Sasel Fonds Hogere Studies, een nieuwe uitdaging na bijna 20 jaar Sasel
Een korte historiek. (cf. www.sasel.be)
De vzw Sasel werd officieel opgericht in 1998. Dit bescheiden begin met 2 noodklasjes in El
Zaïte, de meest achtergestelde buurt van Zaragoza (El Salvador), resulteerde bijna 20 jaar
later in een, volgens alle inspecties van de overheid, kwalitatief hoogstaande basis- en
secundaire school voor de allerarmsten met elk jaar groeiende nevenactiviteiten en
projecten. In het licht van onze centrale missie, gaven wij zo aan kinderen uit de armste
bevolkingslagen kansen tot intellectuele vorming en op termijn tot het opnemen van
maatschappelijk engagement ter verbetering van de globale situatie van El Salvador. Dit
impliceert voor ons Colegio San Martin de Porres een totaalopvoeding, ook buiten de
schooluren, vormingsactiviteiten voor de moeders en initiatieven ter ondersteuning van de
lokale gemeenschap van El Zaïte.
Dit alles was maar mogelijk dankzij de inbreng van talrijke vrijwilligers en sponsors (privé
personen, organisaties, vennootschappen in België en Nederland), de tomeloze inzet van
onze vertegenwoordiger in El Salvador, William Aragon en zijn medewerkers en de dagelijkse
overzeese communicatie tussen Schilde, ons ‘hoofdkwartier’ en El Zaïte.
De laatste jaren konden enkele afgestudeerde leerlingen van ons Colegio met steun van de
sponsors van Sasel hogere studies aanvatten en met succes voltooien. Sommigen onder hen
fungeren trouwens nu als leerkrachten in onze school. Nu anno 2017 betreft dit – en dat
stemt ons tot grote tevredenheid - studenten, die hun hele onderwijscyclus, basis- en
secundair onderwijs, in ons Colegio doorliepen. Maar… het aantal geschikte kandidaten voor
hogere studies groeit in onze school elk jaar. De overheid van El Salvador kent geen
studiebeurzen toe, ook al lopen de studiekosten hoog op. Initiatieven ad hoc, gebaseerd op
privé sponsoring, blijven meer dan ooit noodzakelijk, maar toekomstgericht werken
noodzaakt de vzw Sasel tot een nieuwe stap.
De uitdaging van vandaag.
Sasel vzw wil op termijn sociale vooruitgang in El Salvador creëren, met uitzicht op ‘self
supporting’. De intellectuele vorming van kaders, ook uit de armste bevolkingslagen is
daarbij van cruciaal belang. Zij kennen vanuit eigen ervaring de noden van de lokale
bevolking en kunnen dat, zowel in het bedrijfsleven als in de overheid, vertalen in een
maatschappelijk engagement en in een beleid afgestemd op de reële noden van de
bevolking. Om in een meerjaren perspectief de kansen op hogere studies van onze
afgestudeerde leerlingen te garanderen, opteerde de Raad van Bestuur van de vzw Sasel na
20 jaar werking voor het creëren van een groter draagvlak, het creëren van een apart Fonds
Hogere Studies binnen onze reguliere werking.
De Raad van Bestuur heeft daar uitdrukkelijk geopteerd voor een dubbele piste:
•

Privé sponsors van individuele leerlingen blijven bijzonder belangrijk. Hun benevole
steun ad hoc is de basis van dit initiatief.

•

Andere sponsors (privé personen, organisaties, vennootschappen …) vinden in een steun
aan het fonds als dusdanig een aantrekkelijk alternatief voor een toekomstgerichte
ondersteuning van de ‘Derde Wereld’.

Info voor de sponsors.
1. In El Colegio San Martin De Porres wordt jaarlijks via een interne procedure bepaald welke
afgestudeerde leerlingen S.O. in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van
hogere studies vanuit Sasel vzw. De geselecteerde oud-leerlingen ondertekenen een
contract, bevattende rechten en plichten, met William Aragon, de lokale vertegenwoordiger
van Sasel vzw. Voor de interne procedure en het contract: cf. bijgevoegd document.
2. Met het oog op werving van en info aan sponsors (privé personen, organisaties,
vennootschappen …) stelt William Aragon, i.s.m. zijn medewerkers in El Colegio, bij de
afsluiting van elk schooljaar en ter voorbereiding van het daaropvolgende academiejaar, een
lijst op, bevattende:
• Het aantal geselecteerde afgestudeerde studenten S.O., gerangschikt volgens de
gekozen hogere studies met vermelding van de te verwachten studieduur.
• Een kostenraming van de gemiddelde studiekost per student, met detaillering van de
diverse posten ( inschrijvingsgeld, studieboeken, verplaatsingskosten, verblijfskosten,
kosten voor dagelijks onderhoud. ) De kosten voor het academiejaar 2018 worden
geraamd op ca. 200 $ per maand per student.
Deze lijst wordt elk jaar geactualiseerd en ter beschikking gesteld van de sponsors.
3. Wij bieden de keuze tussen 2 formules van sponsoring:
• Een individuele student steunen, bv. degene die men al ondersteunde tijdens de
secundaire studies.
• Een jaarlijkse bijdrage storten in het fonds hogere studies.
Conform de financiële adoptie van onze leerlingen S.O., engageert een sponsor van het
Fonds Hogere Studies Sasel zich minimaal voor één jaar. Met het oog op het creëren van een
draagvlak voor een meerjarenplanning, juicht de vzw Sasel de keuze voor een meerjarenengagement toe, hetzij:
•
•

Bij keuze van een individuele student: De studieduur van de gekozen student.
Bij storting in het fonds zonder keuze van een individuele student: De minimale
studieduur van de geselecteerde studenten uit de lijst van El Colegio.

Dit principieel meerjaren-engagement doet uiteraard geen afbreuk aan het recht van elke
sponsor om jaarlijks zijn engagement te herbekijken in het licht van nieuwe informatie of
gewijzigde omstandigheden.
4. Het minimaal bedrag voor sponsoring hogere studies Sasel bedraagt 30 € per maand / 360 €
per jaar, zijnde het bedrag voor de sponsoring van een leerling S.O. Indien het de sponsoring
van een individuele student betreft, impliceert de keuze voor deze basis sponsoring wel dat
er voor de rest van de studiekosten ofwel moet geput worden uit het fonds, ofwel dat
meerdere sponsors éénzelfde student moeten ondersteunen.
5. Elke sponsor krijgt bij afsluiting van het schooljaar de geactualiseerde documenten, waarvan
sprake sub 1 en 2, alsook een algemeen overzicht van het afgelopen academiejaar, zoals dat

intern in El Colegio bij de opvolging van de studenten ook opgemaakt wordt (bv. aantal Sasel
studenten geslaagd, niet geslaagd, studies stopgezet of onderbroken, enz.)
6. Sponsors van individuele studenten krijgen bij afsluiting van het academiejaar bijkomende
info over de studieresultaten van hun student.
7. Voor alle duidelijkheid: SASEL is een Belgische vzw met rechtspersoonlijkheid in El Salvador
•

Adres: SASEL vzw
Heidedreef 12 B 2970 SCHILDE
IBAN : BE52 7895 6637 2409
BIC : GKCCBEBB

•

Fiscale voordelen
in België zijn privégiften vanaf 40 EURO / jaar fiscaal aftrekbaar
in Nederland mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting

•

Te vermelden bij storting: fonds hogere studies (+ eventueel de naam van de
student).

Voor RAAD VAN BESTUUR,

Helena Oomes, voorzitster

William Aragon , bestuurslid en afgevaardigde -bestuurder SASEL vzw in El Salvador

