegen de 

grondwet in – opnieuw te regeren met decreten.  
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Zijn beslissingen: 

-De gebouwen die nog bruikbaar zijn, moeten de daklozen huisvesten. De gevolgen voor de verdere uitbraak van Corona, 

dengue, zika, chikungunya? Niet te overzien. 

-De grenzen met de buurlanden moeten open -enkel voor invoer van  voedsel. Maar… de buurlanden zijn ook zwaar 

getroffen en wegen zijn er niet  meer.  

-Het leger moet de wegen herstellen.  

-Organisaties krijgen het recht  op voedselbedeling. En dat doen we met volle kracht, ook al wordt het alsmaar moeilijker 

om aan eten te geraken. Ik ben mijn medewerkers ontzettend dankbaar! Ik ben trots op hen. Ze doen het toch maar  en 

voedsel rondbrengen in een orkaan is je eigen leven riskeren!!! 

-Elke vorm van onderwijs is verboden. Het is trouwens onmogelijk: vaak geen elektriciteit, gebrekkige 

internetverbindingen, geen telefoon… 

En ondertussen blijft het maar stormen en tropisch regenen… Hoe lang nog?? Voorspelling: nog minstens een week…  

KLIMAATWIJZIGING? Zeker. Normaal kunnen we tropische regens verwachten begin oktober en dan is  de tweede 

maïsoogst binnen.  Normaal moet het in mei elke dag een paar uur  gewoon regenen. Een orkaan  eind mei: nog nooit 

gebeurd en gooit de hele landbouw en voedselvoorziening overhoop… Ook hier in België kreunt momenteel de landbouw 

maar dan wel onder de droogte! 

Vanuit België is het voor mij bang afwachten hoe onze mensen in El Zaite het zullen overleven.  

Samen met jullie en hen doen we ons uiterste best! DANK DAARVOOR! 

William Aragon 
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Weg naar de hoofdstad               straten in de hoofdstad  worden rivieren              tropische storm en toch voedselbedeling             


