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NIEUWSBRIEF: 30 januari 2021

Beste vrienden,
We hopen dat de verwoestende kracht van COVID-19 ver van jullie verwijderd blijft! En we wensen het ook voor
alle mensen, waar ook in de wereld…Ook in El Salvador!

Hoe verloopt het leven vandaag in El Zaite /Zaragoza El Salvador C.-A.?
Op 15 januari 2021 was de grote vakantie voorbij. Maar… de scholen blijven verplicht gesloten en moeten
overschakelen op tele-onderwijs! Hoe lang nog?????
Voor kinderen in het staatsonderwijs: een volledige ramp! En een even groot probleem doet zich voor in de
middenklasse (15% van de bevolking). Vele colleges van congregaties moeten definitief sluiten wegens gebrek aan
leerlingen. De kinderen moeten geld verdienen omdat de ouders hun job kwijt zijn. El Salvador zit economisch aan
de grond, nog veel erger dan vroeger en dat als gevolg van de zeer strenge lockdown die 7 maanden duurde.
Middenklasse kinderen, die normaal een diploma behaalden, moeten nu gaan klussen, worden straatventer… Er
dreigt een generatie jongeren zonder opleiding op te groeien. Jongeren zonder toekomst. Uitbuiting, onderbetaald
werk dat voordien de enige bron van inkomsten was van de armen zoals de mensen van El Zaite. Een
watervaleffect in de armoede. Arme mensen verdrinken erin …
We proberen de kinderen van El Zaite te redden, hun toekomst veilig te stellen. Hoe bereiken we dat?
De directie, de leerkrachten, het kaderpersoneel zijn de leerlingen thuis gaan opzoeken. Gelukkig hebben we een
stevige, veilige auto ter beschikking om ter plaatse te geraken en waardoor het grootste gevaar op COVID-19 voor
hen kon vermeden worden. De ouders overtuigen hun kinderen toch te laten studeren in plaats van ze werkjes te
laten opknappen tegen uitbuitingsvergoedingen? Middel: de belofte van voedselpakketten en medische zorg voor
het ganse gezin. En de kinderen? Opnieuw tele-onderwijs, alleen zitten studeren in een krotbehuizing, ouders die
niet kunnen helpen, niet meer naar school mogen …geen prettig vooruitzicht!
De oplossing! Uitgedacht door William en de leerkrachten! Van creativiteit gesproken! De leerkrachten mogen
wettelijk wel naar school komen. Samen met William Aragon stellen ze opnieuw een volledig tele-programma op.
Die zware inspanning brengen alleen gemotiveerde leerkrachten op en gelukkig hebben we die! Het gebouw van
ons pastoraal project COM-VIVIR ligt aan de overzijde van el colegio San Martin de Porres . Het heet nu: CASA
SASEL COM-VIVIR. Het behoort dus wettelijk niet tot el colegio maar tot de vzw SASEL wat het in werkelijkheid
altijd geweest is. De naam telt!! En wettelijk mogen in een casa wel kinderen samen komen. Raar maar waar!!
Dus… komen de leerlingen naar CASA COM-VIVIR en krijgen daar digitaal les vanuit el colegio, gelegen aan de
overkant. De school is dus officieel gesloten. En de leerkrachten mogen wel al eens de straat oversteken …En de
speeltijd? Want buiten spelen mag niet en zeker niet op de speelplaats van el colegio!!… We voorzien de leerlingen
van fruit en groenten, mixer en kannen zodat ze tijdens de pauzes zelf fruitsap en eten kunnen bereiden. Ze doen
dat graag en zo leren ze nog heel wat bij. Het belangrijkste is dat ze terugkomen, mekaar terugvinden in
solidariteit, zich veilig voelen, aandacht krijgen en studeren.

Tele-lesgeven
Tele-les krijgen in COM-VIVIR en toch soms nog contact met de leerkrachten en controle

En wat met leerlingen van de hoogste jaren? Voor hen zijn de lessen informatica van groot belang voor
tewerkstelling. Het informaticalokaal bevindt zich aan de zijkant van el colegio. We voorzien de leerlingen van
speciale maskers, handschoenen, ontsmettingsmateriaal … Een bijkomende kost maar wel noodzakelijk en dan
maar hopen dat staatsinspectie ons niet betrapt! De hele computerinfrastructuur verhuizen kan gewoonweg niet.

El colegio San Martin de Porres met zijn leerkrachten is en blijft voor de kinderen van El Zaite: het huis van de
toekomst! Casa del Futuro!
Deze hele reorganisatie is maar mogelijk omdat we, mede dankzij jullie, over de nodige leerkrachten, infrastructuur
en technische mogelijkheden beschikken.
Het is ook een rechtstreeks geschenk aan de Salvadoraanse maatschappij! Zo voorkomen we criminaliteit: het
directe gevolg van totale armoede!
VOEDSELPAKKETTEN: meer dan eten alleen. Garantie op onderwijs! We laten de CORONA-heks onze kinderen
niet terugduwen in een duister, onwetend verleden.

‘Activiteiten als noodzakelijke bron van inkomsten‘ voor 2021 dreigen - zoals in 2020 - weg te vallen. Hopen op het
najaar? Hopen maar dat de ‘de grote SASEL-familie‘- als activiteit - weer eens samen lekker kan eten en gezellig
bijbabbelen? We laten ons zeker niet ontmoedigen of klein krijgen door de CORONA-heks!
EKEREN DE BUND neemt al een initiatief: voedselpakketten blijven betalen voor El Zaite! Kinderen moeten naar
school kunnen! Misschien kan ons eigen - momenteel onmogelijk - restaurantbezoek een kind ‘redden’ door
storting op: SASEL vzw
BE52 7895 6637 2409 met mededeling: voedselpakket. Vanaf 40 EURO is de storting fiscaal aftrekbaar.

We steunen heel graag elk initiatief van jullie, hoe beperkt ook! Vb. een gesponsorde fietstocht, een
natuurwandeling, een museumbezoek, een digitale verkoop, een muziekoptreden in de tuin …
CORONA verplicht ons ‘creatief‘ te zijn en ‘andere paden‘ te ontdekken, ook al zijn ze smal. Zo heeft alles, zelfs het
heel negatieve toch ook nog een positieve kant.

En wat is vandaag de COVID-19 realiteit in El Salvador?
De besmetting neemt zienderogen toe. Ook in El Zaite. Cijfers mogen niet meegedeeld worden. De weinige
dokters, die de besmetting overleefd hebben en het verplegend personeel moeten zwijgen. Zo niet, worden ze
ontslagen en mogen ze niet meer werken. Ze verliezen hun diploma. NGO’S, verenigingen, kerken, universiteiten,
Mensenrechtenorganisaties enz. die durven te protesteren krijgen bezoek van het Ministerie van Financiën:
controle van de boekhouding. Met vaak ten onrechte (corruptie van de ambtenaren) zware boetes. Dictatuur?
En de ‘gewone’ man, vooral vrouw? Ze bidden dag en nacht naast het bed van de zieken en de stervenden en
geloven dat God hem daarom zal redden…tot ze zelf sterven aan COVID-19. Maar wat kunnen de arme mensen
doen in een systeem zonder behoorlijke gezondheidszorg waar je als arme sukkelaar helemaal niet meetelt?
Officieel bestaat COVID-19 niet meer in El Salvador. Alleen de doodskisten verraden de werkelijkheid.
Oorzaak? 28 februari 2021 zijn er parlements- en gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen hebben boter op hun
hoofd en weigeren de verantwoordelijkheid voor de ontstane chaos. Iedereen beticht iedereen… President Bukele
wil met een eigen, nieuwe partij de meerderheid behalen en de grondwet wijzigen in zijn voordeel. De strijd is
hevig en alleen daarvoor is van overheidswege nog belangstelling en vooral geld.
En de vaccins? Geen woord daarover… Een droom? Voorlopig!!! Want elke droom heeft recht op verwezenlijking.
En dus… kunnen we binnenkort samen een CORONA-pint drinken en zo de boze koningin CORONA uitlachen!

In naam van William Aragon
Helena Oomes , voorzitster SASEL vzw

