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OLA! Dag allemaal!
Sept. 2015: goedkeuring door de VN van 17 Sustainable Development Goals (SDG’s): Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:
www.sdg.be
SASEL-vzw is erg blij met dit internationaal inzicht en deze goedkeuring omdat duurzame ontwikkeling altijd de reden van
haar bestaan is geweest, haar werkwijze bepaalde zodat we kunnen bogen op concrete resultaten.
Dit was en is maar mogelijk omdat jullie en El Zaite blijvend ‘ja’ tegen mekaar zeggen in volle partnerschap (SDG 17).
Het fundament van duurzame ontwikkeling is KWALITEITSONDERWIJS EN LEVENSLANG BIJLEREN (SDG 4). El colegio San
Martin de Porres kan -dankzij jullie- een uniek project verwezenlijken: hoog intellectuele vorming voor 250 sociaal kansloze
kinderen van El Zaite. Op het eindexamen 2018 -opgesteld door de UCA-Jezuïetenuniversiteit- behaalden onze lln. 73%; het
nationaal gemiddelde bedroeg 53%. Vanuit ons sociaal engagement accepteren we ook lln., die zelfs in het minderwaardig
staatsonderwijs geweigerd worden. Steven: 8 jaar, problemen met zijn heup, kan niet gaan. Jefferson weigert te spreken als
gevolg van trauma, opgelopen door gezinsproblemen. Ze worden schitterend opgevangen door onze leerkracht 1° leerjaar.
Guillermo kreeg de nodige fysieke therapie en Jefferson spreek

Steven

Jefferson in een toneelstuk

kwaliteitsonderwijs

De ouders van Salvador (6° leerjaar) worden door de criminele bendes opgepakt en ‘verdwijnen voor altijd’. 3 kinderen blijven
alleen achter. Het jongste is 5 j. Ook voor hen zorgt SASEL. De moeder van Claudia (5 MO) en de grootmoeder van Anderson
(1° leerjaar): hetzelfde lot. Wat hebben ze misdaan? Ze verkochten zelfgemaakte chocolademelk en weigerden een deel van
de winst af te staan aan de bende. Voor deze bange, getraumatiseerde kinderen is er extra psychologisch begeleiding in ons
medisch project (SDG 3). In juli besliste de vader van Erik (5MO) dat zijn zoon moest gaan werken. Onze studenten HO gingen
elke avond de leerstof met Erik doornemen zodat die toch nog in ‘el colegio studeerde’. Hetzelfde lot voor Robert (5MO).
Het gezin is zo arm! SASEL-vzw zorgde ervoor dat Robert na schooltijd brood kon verkopen. Een tijdelijke oplossing? Elke
schooljaar is er één.

Salvador

Claudia met Anderson

Erik

Robert

In febr. startten we opnieuw met onze buitenschoolse
activiteiten: dansgroep, muziekonderricht (onze
beroemde fanfare), plastische kunst. De dansgroep
wordt geleid door een militair! En dat mag een wonder
genoemd worden. We overtreden zo de wet van de
bende mara 13, baas over ons territorium. Aanwezigheid
van politie of leger is er door hen ten strengste verboden.
Het bewijst dat onze werkwijze toch wel door hen wordt
gewaardeerd… De leerkracht dans is een oud-lln. (2014)
Hij voelt zich mede verantwoordelijk voor el colegio.

In maart organiseerden we een kunstgalerij rond het
leven en werk van San Romero de America. Elke lln.
toonde haar/zijn werk. Alles mogelijk dankzij de
werking van ons pastoraal project COM-VIVIR. Het gaf
de lln. ook inzicht in hun (verzwegen) recent verleden.
De tentoonstelling leunde ook aan bij het pastoraal
departement van de UCA-jezuïeten.

Studenten HO met Angelita, secretaresse San Ramero

Kunstgalerij

William met affiche UCA

Op 29 nov.: einde van het schooljaar en rapport. De plechtige proclamatie van
de eindejaars is op 8 dec. 7 meisjes en 2 jongens studeren af. Gezien hun
schitterende resultaten maken 3 meisjes een kans op een SASEL -studiebeurs
Hoger Onderwijs. Onze studenten HO organiseren het nieuwe schooljaar -start
24 jan.- (schoenen kopen, uniformen maken, schoolgerief aanschaffen,
huisbezoeken, enz.). De resultaten zijn het gevolg van een sterke structuur: een
team van leerkrachten (SDG 11). Onze eisen zijn streng: constante bijscholing
(betaald door SASEL) op vakkennis, pedagogisch, didactisch vlak.
Vakantiedagen en weekends opofferen: bezinning en psychologische
bijscholing, gegeven door mezelf: ‘Hoe ga je om met zwaar getraumatiseerde
kinderen?’ Leerkrachten worden zo vader en moeder voor de kinderen.
Leerkracht zijn in el colegio is kiezen voor een ROEPING, naast je eigen gezin, de gevaren van de lange verplaatsing trotseren…
Ze maken el colegio tot een oase van studie, veiligheid, verdraagzaamheid (SDG 16).

15 sept. is het nationale feestdag. In 1841 weigerde de leidende klasse -nakomelingen van
de Spaanse veroveraars- nog belastingen te betalen aan de Spaanse kroon. Met de inlandse
bevolking werd geen rekening gehouden. Ze bleven slaven. We zijn wettelijk verplicht dit
gebeuren met glans te vieren via optochten enz. om het patriotisme en de burgerzin te
bevorderen. Onze oplossing? Een hele culturele week! Elke dag moet een klas de geschiedenis
vertellen van een land van Centraal-Amerika. Hoe de oorspronkelijke bevolking stand heeft
gehouden tegen veroveringen en slavendom. Leidraad is het standaardwerk van Prof. Padre
Rodolfo Cardenal SJ.: ‘Historia de la Cultura’. Ook dat is (SDG 4).
Onze lln. van de hoogste klassen wonen ook alle voordrachten bij, gegeven door
rector Tojeiro van de UCA-jezuïetenuniversiteit. Toekomstgericht studie (SDG 4) in
verband met ecologische problemen. (SDG 13). Belangrijk zijn de documenten en
uitspraken van paus Franciscus. Het resulteert in het feit dat de ‘officiële’ katholieke
kerk van El Salvador niet anders meer durft dan de eisen van de milieubeweging te
steunen. Tegelijk eist de staat dat alle kerkelijke bedienaars en al wie werkt met
kinderen (dus ook leerkrachten en scoutsleiders, enz.) onderworpen worden aan
een onderzoek op pedofilie. De procedure is zeer streng. Zware gevangenisstraffen
volgen en vlucht naar het buitenland ook (SDG 3).
We maken (SDG 4) het ook waar in ons verplicht Oudercontact, elke maand: cursussen in hygiëne, vormingslessen in
opvoeding en relatievorming, alfabetisering, christelijke inspiratie van el colegio, belang van studeren, enz. We merken een
groeiende nood van de ouders (veelal alleenstaande moeders) aan dergelijke begeleiding. Zeer positieve evolutie!
DUURZAME RESULTATEN zijn maar mogelijk via stevige, veerkrachtige
gemeenschappen (SDG 11). De bevolking van El Zaite bestaat uit
plattelandsvluchtelingen, vanuit heel El Salvador en vormt dus oorspronkelijk geen
vaste gemeenschap. Een probleem dat zich voordoet in heel El Salvador. Mensen
met een verleden vol angst, trauma’s, rancunes, verbittering, haat, wantrouwen…
Daarom heeft de UCA-jezuïetenuniversiteit een specialisatie ingevoerd:
communautaire psychologie: hoe bouw een gemeenschap op. Ik ben in die
specialisatie gepromoveerd.
Prof. Jhon Sobrino SJ. met studenten HO

Onze werkwijze? Groepsvorming bij de ouders via de oudercontacten leidt tot samenwerking, solidariteit, creëert innovatie
in infrastructuur: samen bouwen, wegen aanleg, enz. (SDG 9) Het biedt ook de kans een vak aan te leren: learning by doing.
Hun tewerkstellingskansen vergroten (SDG 8).

Samen feesten creëert een gemeenschapsgevoel!

In juni is het groot feest! De dag van de leerkracht. We vieren ieder personeelslid. SASEL is een familie waarin iedereen
belangrijk is. Het feest werd georganiseerd door onze studenten HO. Prima! Ze bereiden zich zo voor op leiderschap… Een
stevige basis voor gemeenschapsvorming levert vooral ook ons pastoraal project COM-VIVIR = samen leven. Met succes
komen elke week ouders en kinderen samen rond het thema: ’familievorming als basis van gemeenschapsvorming’. De
meeste kinderen hebben geen ‘thuis’ maar wonen lukraak bij ‘iemand’. Verdraagzaam zijn in dergelijke situatie is niet zo
vanzelfsprekend… Daarnaast: leren beseffen dat alleen leven om te overleven geen oplossing biedt voor de zovele trauma’s
en sociale ongelijkheid. SASEL-vzw biedt waarden aan die leiden tot geloof, hoop, tot vredevolle interactie tussen mensen en
hun omgeving. De weg naar een harmonische relatie met God. De vieringen van DE GOEDE WEEK legden de nadruk op de
noodzaak van spirituele bezinning en gebed binnen de familie. De vader van Oscar Arnulfo (5 MO) getuigt dat sinds zijn zoon
kan studeren aan el colegio de familie elke week samenkomt om de familiebanden te verstevigen. Ze bidden en eten dan
samen, zoals Jezus zo vaak deed met zijn volgelingen.

Op 3 mei vierden we de kruisdagen. Een
mengeling van indiaanse cultuur en
christelijke elementen. We smeken om
regen zodat er kan gezaaid worden. Alle lln.
offeren fruit aan de voet van het kruis. Na
de offergang wordt MOEDER AARDE
bedankt: alle lln. eten het fruit op in
solidariteit met mekaar.
En in augustus is er het maïsfeest. Feest bij uitstek van de indianen. De eerste maïsoogst! We maken gerechten met jonge
maïs. En met dank aan CHACMOOL, de god van de maïs, eten we allemaal samen alles op.

Chacmool, god van de maïs

Leerkrachten, leerlingen en scouts maken gerechten met jonge maïs

En natuurlijk: het hoogtepunt van het jaar: 3 november: feestdag van San Martin de Porres! Het feest is in handen van de
lln. en de studenten HO. Elke graad moet eten maken zoals een familie dat ‘zou’ doen. Het eten wordt dan verdeeld over de
bevolking van El Zaite. In de voormiddag worden scènes gespeeld uit het leven van San Martin. Scènes die bewijzen dat San
Martin het familieleven heel belangrijk vond! Zo leren kinderen inzien hoe een gezin wel zou moeten zijn. Toekomstvisie??
In de namiddag: spelletjes: dans muziek, tombola (in winkels ‘gekregen prijzen‘) enz. Een dag om niet te vergeten.

Op 21 dec. is het kerstfeest met de hele gemeenschap van El Zaite. Com-Vivir verzorgt de religieuze plechtigheid: het
kerstspel. Alleenstaande ouderen ontvangen een overlevingspakket. De leerkrachten zorgen voor een speelgoedje voor de
kinderen. Met de opbrengst van de verkoop van zelfgemaakt fruitsap kunnen de scouts voor een hapje zorgen. En dan
vertrekken ze tot 30 dec. op nationaal scoutskamp. We hebben geld om 60 scouts het kamp te laten beleven.

Studenten HO en Roger Ponseele

Onze scouts geven onze gemeenschapsvorming een
stevige basis. In augustus trokken ze zich terug in
bezinning rond de sociale verwezenlijkingen van
Romero. In de provincie Morazan en dat onder de
leiding van Padre Rogelio, een Vlaming en
persoonlijke vriend van San Romero de America.
Onder zijn impuls ontstaan er in heel El Salvador
werkgroepen, die het sociaal engagement van
Romero willen verder uitbouwen. Onze studenten
HO zijn er lid van. De scouts organiseerden op hun
beurt een bezinningsdag rond Romero voor onze leerkrachten, dragers van de boodschap
naar de lln. Ook het nationaal kamp in juli in de provincie Chalatenango werd door onze
scouts anders ingevuld. Scout zijn betekent niet: leren overleven in de vrije natuur. Scout zijn is een maatschappelijke
opdracht (SDG 12): verantwoord consumptiegedrag ontwikkelen. Onze scouts vervullen een voortrekkersrol. En dat als
enige scoutsgroep van ‘marginalen‘! De ruziemakende scoutsgroepen van de middenklasse kijken verbijsterd toe…
DUURZAME ONTWIKKELING LIGT IN DE HANDEN VAN DE VROUW! GENDERGELIJKHEID (SDG 5)
SASEL vzw heeft altijd voor gendergelijkheid ‘gevochten‘ tegen de macht van de fundamentalistische drukkingsgroepen
(internationaal kapitaal ) die de uitgesproken machocultuur verstevigen. De multinationals beseffen maar al te goed het
gevaar van de geletterde vrouwen! Die weigeren te werken tegen een hongerloon, eisen dezelfde rechten als de mannen
en voeden hun kinderen daadkrachtig op! In SASEL-vzw bekleden vrouwen de leidende posities: directrice, medische project,
pastoraal project… We dringen erop aan dat meisjes hun diploma behalen en hogers studies volgen. Dat kan als ze daarvoor
de steun krijgen van hun moeder! Onze beste studenten zijn meisjes!! De ontwikkeling van de vrouw redt de toekomst…
In oktober volgden we 3 studieweken (SDG4)
1 week door de FUNDACION KRIETE, georganiseerd voor de universitairen.
Thema: sterke familiebanden maken jongeren gelukkig en strijd tegen geweld
op vrouwen.
2 weken door ANDRYSAS, gesponsord door Andalucia / Spanje: Vorming van
vrouwelijke burgemeesters. 2 vrouwen van El Zaite en ikzelf volgden de
opleiding. Ze werden verkozen in de raad van bestuur van El Zaite, samen met
Jaime Galdamez, onze verantwoordelijke voor het onderhoud van onze gebouwen en Carlos Samuel Morales de Paz, student
rechten HO.

Gendergelijkheid betreft seksuele voorlichting: taboe
in El Salvador. Om problemen met wet en kerkelijke
instanties te vermijden, noemen we de cursus:
Orientacion para la vida = voorbereiding op het leven.
Ook de moeders krijgen tijdens de oudercontacten
seksuele voorlichting (SDG 4) (SDG 3). Resultaat? Er zijn
geen onmenselijke abortussen met dodelijke afloop
meer in El Zaite, geen opgewekte miskramen met een
gehandicapt kind tot gevolg, geen zelfmoorden meer als
gevolg van verkrachting. De mannen gaan altijd vrij uit.
De vrouw wordt beticht van moord en krijgt 40 j cel. Vele arme vrouwen plegen uit pure wanhoop zelfmoord in de
gevangenis.
(SDG 10) DE ONGELIJKHEID IN DE MAATSCHAPPIJ VERMINDEREN kan alleen maar als de armen de kans krijgen structurele,
economische wijzigingen aan te brengen. Grondige kennis van de situatie in eigen land en op wereldvlak is een absolute
vereiste. Hogere studies zijn een must.
In febr. werd de 37 -jarige Palestijn Gana Nayib Bukele tot president verkozen. Hij heeft geen partij,
geen partijprogramma, geen ministers. En dat is vandaag nog zo. Hij heeft wel zijn sporen verdiend
als burgemeester van de hoofdstad San Salvador. Oorzaak van zijn verkiezing? De bevolking was de
corruptie van de traditionele partijen beu. Ze maken het bewind van Bukele nu onmogelijk door
samen te spannen en elk initiatief van Bukele te kelderen. Zelfs financies om de criminele bendes te
bestrijden geraken niet gestemd. Toch blijkt Bukele over geld te beschikken. Van wie?
5 juni: onze student internationaal recht Morris
Garcia slaagt erin -samen met de paters
Franciskanen- opnieuw een ecologische mars te
organiseren: 5.000 lln. Hun handtekeningen
worden afgegeven aan de president. ‘Neen aan
de privatisering van het water in het voordeel
van de ondernemingen‘. Bovendien lozen ze
hun giftig afval in de rivieren en de meren. Het
visbestand sterft (SDG 14). De arme moeten
drinkbaar water in plastieken flessen kopen
(monopolie positie van één bedrijf). Wie arm is, zal opnieuw rioolwater moeten drinken!
3 en 4 juni: WERELDMILIEUDAG. Via pp en discussie krijgen de lln. -aangepast aan hun graad- inzicht in de
klimaatproblematiek (SDG 13). Het overdadig consumptiegedrag van de middenklasse (15 % van de bevolking) wordt via
optochten, muurschilderingen verantwoordelijk gesteld voor grondverzakkingen (bouwpromotoren), wegwerpen van afval,
enz. Klimaatwijzing voelen we zeer duidelijk. Normaal moet de maïs geplant worden in mei. Volgens maya-traditie
afhankelijk van de stand van de maan… De maanden maart en april en mei waren extreem warm en droog. Het ministerie
van landbouw verwittigde: wachten tot de eerste regen. Maar boeren en hun tradities veranderen… Wij zaaiden in juni. Onze
oogst was goed … De traditionele boeren: geen oogst en dus honger! In augustus en oktober: telkens twee weken tropische
depressie. Alle scholen gesloten. De mensen in El Zaite zagen ‘hun woning’ wegschuiven in de ravijn vol modder. Via
huisbezoek schatten onze studenten HO elke situatie apart in. El colegio diende als opvangcentrum. En dan maar weer terug
onder de plastiek en het karton en platen.

Riool El Zaite tijdens de tropische regens

Riool El Zaite na de tropische regens

(SDG 2-3-8) verwezenlijken we in ons PODARlandbouwproject. Met onze oogsten en kippen
kunnen we honger vermijden en een goede
gezondheid garanderen. Tijdens de kerstvakantie
vullen onze studenten HO onze silo’s. Een
vermoeiend werk! PODAR biedt ook aan de
werknemers een eerlijk loon en aan alleenstaande
vrouwen een sociale tewerkstelling. Van de
FUNDACACAO kregen we als gift 600 cacaobomen. De scouts plantten ze op de scoutsgrond.
Twee jaar verzorgen en dan hebben we bonen!

VOLLE PARTNERSCHAP (SDG 17) tussen jullie en El Zaite? Jullie geven ons kansen en wij nemen die kansen aan door hard
te werken en gelukkig te zijn omdat we in ons eigen land, in onze eigen cultuur mogen en kunnen leven. Dat alleen
garandeert VREDE voor de komende generaties -waar ook in de wereld. Misschien is dat wel de boodschap van KERSTMIS?
William Aragon
Zalig Kerstfeest en een Gezond 2020 voor jullie allemaal van iedereen in El Zaite.
De leden van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering van SASEL-vzw
sluiten zich graag aan bij het geloof en de hoop van William Aragon en de gemeenschap
van El Zaite. Dank voor uw partnerschap!
Helena Oomes, voorzitster SASEL vzw

