William Aragón promoveerde aan de Jezuïtenuniversiteit in zijn land in de klinische, communautaire en
bedrijfspsygologie. Hij staat nu voor de klas. — © rr

Spaghettiavonden voor de vluchtelingen
die leven op de stortplaats van El Zaite in
El Salvador
EKEREN Een gezellige spaghettiavond in zaal De Geesten in Ekeren-Bunt, georganiseerd
door SASEL vzw, betekent voor de mensen uit El Salvador heel wat. Onder meer
met de opbrengst van de smulpartij wordt hun leven op de steile vulkaanhelling, de
stortplaats van El Zaite, een stuk dragelijker. William Aragón is de stichter en bezieler
van het SASEL project.
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Met onder meer spaghettiavonden in Ekeren-Bunt steunt Sasel de projecten in Zaite in El Salvador — © rr

Tussen 1980 en 1994 woedde in El Salvador een burgeroorlog. Als 8-jarige was
William erbij toen op de begrafenis van aartsbisschop Oscar Romero op 30 maart
1980 schutters een bloedbad aanrichtte onder de gelovigen. Er vielen 30 doden en
meer dan 100 gewonden. William vluchtte de kerk binnen en verstopte zich onder het
gewaad van een heiligenbeeld. Zes dagen eerder werd de aartsbisschop omwille van
zijn inzet voor de armen tijdens een misviering gedood. Op 14 oktober 2018 werd
Romero heilig verklaard.

De jongste spaghettiavond was goed voor 185 bezoekers, verdeeld over 2 shiften. De keukenpieten kregen 25 kg
spaghetti te verwerken. — © rr

Maria Van Heuckelom en Helena Oomes uit Schilde ontfermden zich over William en
brachten hem naar België. In Schilde bracht hij zijn jeugd door. Hij kwam in contact
met Lutgard, de zus van Maria. Zij woonde samen met haar echtgenoot Alex op de
Bunt in Ekeren. “Wij hebben William van bij het begin gesteund”, verzekert Lutgard.
Na het behalen van zijn ASO-diploma aan het H. Grafinstituut in Turnhout, studeerde
William verder in zijn thuisland. “Hij had hier een mooie toekomst kunnen uitbouwen,
maar koos voor zijn volk”, vertelt Lutgard. Samen met haar echtgenoot Alex Moreels,
is zij één van de vele radertjes die in Ekeren de hulp aan de projecten van William
Aragón draaiende houdt.

Als Maya-indiaan begrijpt William de noden van zijn volk. Door zijn langdurig verblijf in België kent hij zowel de
Salvadoraanse als de Europese cultuur. — © rr

De stichting Aragón, later Sasel (Stichting Aragon-Schilde-El Salvador), ontstaat in
1997 op straat. William verzamelde toen de vluchtelingenkinderen, gaf ze eten en
onderwijs. De slachtoffers van de burgeroorlog hadden zich verzameld rond het
stadje Zaragoza, op een steile vulkaanhelling, die de stortplaats van de stad was. De
mensen wonen er nog steeds, maar hun situatie is door de jaren heen dankzij William
en de acties in België en Nederland verbeterd.
Sasel kiest resoluut voor de armsten. “William laat zich inspireren door de manier
waarop aartsbisschop Romero dat deed”, zegt Lutgard. ”Binnen de Sasel is er
constant overleg tussen het Belgisch bestuur en de gemeenschap in El Zaite. Wij
scheppen kansen, maar we stellen geen eisen. Het werk moet door de mensen ter
plaats zelf uitgevoerd worden.” In 2006 reisde Lutgard en Alex William achterna. ”Je
beleeft de schok van je leven, schrijnend hoe de mensen daar leven. Eens thuis voelde
ik mij onwennig in de supermarkt. In wat een overvloed aan luxe leven wij!”

In 1997 startte William een onderwijsproject onder een boom. Nu volgen 250 kinderen in dit gebouw les. — © rr

In de loop van de voorbije jaren is er al heel wat gebeurd in El Zaite. Naast het
materiële wordt ook gewerkt rond onderwijs, gezondheidszorg, zowel de fysieke als
de mentale gezondheid en ecologische projecten. “Heel belangrijk blijft de opvang
van jongeren. William wil hen uit de handen van drugsdaelers houden”, weet Lurgard.
In 2007 werd ‘Grupo Scouts 38’ opgericht. Bij de scouts ervaren de leden de aandacht
en de warmte die ze thuis niet krijgen. Ze krijgen eten en mogen gewoon kind zijn,
weg van de problemen. Op scoutskampen leggen ze ook contact met kinderen uit
andere sociale milieus. “Zo komt de integratie van de alleramsten een stukje
dichterbij.”
Alle projecten die William met de steun van Sasel ontvangt, worden gerealiseerd
zonder enige toelage vanuit de Salvadoraanse staat. Er is ook geen steun vanuit de
Belgische federale regering in de Vlaamse gemeenschap. Op het einde van het
secundair onderwijs krijgen de leerlingen wel een officieel Salvadoraans
staatsdiploma, belangrijk voor verdere studies (mawo )
www.sasel.be

