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JAAROVERZICHT 2020 

 

Ola! Dag allemaal! 

2020 beloofde een rooskleurig  jaar te worden. Er waren vele inschrijvingen in ons colegio San Martin de Porres; we 

hadden voldoende leerkrachten; onze studenten hoger onderwijs behaalden schitterende resultaten en 

engageerden zich in  het SASEL-project; de scoutsgroep floreerde met 100 leden; de oogsten van ons 

landbouwproject PODAR  beloofden  te zullen meevallen;  ons pastoraal project Com-Vivir groeide en organiseerde 

bezinningsdagen over de pauselijke encycliek ‘Laudato si’; ons horeca-opleidingscentrum zorgde voor de voeding 

van onze kinderen; onze eco-vida werking plantte bomen tegen grondverschuivingen, vergaderde met ouders over 

recyclage  en werd internationaal met erkenning beloond. 

En er zijn jullie, die trouw in ons geloven en dat alles mede mogelijk maken en dat samen met onze 

mensen uit El Zaite! 

Ik kon dus begin februari  gerust naar België vertrekken: sponsors bezoeken, vergaderingen beleggen, activiteiten 

leiden en organiseren, voordrachten houden… 

En omdat jullie voor ons stemden, kreeg  ik op 7 maart -als Changemaker-  

de publieksprijs van de 4° PIJLER beweging en dat voor ons ECO-VIDA 

project. 

Changemaker ben je nooit alleen! Changemaker is ieder van u: de 

vaste overtuiging hebben dat het ook anders kan!  En daarnaar toe werken 

op een realistische wijze.    

En ik zou einde maart terugkeren naar El Salvador. ZOU… UITEINDELIJKE 

TERUGKEER: 19 september 2020 

DE DEMONISCHE MACHT  VAN CORONA KREEG DE WERELD IN HAAR GREEP.  

 14 maart: lockdown in België en ook in El Salvador. Geen vliegtuigreizen meer en alle grenzen gesloten.  

De lockdown in België betekende voor projecten dat alle activiteiten (belangrijke bron van inkomsten) afgeschaft 

werden. Om dat verlies te compenseren zijn privégiften meer dan nodig! Om privégiften aan te moedigen keurde 

het federaal parlement goed voor 2020:  EEN BELASTINGSVERMINDERING van 60% in plaats van 45% op de 

GIFTEN!!! 

DE LOCKDOWN IN EL SALVADOR WAS VEEL STRENGER DAN IN BELGIE! Heel het land ging potdicht: bedrijven, 

scholen, markten, vervoer,  kerken... Wie toch probeerde de grens over te geraken via de bergen en de wouden werd 

zonder pardon in een CORONA-kamp opgesloten en dat was synoniem van sterven. De president Nayib Bukele (38 

jaar en Palestijns  immigrant) regeerde per decreet met ijzeren hand. De bevolking kreeg  compleet huisarrest, buiten 

patrouilleerden politie en leger om de quarantaine te handhaven. Verplaatsing eiste een toelating. 

       

Bukele autoriseerde de politie om overtreders te arresteren. Dit gebeurde in veelvoud en met willekeur. Duizenden 

Salvadoranen werden vastgezet in centra. Dit lokte felle kritiek uit van ,het door de oppositie geleide parlement, van 



Mensenrechtenorganisaties en van NGO’s. De decreten van de president werden als ongrondwettelijk door het 

parlement weggestemd. De dagelijkse ruzie tussen president en parlement zou de hele lockdown blijven duren en 

deed het gebrekkige verzorgsysteem volledig in mekaar storten met vele doden tot gevolg. Belangrijkste oorzaak? 

De parlementsverkiezingen in februari 2021!  COVID-19 is de speelbal voor politieke partijen…  

De  minister van defensie (een militair) verklaarde: “ons enige doel is de plannen van de president te steunen“.  

Ongrondwettelijk want het leger moet ‘onpartijdig’ zijn. De president wil macht en is daarom met handen en voeten 

gebonden aan het leger en daarom ook zweeg hij ook in alle talen over veroordeling op 11 september 2020  van 

kolonel Orlando Montana (77 jaar) tot 133 dagen gevangenisstraf. Die veroordeling gebeurde door de Spaanse 

Hogere Rechtbank van Madrid. Montana maakte op 16 nov. 1989 op een afgrijselijk manier af:  6 Spaanse jezuïeten 

(de top van de UCA-universiteit), hun huishoudster en haar dochter. En dat in opdracht van het  hoogste burgerlijke 

gezag  en de legertop.  Het was volop burgeroorlog en de jezuïeten  hadden het gedurfd het leger te betichten van 

de schending van de mensenrechten en te  pleitten voor sociale veranderingen en vredesonderhandelingen. En nu? 

Het Grondwettelijk Hof van El Salvador verklaarde meteen het  Spaanse arrest nietig!    

Covid-19 slaat hard toe in El Salvador. Hoeveel slachtoffers? Niemand weet het. ’Weinig‘, zegt de overheid… maar 

de kerkhoven liggen wel vol. En de ziekenhuizen ook!  De 

privéklinieken nemen geen arme COVID- zieken aan. Mensen 

liggen te sterven op straat. Gemiddeld bezwijken er 23 dokters 

per maand aan Covid-19. Gevolg van het ontbreken van 

behoorlijk beschermingsmateriaal. Studenten geneeskunde 

worden opgevorderd.  De president chartert een vliegtuig en laat 

36 ‘dokters’ uit Spanje overvliegen. Die dokters blijken dan 

verplegers te zijn. Veel meer betaald dan de Salvadoraanse 

dokters, die tegen zulke praktijken luid protesteren!   

    

Chirurg Javier de Paz                           links Sara Osegueda: oud-lln el colegio San Martin de Porres; ze studeert geneeskunde: beurs SASEL vzw 

Oud-lln. San Martin de Porres        

Dan volgt de stunt van de president. Om te kunnen overleven krijgt elk gezin 300 $ (270,00 EURO). Een fortuin voor 

de arme bevolking en voor de middenklasse die haar werk kwijt is als gevolg van de sluiting van de bedrijven… 

Quarantaine??? Een ware volksverhuizing komt op gang. Mensen stappen dagen naar de banken in  de hoofdstad. 

Het leger mag weer ingrijpen. En dan? Is er geen geld meer, of je ‘papieren‘ zijn niet orde. Terug naar huis… 

          

Volkstoeloop  ondanks quarantaine                                                                                                 het  leger grijpt in                                                                                                                                        

LOCKDOWN IN EL ZAITE    SASEL VZW HELPT  

1° VOEDSELPAKKETTEN. Door de strenge lockdown verloren onze mensen hun klusjeswerk (bij de middenklasse 

gaan wassen en strijken en poetsen: zwaar onderbetaald werk!) en dus hun pover inkomen. Bovendien waren alle 

plaatselijke markjes verboden zodat er helemaal geen eten meer was. Want El Zaite is een krottenwijk en dus hebben 

de mensen ook geen tuintje. De lln. van ons el colegio San Martin de Porres krijgen tweemaal per dag een gezonde 

maaltijd, klaargemaakt in ons horeca-opleidingscentrum en zo hadden we de ondervoeding overwonnen met  betere 

schoolresultaten en minder zware medische kosten tot gevolg. De scholen moesten  nu  verplicht sluiten en naast  

de lln. kwam heel het gezin en zelfs heel hun familie in de problemen: HONGER en daardoor ZIEK WORDEN ! 



Gelukkig leven we in een digitaal tijdperk. Dat kon CORONA ons niet afpakken. Vanuit België kon ik contact 

onderhouden met de bevoegde instanties in El Salvador. Mijn voormiddagen besteedde ik aan ‘het bijeen zoeken’ 

van de nodige financies in België. Om 17.00 uur (tijdsverschil) tot 3 uur ’s nachts begon het contact met de bevoegde 

instanties in El Salvador en met onze medewerkers. Een vermoeiende en stresserende bezigheid. Voor alles en nog 

waren er goedkeuringen nodig en elke dag veranderden de decreten als gevolg van de ruzies tussen de president en 

het parlement. Sinds maart proberen we 3.000 mensen eten te geven: de gezinnen van onze lln.; de alleenstaande 

ouderen; de zieken… Het eten moest -door 1 persoon en altijd dezelfde-  gehaald worden in de supermarkt in de 

hoofdstad (60 km rijden) met 10 politiecontroles onderweg. Bij onvoldoende toelatingen werd de auto voor goed in 

beslag genomen en  de chauffeur de gevangenis in. Terug in El Zaite werden de voedselpakketten samengesteld door 

de werknemers van ons horeca-opleidingscentrum (toelating vereist) en dan rondgebracht door 3 medewerkers 

(weer een andere  toelating) en dat met gevaar op eigen besmetting! HELDEN? Ze bestaan echt, ook in België.  

In mei besliste de president dat elk arm gezin eenmalig een voedselpakket van 50 $ ( 45,00 EURO) zal ontvangen. De 

fundamentalistische religieuze sekten verboden hun leden die voedselpakketten aan te nemen omdat de president 

een pact heeft met de duivel. Gelukkig voor El Zaite heeft SASEL vzw een pact met HELDEN! 

                  

    

           

EIND MEI: DE TROPISCHE STORM AMANDA komt uit de STILLE OCEAAN en raast over El Salvador, gevolgd 

door de TROPISCHE STORM: CRISTOBAL: 1-4 JUNI     

30.000 mensen zijn dakloos, ze verloren alles; 16 mensen kwamen om en 7 zijn vermist. Kustdorpen verdwenen; 

dode dolfijnen drijven in de straten; wegen en bruggen volledig vernield. De president kondigde de noodtoestand 

af. De natuurramp geeft hem voor 5 dagen de nodige wettelijke vrijbrief. Het parlement werd nog slechts 

’geïnformeerd’. En weer werden leger en politie ingeschakeld. Dit keer met het doel: mensen te redden, bruggen en 

wegen te herstellen. De populariteit van de president schoot de  hoogte in. De bewoners van El Zaite werden zwaar 

getroffen...alles verloren … Ons colegio San Martin de Porres en ons pastoraal centrum bleven overeind !  

 

    El Zaite                                                                               El Zaite                                                                      hoofdweg naar de hoofdstad 



                         

De politie helpt                                                 wijk in de hoofdstad                              president Bukele belooft hulp 

 

SASEL vzw bezorgt de bewoners van EL ZAITE: plastiek, platen, enz. zodat ze uit de regen kunnen, onderdak hebben 

en hun ‘huizen’ opnieuw kunnen opbouwen . Ze krijgen natuurlijk ook eten…  

   

Onderdak en eten                                                                                                                                      de oogst redden  

De eerste week van juni is ook de oogstweek van de eerste maïs. De jonge maïs kan niet bewaard worden en moet  

klaargemaakt worden: ATOL, een soort pap, voor de Salvadoranen een  lekkernij. Onze medewerkers trotseren de 

regen en de afstand ( 30 km) en de wegen om een deel van onze PODAR oogst te redden… Onze medewerkers in 

ons horeca-opleidingscentrum maken atol.  Een tweede keer dat het feest was. Met Pasen hebben we al onze kippen 

geslacht en ieder ‘gezin’ een kip gegeven. Nu zitten we wel zonder kippen want er zijn geen kuikens te krijgen! 

2° AFSTANDSONDERWIJS. Via bemiddeling kregen we tweedehandse smartphones en we hebben INTERNET! De 

belwaarden moesten we wel zelf betalen! Vanuit België heb ik dan een heel afstands-, 

digitaal onderwijssysteem samengesteld. Het de leerkrachten  aangeleerd, hen 

constant begeleid, de leerlingen opgevolgd (ik kon hun reacties en opmerkingen horen), 

gecontroleerd waarom bepaald lln. afhaakten… Via zoom-vergaderingen besprak met de 

leerkrachten de psychologische impact van de quarantaine op de leerlingen. Thuis 

moeten studeren… in een krot wonen, geen tafel hebben, geen ouders die kunnen 

helpen, opgesloten  zitten… Heimwee naar school en vooral ook naar de scouts! Het hele 

tele -systeem had ook wel  heel belangrijke voordelen! Onze leerlingen verloren geen 

schooljaar (uniek in El Salvador voor arme kinderen). Onze leerkrachten behielden hun 

inkomen, wat niet het geval was voor leerkrachten in andere scholen. De scholen voor 

de rijken uitgesloten. In El Salvador bestaat geen tegemoetkoming voor wie zonder werk 

valt. Dat is het huidige drama  voor de middenklasse: 7 maanden lockdown zonder 

inkomen! Meer dan 230.000 arbeidsplaatsen zijn definitief verdwenen en de armoede is met 40% toegenomen. De 

verarming van de middenklasse werkt als een waterval naar de armen.  

Onze internetaansluiting redde niet alleen het schooljaar van onze leerlingen maar redde ook mensenlevens: onze 

leerkrachten werden niet ziek .Onze leerkrachten beseffen onze inspanningen zeer goed en zijn dankbaar! Als 

tegengift zien ze unaniem af van de loonsverhoging waarop ze dit schooljaar wettelijk  recht hadden! 

BESLISSING VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS: DE SCHOLEN BLIJVEN NOG TOT EIND DECEMBER GESLOTEN  

Wat met de examens, normaal in november? Wat met de grote vakantie: normaal eind november - eind januari? 

BESLISSING VAN HET MINISTERIE: De lln. (en dus ook de leerkrachten) krijgen de tijd tot  21 januari en dan moeten 

alle lln. bij gewerkt zijn en dan moeten alle examens afgenomen zijn. ALLE LEERLINGEN MOETEN SLAGEN. Het 



ministerie controleert en als er één lln. in de klas niet slaagt, krijgt de hele klas geen getuigschrift! De school mag zelf 

geen rapport meer uitreiken. Dat doet -na controle-  het ministerie en dat enkel digitaal! Wat met de scholen op het 

platteland, wat met de scholen voor de armen??? Zij beschikken niet over internet . Wij zijn ook daarin uniek! DANK 

ZIJ JULLIE!! Het systeem bevoordeligt de scholen van de rijken en de hogere middenklasse want voor hen is internet 

en de  bijkomende kosten geen probleem! De lagere middenklasse is ook zwaar getroffen en daar worden de 

leerkrachten massaal ontslagen. En wat met de leerlingen???  

DIGITAAL STUDEREN :San Martin de Porres 

             

                                       

THUIS STUDEREN 

       



         

 

3° HULP AAN DE ZIEKEN. Vervoer van de zieken van  ziekenhuis naar ziekenhuis in de hoop ergens opgenomen te 

geraken… Zieken sterven in de auto. Gebruik van onze auto voor de begrafenissen. Voortdurend ontsmetten van de 

auto. Chaufeur -medewerker in quarantaine plaatsen.  

 

EINDE VAN DE LOCKDOWN: 24 AUGUSTUS: de bedrijven, winkels, markten, kerken mogen open. 

Onderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten: verboden. 

 De luchthaven voor passagiersvervoer: open op 19 september.  

EINDELIJK kan ik terug. Geen enkele luchtvaartmaatschappij vliegt naar El Salvador. De enige oplossing: Lufthansa: 

Frankfurt-Costa Rica en vandaar een vlucht naar El Salvador. Met de vereiste documenten van de Salvadoraanse 

ambassade, het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen en het Tropisch instituut toch in Costa Rica 

geraakt op 19 september. Daar aangekomen sloot El Salvador net weer de luchthaven voor passagiersvervoer, niet 

voor vrachtvervoer. 2.000 km over land via Nicaragua, Honduras  kon niet: geen vervoer en ook die grenzen gesloten. 

Dus in Costa Rica blijven… Ik vond onderdak in een tehuis voor internationale buschauffeurs: 7 maanden zonder 

werk en de wanhoop nabij.  Primitief maar met het grote voordeel van een internetverbinding zodat ik digitaal het 

hele project kon blijven leiden. Na 3 weken kon ik een ticket bemachtigen naar MIAMI (USA) daar in transit blijven 

tot er een vlucht was naar El Salvador. Het lukte. Na een week quarantaine (gelukkig in mijn eigen huis) kon ik in 

levende lijve  in El Zaite verschijnen… einde oktober! 

Mijn eerste werk was: vergaderen met de medewerkers! 

Naar hun verhalen luisteren, naar hun opgekropte stress 

van 7 maanden. Dan volgden de leerkrachten: bestuderen 

van de situatie van de leerlingen… Wat met het feest der 

feesten voor El Zaite: 3 november: feestdag van San Martin 

de Porres. Normaal: een bezinningsvoormiddag, samen 

eten, namiddag volksspelen en tombola.  

 

 Er wordt beslist: digitale bezinning: elke familie bereidt iets voor. Dan : iedere familie maakt van het gekregen 

voedselpakket iets klaar en dat wordt verdeeld door de medewerkers= samen eten ! De pret van de namiddag valt 

weg.  

We wisten toen nog niet welk ander onheil boven ons hoofd hing… En verder??? De grote factor van 

onwetendheid over: COVID-19! De regering geeft schoorvoetend toe dat het aantal besmettingen weer stijgt met 

10% . Hoeveel dat het  concreet is, wordt niet meegedeeld…. 



.1-2-3...7 november: de orkaan ETA vernietigt grote delen van Centraal- Amerika. De toestand in 

Nicaragua, Honduras, Guatemala is dramatisch. El Salvador wordt -als bij wonder- minder getroffen. 

 

De orkaan (categorie 4) veroorzaakte windstoten van 300 km/ uur. Toen zij El Salvador bereikte, nam ze een draai 

naar Honduras waardoor El Salvador van het ergste gespaard bleef. Volgens de president: ‘omdat de 

Salvadoranen een godvruchtig volk zijn. Ze bidden veel! Tijdens de lockdown werden door hem 

gebedszondagen georganiseerd !’ Toch is er een enorme schade: de vulkaan waarop ik woon, is voor de 

helft naar beneden geschoven. Ik had geluk aan de andere kant te wonen. Na dispuut met de plaatselijke 

legereenheid (we hadden niet de juiste toelating) hebben we ook die slachtoffers van eten voorzien… 

       

6 overledenen          gezin met 4 kinderen overleden          vader en 3 kinderen gestorven 

Ons feest van San Martin de Porres: vergeet maar! Er mocht ook geen digitaal onderwijs meer gegeven 

worden… gebrek aan electricteit.  En onze scouts ‘vergaan‘ van triestigheid: niks mag of kan nog. Maar 

geen nood: scout blijf je heel je leven! 

16-22 november... de orkaan IOTA (categorie 5) is de 4 ° orkaan en de krachtigste orkaan van het jaar. 

Een week hebben we een beetje zon gehad. De grond is nog zeer vochtig van het regenseizoen en van de 

ravages veroorzaakt door de ETA orkaan , begin november … 

Opnieuw:overstromingen, grondverschuivingen, vermisten , dakloosheid … 

6 december: El Colegio San Martin de Porres en SASEL vzw 

zullen de proclamatie vieren  van 14 laatstejaars leerlingen. 

In het secundair onderwijs afstuderen is niet vanzelfsprekend 

voor de alleramsten. Het ministerie verbiedt dit jaar de 

proclamaties. Wij doen het op een originele manier om de 

leerlingen dat feest niet te ontnemen: de proclamatie wordt 

facebook live uitgezonden en de leerlingen komen één voor 

één, samen met hun verantwoordelijke,  naar de school om het 

diploma te ontvangen. Een unieke ervaring :een privé proclamatie te mogen krijgen.  

 

En zoals in België mag KERSTMIS (ook een topfeest in El Salvador) niet gevierd worden 

 Alles in beperkte kring en niet op zijn Latijns-Amerikaans !!!! 



CORONA: boze koningin gijzelt de hele wereld. We durven haar in de ogen te kijken en geven het 

niet op. We willen kinderen van het licht en het leven blijven.  

IS 2020 voor SASEL vzw een RAMPJAAR?   JA en NEEN ! 

JA: 1°-we hebben verdriet om de vrienden die slachtoffer werden van de wrede COVID-19, in El Zaite, in België.  

Het gemis is hard. Maar ze blijven leven in de ogen van onze kinderen voor wie ze zoveel betekenden en blijven  

betekenen.  Ze blijven leven op de bodem van onze ziel. We zijn intens betrokken bij alle  vrienden die ziek zijn  

en nog vechten om te mogen leven.  

        2° -De afschaffing van alle activiteiten is een financiële aderlating, een ware ramp. 

NEEN: 1°- Jullie waren er! De bezorgdheid, de spontane financiële bijdragen, de digitale initiatieven...  

                Het  deed allemaal zoveel deugd!  

                Samen met ons niet wanhopen over de toekomt! Vanuit realisme daadkrachtig verder werken… 

  2° -Er zijn onze medewerkers in El Zaite. Ze hebben het bewijs geleverd dat ze leiding en    

verantwoordelijkheid aankunnen. Het zijn onze oud-leerlingen en huidige studenten! We zijn gelukkig dat 

SASEL vzw in hen en door hen en door jullie steun haar doel kan bereiken. Dat is de ware toekomst ! 

                   

Mijn wens voor jullie en de wens van de bewoners van El Zaite en van onze leerkrachten:   

 2021 : Een CORONA-vrij nieuw jaar waarin iedereen weer opnieuw zijn deur letterlijk mag 

openzetten voor iedereen. Misschien is de kerststal daarvan een symbool. Die stond ook 

open voor iedereen en doet dat nu al eeuwen lang. Dus… waarom wanhopen ?  

         William Aragon 

 

De leden van het bestuursorgaan van SASEL vzw sluiten zich graag aan bij de dank en de wensen van William 

Aragon en de inwoners van El Zaite. 

Voor het bestuursorgaan,  

Helena Oomes , voorzitster  

 
We zouden graag van iedereen een e-mailadres ontvangen: kostenbesparing, milievriendelijker, mooier… 

 

Wie onze mensen in El Zaite  nog graag een kerst-of nieuwjaars voedselpakket wil 
bezorgen, kan dat door storting: 
 
SASEL vzw  Heidedreef 12 2970 SCHILDE  IBAN BE52 7895 6637 2409   BIC: GKCCBEBB  
 
Mededeling: gift voor voedselpakketten       VEEL DANK !!                                                                               
Fiscaal aftrekbaar 60% verzekerd.  
 

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 EURO /jaar. Vermits 60% aftrekbaarheid alleen telt voor 
2020, moet de steun op onze rekening staan voor 31 dec. 2020! 



 


