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 Schilde, september 2021 

Beste vrienden ! 

 

2020 was een hectisch jaar voor heel de wereld.  

Dankzij jullie hulp -financieel, moreel, gebed- konden we de bevolking van El Zaite redden. Letterlijk door de 

voedselpakketten en de medische hulp. Door de daadkracht en de werkwijze van William Aragon, die digitaal 

afstandsonderwijs opstartte, verloren onze leerlingen van el colegio San Martin de Porres en studenten  HO geen 

schooljaar! U hebt dat alles kunnen opvolgen via de nieuwsbrieven van William Aragon.  

Tussen het bestuursorgaan van SASEL vzw en William Aragon is er constant contact via whatsapp en e-mail. 

Daarnaast schrijft William elke maand een uitgebreid activiteitenrapport.  

Nodig? Ja!! Het bestuursorgaan krijgt daardoor direct contact met kinderen, ouders, leerkrachten, medewerkers, 

situaties en verwerft zo realistische, concrete, cultuurgebonden inzichten. Nodig om, in overleg met William 

Aragon en zijn medewerkers,  de juiste beslissingen te kunnen nemen.  

SASEL vzw is geen ‘ ver van mijn bed show’ ! Het bestuursorgaan woont in België en leeft tegelijkertijd met de 

mensen in El Zaite! 

U ook? We geven u daarvoor een samenvatting van de activiteitenkalender : jan. 2021- juni 2021.  

             Juli 2021 -december 2021 mag u op het einde van het jaar verwachten.  

Lezen … en trots zijn op uzelf want u maakte dat alles mede mogelijk ! 

 

Partnerschap ! Ook van de gemeenschap van El Zaite naar België ! 

Op 17 juli 2021 ontvingen we van het volgend e-mailbericht van William Aragon: 

Onze mensen maken zich zorgen over het noodweer in België. Overstromingen, stormen : ze kennen dat  hier 
maar al te goed. Ze dachten dat natuurrampen zich alleen maar in arme landen voordoen. Mondiaal 
partnerschap in mede-voelen : het wordt plots werkelijkheid ! Heel erg dat mensen alles verliezen. 
Verschillen?  Hier heeft men niet zoveel en dus ook geen hopen afval. Ook geen overheidssteun. Verschrikkelijk 
lijden : menselijke slachtoffers en de nabestaanden. Verdriet is wel overal hetzelfde….  Van de gemeenschap 
van El Zaite: veel moed toegewenst en bewondering voor de solidariteit van de  bevolking voor mekaar.  

 

Vanwege het bestuursorgaan ,  

Helena Oomes, voorzitster 

 

Graag een e-mailadres : milieuvriendelijk, mooier, goedkoper . Dank !  
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