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SCHILDE nov. 2021
Dag allemaal,
HEEL VEEL DANK! De hevige COVID-agressie in El Salvador en ook hier in België heeft SASEL-vzw niet plat
gekregen. Het inzicht, de realiteitszin, de krachtige veiligheidsnormen van William Aragon redden niet alleen het
project maar ook vele mensenlevens. Jullie onverwoestbaar geloof, hoop en solidariteit gaven onze mensen in El
Zaite de kans hardnekkig en met succes verder te werken.
Hoe? Dat leest u in het bijgevoegd verslag van William Aragon (deel 2: juli- december 2021)
Iemand zei ooit: “SASEL-vzw is net een palmboom”. Raar beeld? Misschien toch niet…
Een palmboom kan in elk klimaat gedijen. Het is een sterke boom. Zijn bast is hard, maar verbergt een zacht, teder
binnenste. Zijn wortels boren zo diep in de grond als hijzelf hoog is en zo bereikt hij altijd water. Hij voedt zich dus
met de bron van het leven zelf. Ook in de woestijn, ook in de harde vulkaangrond.
Een palmboom heeft geen strakke, onbuigzame takken. De stam draagt enkel een hoofddak van altijd zilvergroen
blijvende wuivende bladeren waar lichtstralen doorheen kunnen en zo leven mogelijk houden. Het is zalig te
mogen werken, rusten en mediteren in zijn schaduw.
Een palmboom wordt zeer oud en brengt blijvend vruchten voort.
Een palmboom is in alle culturen -ook in het christendom- symbool van overwinning.
Herkennen jullie jezelf in de palmboom? WANT IEDER VAN JULLIE IS SASEL vzw. En samen vormen we
een grote oase, vol toekomst voor El Zaite en ook hier voor ons! Leven is en blijft mogelijk!
Lang geleden werd een KIND geboren… in een stal. Er was geen behoorlijke plaats voor HEM in zijn maatschappij.
Een KIND dat blijkbaar ook geen toekomst had… met ouders die moesten vluchten naar een ver, vreemd land om
ZIJN leven te redden. Het lot van vele kinderen, vandaag.
En toch: dat KIND gaf zovelen, eeuwen lang, de kracht te blijven geloven, hopen en in volle solidariteit al het
mogelijke te doen, zodat er een toekomst blijft bestaan voor alle kinderen -waar ook in de wereld. Ook hier!
Laten we voor elk kind -en ook voor onszelf - een palmboom zijn. Meer nog: laten we palmbomen
planten!
Vanwege het bestuursorgaan van SASEL vzw, vanwege de gemeenschap van El Zaite en van William Aragon:
EEN VREDEVOL KERSTFEEST en vooral een GEZOND 2022!
Helena Oomes, voorzitster SASEL vzw
Wil je SASEL-vzw een extra steuntje geven? Dat kan door bijv. te winkelen bij Makro. Je schrijft gewoon in op
leuksteuntje.be of je laat je kaart linken aan SASEL-vzw bij de onthaaldienst. 3% van je aankopen gaat automatisch
naar SASEL vzw. De wet op de privacy wordt natuurlijk gerespecteerd! Bedrag van je aankopen wordt niet vermeld.

SASEL-vzw Nieuwsbrief : activiteiten El Zaite, El Salvador juli - dec. 2021

William Aragón

JULI:
COLEGIO
Na 15 maanden digitaal onderwijs, wegens de strenge lockdown, mochten de kinderen nu al een maand terug naar
school. Ons schoolteam bestudeerde nauwkeurig de noden van de kinderen: voor de kinderen is het niet meer
mogelijk om de trauma’s nog langer te verbergen. We ontleedden wat ze allemaal meegemaakt hebben en grepen
in. De schoolpsychologe had veel werk. Leerkrachten moesten hun programma verder afwerken, maar moesten
vaak prioriteit geven aan de emotionele noden van de leerlingen. Het vak sociaal- emotionele opvoeding is van
kapitaal belang.
We brachten een bezoek aan een Plantentuin in de hoofdstad San Salvador.
Het contact met planten en dieren deed hen goed. Ter plaatse organiseerden
we verschillende activiteiten: momenten van catharsis en spel. Een
bevrijding van opgehoopte, verborgen negatieve ervaringen en angsten
door CORONA.
Opmerkelijk hoe we met verschillende tieners als gevolg van “fysieke”
klachten in een dispensarium beland zijn. We waren er 100 % van overtuigd
dat de oorzaak emotionele redenen waren, maar voor alle veiligheid beslisten we ze toch door een geneesheer te laten onderzoeken.
ECO-VIDA
Met de Eco-vida werkgroep houden we een recycle wedstrijd van zwerfafval. Onze lerares lichamelijke opvoeding is lid van de nationale
Taekwondofederatie en zorgt ervoor dat de winnende klas mag gaan zwemmen in de zwembaden van de federatie. Een unieke kans,
vooral om de jongeren te stimuleren terug zoveel mogelijk te bewegen.
PODAR
Een groep moeders leerde composteren in ons landbouwproject “PODAR”. We moesten eerst naar de
provinci e Sonsonate, op 50 km van El Zaite, om 2,5 kg mestpieren te kopen. De pieren kopen we aan bij
een groep indianen die hardnekkigheid weigert de Monsanto en Bayer pesticiden en meststoffen te
gebruiken. Ook het gebruik van de anticonceptiepil om de groei van groenten en fruit te stimuleren
verwerpen ze. De gekochte pieren worden in de kweek gezet; het eten krijgen ze van het keukenafval uit
ons HORECA-opleidingscentrum.
Om de 14 dagen houdt het Podar-team de verkoop van hun
kleine experimentele oogst. Om hun opgezette marktje aan de
schoolpoort aantrekkelijker te maken, wordt er door de
leerkrachten tweedehandse kleding en speelgoed ingezameld en verkocht aan aangepaste prijzen
voor El Zaite: van 0.25 $ dollarcent tot 2 $. Een succes. Mensen krijgen de kans om creatief te zijn
en iets te doen voor hun onderneming en de anderen krijgen de kans om gezond eten te kopen,
mooie kleding en speelgoed voor hun kinderen. Alles zomaar krijgen kan ook negatieve effecten
hebben.
STUDIEBEURZEN
Jarenlang hebben we in een kleine refter moeten eten met 250 kinderen en leerkrachten. Dat deden we in
schiften. Het ging vlot, maar de middagpauze duurt maar 45 minuten. En het was in de open lucht: hitte of
noodweer… Gelukkig kreeg ik vorig jaar, tijdens mijn werkbezoek in België, van vrienden, een mooi cadeau:
het vergroten van de refter overkoepeld door een zinken bolle dak dat ook thermische isolerend is. Door de
pandemie werd het bouwwerk uitgesteld. Iedereen werkte eraan mee om de fundering te maken. Zakken
cement, zand en grind worden door leerlingen en leerkrachten aangesleurd. Het bouwen van de stalen
structuur werd aan een firma uitbesteed. Door de smalle en slechte wegen is het brengen van hun apparatuur
een miserie geweest. Oplossing: de bolle zinkstructuur elders maken en in twee delen naar El Zaite vervoeren.
De officiële inhuldiging deden we met een heerlijke maaltijd voor alle kinderen en het personeel. Gekookt
door de leerlingen zelf in ons HORECA-opleidingscentrum. Een grote vreugde, met veel gelach; teken van
geluk en dankbaarheid.
De volgende dagen maakten de jongeren zelf een verdeling van de taken: om de afwas te doen, om de
refter mooi en proper te houden. Zelfs de indeling van het dankgebed voor eten staat in hun tabel.
Lekker, warm en vers eten op tafel hebben is een luxe in El Zaite.
Nu de leerlingen terug naar school komen, moest het menu aangepast worden. Hoewel er
voedselpakketten naar huis werden gebracht, verloren de kinderen gewicht. Vaak wordt het eten
gedeeld onder de hele familie. De samenstelling van de pakketten werd door onze medewerkers
nauwkeurig bepaald volgens het aantal gezinsleden. Maar… de traditie dicteert dat als er ergens eten
is, heel de familie of gemeenschapsleden aanschuiven.

MEDICA

Ook het personeel van SASEL kampt met persoonlijke problemen:
Familieleden verloren door Corona, problemen met hun kinderen (wij zijn één van de weinige scholen die fulltime les geven, onze
leerkrachten zijn heel de dag op school aanwezig, terwijl hun kinderen thuis nog digitaal les volgen), zorgen voor hun ouders (er bestaat
geen vorm van bejaardenzorg).
Ik besluit om een bezinning te houden in de bergen van de provincie Chalatenango, in het noorden van het land. Om de noden van ons
kinderen goed te kunnen opvangen, moet ons personeel ook emotioneel en spiritueel begeleid worden. En dat is mijn taak…
Onze psychologe heeft het druk met het toepassen van psychologische testen aan -de door de
leerkrachten doorverwezen leerlingen. Nadien, indien nodig, gaan we met de kinderen naar een
huisdokter, een neuroloog, en alle andere specialisten. Vaak zijn specifieke bloedtesten, EEG’s,
scanners… dringend nodig. Opmerkelijk is de achteruitgang in de algemene gezondheid ten
gevolge
van
de
lockdown.
Ook een achterstand in de leerstof is onze grote zorg. De leerkrachten, onder toezicht van de
psychologe, geven bijles aan 30 leerlingen. Men moet didactische kennis hebben van de
verschillende leermethodes. Vaak proberen we de familie erbij te betrekken, wat niet
vanzelfsprekend is als de ouders zelf analfabeet zijn.
Dolores is een buurvrouw van onze school. Ze woont in een ineenstortend golfplaten hut en heeft geen kinderen die voor haar kunnen
zorgen. Een aantal jaren geleden onderging ze in een staatsziekenhuis een operatie aan beide oren. Sindsdien moet ze maandelijks terug
om haar oren te laten controleren en te laten reinigen. Door de pandemie is dat niet meer mogelijk geweest en heeft ze nu veel pijn. We
gaan op raadpleging bij een neus-keel- en oorspecialist die we ook raadplegen voor onze kinderen. Tot verbijstering van de dokter zijn
beide oren zwaar beschadigd door de operaties en kan er niets meer aan gedaan worden. Om haar toch een beetje gehoor te geven is het
mogelijk om aan ene kant een hoorapparaat te dragen, maar dat is een uitgave van bijna 1000 $ dollar. Hopen dat we haar kunnen helpen…
Ruth is een jonge vrouw van 24 jaar. Twee jaar geleden werd haar vader door de bendes ontvoerd en is hij nog steeds vermist. De moeder
bleef lang naar hem zoeken tot ze schizofrene stoornis kreeg en verdween. Ruth is de oudste van de 4 kinderen en nam de volledige
verantwoordelijkheid over het gezin. Het gezin heeft geen inkomen. Sinds een aantal maanden is ze ook in een psychotische depressie
geraakt. Na de nodige consultaties met neuroloog en psychiater kunnen we haar medicatie geven. Andere therapieën volgen nog. Ze is
nog te jong en het is onrechtvaardig om door zulke ellende op die manier door het leven te moeten gaan. Haar tweede jongste broer is 16
jaar en hebben we ten onze laste genomen. Hij helpt in het onderhoud van onze gebouwen. Voor zijn werk krijgt hij zakgeld, kleding, kost
en inwoon en er gaan 30 $ per maand in “zijn” spaarpot, bewaard door mezelf. De belofte is: te sparen tot zijn 21!

HORECA
Corona neemt zienderogen toe, men spreekt van de derde golf met 300 bekende gevallen per dag. Officieel worden er geen cijfers vrij
gegeven. Mensen zitten nog vol schrik om in de corona-kampen opgesloten te worden, zoals bij de uitbraak vorig jaar. Vandaar dat we
vaak niet eens te weten komen wanneer of waaraan iemand sterft; de families proberen zo lang mogelijk het “clandestien” te houden.
De regering verbiedt opnieuw alle publieke bijeenkomsten. In ons Horeca-centrum “El Tempisque” waren de reservaties voor feesten al
vol geboekt. Iedereen zag ineens de kans om te trouwen… ook andere uitgestelde familiefeesten kregen kans. Wat nu? Weer een serieuze
deuk in onze inkomsten…
Her personeel van “El Tempisque”, allemaal oud-leerlingen van onze school, blijft niet bij de pakken zitten en doet aan thuislevering. Door
de economische klop bestellen de klanten minder eten en vragen meer naar de typische Salvadoraanse ‘goedkope’ hapjes. Geen nood:
Paquita en Delmy zijn vanaf het begin van SASEL trouwe medewerksters. Ze leerden bij ons koken. Ook het andere keukenpersoneel:
mouwen omhoog en El Tempisque blijft op volle toeren draaien, weliswaar met wat mindere inkomsten.

AUGUSTUS:
COLEGIO
6 augustus vieren we onze nationale feestdag: “Divino Salvador del Mundo”,
de Heilige Redder, verwijzend naar de Transfiguratie van Christus. 10 dagen
verlof waren hard nodig. Ondertussen blijven de coronacijfers stijgen. Er
komt sociale druk om alle scholen te sluiten. Wij doen verder, maar eerst laten
we al ons personeel tweemaal op covid testen. Gelukkig test iedereen
negatief.
PODAR
De kweek van mestpieren is een succes en er worden twee
wormenbakken gemetst. Het composteren gaat goed. Er
moest heel wat materiaal aangekocht worden: mineralen
en zouten, look en uien, pepers… met de nodige plastieken
tonnen, emmers en vaten om de productie te bewaren.
De coco’s oogst is nooit zo goed geweest met welke week
een pluk van 800 coco’s. Onze medewerker, Álvaro, is een
echte verkoper.

STUDIEBEURZEN
De strikte opvolging van de kinderen op school bepaalt bij wie een huisbezoek nodig is. Er is een permanent toezicht over bepaalde
kinderen waar er acute gezinssituaties zijn. Ook het brengen van voedselpakketten wordt elke maand geëvalueerd. Meestal gaat het over
alleenstaande bejaarden en zieken die niet meer voor hun kost kunnen werken en geen pensioen of uitkering krijgen, zoals in België.
Azucena (13 j.) is al twee dagen niet meer komen opdagen. Er wordt niet opgenomen als we contact zoeken met de familie. Het gaat om
een gezin met 5 kinderen en zij moet het huishouden doen omdat de moeder op de baby moet passen. Haar broer is 14 jaar en is ook niet
komen studeren, omdat hij met zijn vader in de bouw moet gaan werken om met cement en mortel te sleuren en dat voor een paar dollars.
Het is een constante strijd om bepaalde kinderen op school te houden. Ouders beseffen niet altijd het belang van studeren. Soms kan het
ook niet anders gezien hun erbarmelijk sociale situatie…
SCOUTS
Eindelijk geeft de scoutsfederatie groen licht en mogen we samenkomen. Ons kinderen
zijn dolgelukkig. Terug elke zaterdag naar hun scoutsgrond is ontspannend en de
uitstekende ruimte biedt hen de kans om de energie en frustraties kwijt te kunnen.
Positieve groepsvorming, vorming van karakter, en leiderschap krijgen hier de kans.
Zeer belangrijk!!
Een groep SASEL-vrienden in België zorgt ervoor dat we sanitair met douches kunnen
bouwen. Een hudo-wc voor scouting kan tijdelijk zijn pret hebben, maar in tropische
temperaturen tot 45° C en de nodige regens in het regenseizoen is dat niet altijd ‘prettig
‘. Bovendien kan het sanitaire blok ook gebruikt worden door de werknemers van
PODAR en de leerlingen die bio-landbouw als keuzevak volgen. Het redt ons van
Middeleeuwse toestanden en infecties.

MEDICA
Het lesuur sociaal- en emotionele opvoeding, gegeven door de schoolpsychologe zelf, levert goede
resultaten en de leerkrachten zijn enthousiast. De kinderen krijgen een kans om op een ludieke en
creatieve manier hun emoties te uiten.
ECONOMIE
Heel onverwachts is op 1 augustus het brutominimumloon met 20 % opgetrokken van 304 $ naar 365 $; het gevolg is een stijging met 35
% van het basisvoedsel. En dus nog grotere armoede!
Internationale bedrijven dreigen te vertrekken naar andere Latijns- Amerikaanse landen. Nationale bedrijven sluiten of danken een
percentage van hun personeel af. Op de 20 % moeten er nog de loonkosten, loonbelastingen, premies en sociale bijdragen van de
werkgever aangerekend worden. Ook voor ons is het een hap uit ons budget. Leerkrachten en ander personeel hebben zelf een gezin en
moeten voor een inkomen zorgen.

SEPTEMBER:
COLEGIO
15 september werd 200 jaar onafhankelijkheid gevierd. Sinds 1821 is El Salvador geen Spaanse kolonie meer. De scholen werden
verplicht patriottische liederen en het volkslied te zingen; de Salvadoraanse geschiedenis wordt aangepast zodat de sociaaleconomische
polarisatie van het oligarchisch model als een top moet geleerd worden. Wij doen er niet aan mee, maar organiseren een Cultuurweek
“semana cultural”. Basisteksten zijn de verhandelingen en geschiedenisboeken geschreven door de Jezuïeten in El Salvador. Alle klassen
krijgen een thema en werken daarover. Het 5de. middelbaar maakt een tijdlijn en geeft een voordracht voor heel de school. Het 6de.
middelbaar sluit af met een toneelopvoering. Opmerkelijk: verschillende nieuwe geschiedkundige details en interpretaties ontdekt dit
jaar.
SCOUTS
Het gemeentebestuur van het dorp Zaragoza, waarbij El Zaite
administratief behoort, vraagt onze scoutsgroep om samen met
het leger deel te nemen aan het ceremonieel en protocol van de
tweehonderd jaar onafhankelijkheid. De kinderen werden drie
namiddagen in de hitte getraind door het leger. De ervaring was
de moeite waard.

COM-VIVIR
Op 17 september hielden we een
bezinning voor 200 leerlingen op onze
scouts- en landbouwgrond. Thema’s
gebaseerd op de recente encycliek
“Fratelli Tutti”, van Paus Franciscus.
All hans on deck: PODAR (landbouw)
levert de groenten en het graan. El
Tempisque (HORECA) maakt het eten
klaar. Leerkrachten oefenden gedurende
twee dagen, onder mijn leiding de verschillende activiteiten rond de encycliek.
Voor ons is SASEL een familie. We beleven een sociale vriendschap. Haat, rancunes, jaloezie passen niet bij ons. Niet vanzelfsprekend in
een gemeenschap waar ontvoeringen, moorden en alles wat criminaliteit betreft dagelijkse kost zijn. Boodschap is de bewustwording van
kinderen en jongeren dat “in een donkere wereld niemand mag uitgesloten worden”. Broederlijkheid is de basis en de weg naar de vrede,
een spoor van solidariteit en coöperatie. En het geluk is aanwezig in wie lief voor anderen is; ook het respect voor de natuur is een teken
van geluk. Alle deelnemers kregen een plantje dat ze zorgvuldig planten.

ECO-VIDA
De ecologische werkgroep maakte bloempotten met gerecycleerd materiaal voor
de school of om te verkopen; ze zijn ondernemend, sommige van hen krijgen al
zelfs bestellingen van de middenklasse.
Rond recycling werken is een constante job en kinderen moeten het meekrijgen
als deel van hun opvoeding. Zeker in een land waar er geen aandacht aan wordt
besteed, en zeker als mensen niet eens aan hun primaire behoeften kunnen
voldoen. Het besef dat de zorg voor de natuur ook tot de basisbehoeften behoort,
vraagt vorming.

PODAR
De kinderen vertelden dat ze 4 ondervoede zwartblessen gezien hadden en vroegen om ze te redden en naar
de scouts- en landbouwgrond te brengen. Zo gevraagd, zo gedaan. Het terrein begint al de vorm van een
kinderboerderij te krijgen.
Bij de verkoop van hun groenten en hun rommelmarktje komt er wat nieuws: de schoolfanfare heeft al
anderhalf jaar geen noot meer mogen blazen en waagt het nu om de instrumenten van onder het stof te
halen en sfeer te brengen. Onze fanfare is jarenlang de beste van de streek geweest, en nu komen de mensen
zien wat er gaande is… en bezoeken het marktje! Goed gevonden van onze fanfare!!

STUDIEBEURZEN
Nahomy is 15 jaar en heeft veel last van menstruatiepijn. Een doktersonderzoek bevestigt: ondervoeding als gevolg van de zware
bloedingen. Haar beide ouders lijden aan zwaar alcoholisme. Haar jongste zus is 7 jaar en komt ook bij ons naar school. Beide meisjes
worden door ons opgevangen en zo beperken we de ellende die ze anders ‘s avonds meemaken.
Rebeca zit in het zesde leerjaar en is slachtoffer van kindermishandeling door haar moeder. Haar vader heeft een maand in het coronaziekenhuis gelegen en het kind kon zolang niet naar school komen. Als ze terugkwam, zag ze er bleek uit en zijn we mee naar de dokter
geweest. Ook zij had bloedarmoede en een nierontsteking. Met de nodige medicatie gaat het al veel beter en kan ze weer een vrolijk kind
zijn in onze school, haar beschermend milieu.
Erika scoort altijd schitterend op haar schoolresultaten. Tijdens de lockdown ging het wat minder goed, wat voor ons niet direct
alarmerend was, maar we hielden haar situatie toch in het oog. Bij haar terugkeer naar school werd ze doorverwezen naar de psychologe.
De diagnose wijst op angststoornissen. Na een aantal bloedtesten en een neurologisch onderzoek kunnen we haar de nodige medicatie
geven. Ondertussen krijgt ze binnen de school een aantal administratieve verantwoordelijkheden en ze doet het graag en weer perfect,
zoals altijd.
MEDICA
Inrichting van een kleine speelruimte met puzzels, verf, kubussen, lego blokken, schaakspel, o.a.; allemaal ingezameld door de
leerkrachten. De psychologe heeft verschillende kennissen en vrienden die regelmatig het speelgoed van hun kinderen weg doen en dat
komt bij ons goed van pas.
ECONOMIE
7 september wordt de Bitcoin, naast onze Colón en de Amerikaanse dollar, een
derde officiële geldwaarde in El Salvador. Er komt felle reactie van bepaalde
sociaal- economische bevolkingsgroepen. Er bestaat veel twijfel over de reële
redenen van een virtuele geldwaarde die niet controleerbaar is. Wie heeft er
baat bij?
Op
15
september,
terwijl
er
door
de
officiële
instanties
onafhankelijkheidsparades werden gehouden, stond de hoofdstad San Salvador
op zijn kop. Geldautomaten van Bitcoins, allemaal streng bewaakt door het leger,
werden toch door de massa vernield en in brand gestoken.
Positief is het nieuws dat iedereen, jong en oud vanaf 28 september een derde corona vaccin mag krijgen. We hebben er voor gezorgd dat
ons personeel driemaal ingeënt is geraakt en ook bijna alle leerlingen hebben minstens twee spuiten gekregen.
OKTOBER
COLEGIO
Naar aanleiding van het Dag van het Kind brachten de
leerkrachten drie opblaasbare zwembadjes mee. Een halve dag
mochten de kinderen in het water ploeteren. De leerkrachten
begonnen om 4.00 ‘s ochtends chips te maken en voor één keer
mocht er Cola gedronken worden. Chips en Cola zijn absoluut
verboden op school. De kinderen krijgen gezonde voeding;
frisdranken en ander junkfood bevorderen ziektes die ons in
onmogelijke kosten brengen.

Manuel en Antonio zijn twee broers met spraakstoornissen. Op school krijgen ze specifieke oefeningen en
vooral om frustratie tegen te werken en hun zelfvertrouwen te vergroten. Er moet naar de juiste oorzaak
onderzocht worden: de staat heeft een centrum voor dergelijke stoornissen, maar er wordt therapie gegeven
zonder de nodige medische- nog psychomotorische testen, en dat doen we al. De UCA-jezuïetenuniversiteit
heeft een afdeling neurolinguïstiek. We zijn in overleg om hen volgend jaar in hun programma op te nemen.
Duimen op geluk!

COM-VIVIR
In het dorp Zaragoza wordt Onze-Lieve-Vrouw van Pilar gevierd. Wegens CORONA mochten dit jaar enkel de priester en de misdienaars
in de processie gaan door alle woonwijken en gehuchten van Zaragoza. Ook bij ons in El Zaite werden ze ontvangen. Het altaar werd aan
de straatkant gezet.

SCOUTS
Nationaal zijn de meeste groepen nog niet actief. Vaak worden we door jongeren tegengehouden met de vraag of ze zich bij onze groep
mogen aansluiten. Onlangs stapte een onbekende in scouts uniform op de bus terwijl we andere leden van onze groep oppikten. Zonder
onze toestemming had hij beslist om mee te gaan. Blijkbaar was hijzelf 30 km gereden naar Zaragoza. Helaas was dat niet mogelijk:
verzekering? Toestemming ouders? Covid-19? En een onbekende! Kan gevaarlijk zijn!! Infiltratie van de bendes?
Onze groep blijft samenkomen zodat de kinderen ten minste een keer per week uit El Zaite weg
kunnen. Ons schoolbusje is voor 90 scouts leden te klein. Elke week betalen we een of twee bussen.
Het middageten wordt in El Tempisque klaargemaakt en met de pick up gebracht; alles is perfecte
gepland zodat in die rit ook alle keukenafval, snoeiafval, bladeren en ander materiaal nodig voor de
landbouw, meekan.
Het was tijd voor een scoutskamp. De nood eraan zit in het bloed van elke scout; althans in die van
de kinderen. De leiding is hetzelfde personeel die dag in, dag uit voor alles instaat en moe is. Maar
toch was er nog wat kracht om de kinderen hun wens te vervullen.
STUDIEBEURZEN
Isaias, een weeskind van 10 jaar, woont bij zijn onkel en een grootmoeder met suikerziekte die regelmatig in het ziekenhuis moet
opgenomen worden. Isaías klaagt veel van keelpijn. Bij een raadpleging van de neus- keel- en oorspecialist blijkt dat zijn amandelen
moeten weggenomen worden. Voorlopig een behandeling met antibiotica om de ontsteking weg te krijgen.
David is 8 jaar en woont met zijn moeder. Zij leurt met allerlei op straat om een inkomen te hebben. David heeft regelmatig
ademhalingsproblemen en allergieën. Met het inkomen van de moeder is het ondenkbaar een consultatie te betalen. We raadplegen een
longarts en hij heeft nu veel minder ademnood.
HORECA
Het eindexamen voor de laatste jaars was een gastronomisch avond te organiseren voor
het personeel van SASEL. Voor één keer verwend worden, was meer dan verdiend. Het
was perfect, en inderdaad gastronomisch goed. Allemaal 10/10. Gefeliciteerd. Ook aan
de leraar, Elías, die zelf ook een oud-leerling is.

NOVEMBER
COLEGIO
Het schooljaar is ten einde. Eind goed, al goed. Maar wat me de
kinderen?
Sommige
komen
bijles
volgen.
Uiteindelijk beslissen we de leraar muziek, die tot voor de pandemie
de fanfare leidde, terug aan te nemen om een vakantiecursus
notenleer te geven. Omar, een oud-leerling die van SASEL een beurs
kreeg om grafische vormgeving te studeren, zal nu een cursus grafisch
tekenen geven. De lerares taal vormt een groep toneel en poëzie.
Voor de jaarlijkse grote kuis en onderhoud van de gebouwen vormen
we brigades… van klein tot groot. De andere deelprojecten van ComVivir, Eco-Vida, PODAR, El Tempisque, scouts blijven hun activiteiten
normaal voortzetten.

COM-VIVIR
San Martín de Porres, patroonheilige van onze
school, wordt op 3 november gevierd. Een week
lang werden per klas allerlei activiteiten gedaan
rond nederigheid, dienstbaarheid, ecologie en
duurzaamheid. Als teken van dankbaarheid
werden er foto’s en een korte beschrijving van
alle leerkrachten en opvoeders opgehangen. De
Eco-vida leden gaven uitleg over het belang van
Martin de Porres als grondlegger van de ecologie
in Latijns-Amerika met een duidelijk inzicht in de relatie tussen mens en natuur.
Door de pandemie werden er in de Goede-Week al twee jaar geen bijbelse zouttapijten meer gemaakt. Met veel enthousiasme maakten
de leerlingen een tapijt van Martin de Porres met gekleurd houtzaagsel. Geloof is altijd cultuurgebonden. En dat respecteren we graag.

De Com-Vivir leden gaan elke maand een aantal mensen “thuis” bezoeken. Deze maand werden er een twintigtal huisbezoeken gedaan.
Er wordt gebeden, het evangelie gelezen, een korte bespreking en nadien nog wat over het eigen vertellen. Deze maand krijgen ze een Tshirt met Martin de Porres.
PODAR
Leden van de Territoriale Gesprekstafel voor
Voedselsoevereiniteit brengen een bezoek aan ons
bio landbouwproject PODAR. Ze zijn geïnteresseerd
om in de toekomst uitwisselingen te doen met
andere organisaties of eventueel ons lokaal te
huren. Wie weet! Binnenkort hebben we sanitair en
dat is een pluspunt.
NIEUWS
Plots stijgen de cijfers tot 20 moorden per dag. Ontvoeringen zijn schering en inslag, de lijst met vermisten groeit elke dag. Door de
criminele bendes wordt de avondklok ingevoerd.
Op korte tijd worden er drie massagraven ontdekt met bijna 200 lijken elk. Mensen willen weten of hun vermiste familieleden erin terug
te vinden zijn. Een chaos met veel leed en verdriet.
DECEMBER
De proclamatie van het zesde middelbaar vindt plaats op 5 december en wordt dit jaar,
als teken van dankbaarheid en als eerbetoon voor haar werk in het SASEL-bestuur,
België naar Arianne Ingelbrecht genoemd. Ze stierf op 22 juni 2021. Een groot verlies!
Er wordt tot Kerstmis gewerkt met de kinderen. Als laatste: een gebedsavond met eten,
cadeautjes openen, en naar huis gaan tegen 21:00 u. En het personeel zal eindelijk
kunnen gaan slapen… althans voor twee dagen. Ons HORECA-centrum blijft open, het landbouwproject kan niet wachten.

Beste vrienden, het is voor iedereen een zwaar jaar met moeilijke en pijnlijke momenten geweest.
Maar jullie waren er : samen met ons en dat was ons GROOT GELUK !

Kerstmis mogen vieren is de kans krijgen om elke dag opnieuw herboren te worden. Dat is een zegen.
Voor 2022 wensen we mekaar gezondheid!

Met al onze dankbaarheid !
William Aragón
Het personeel van el colegio San Martin de Porres
De leerlingen , de scouts ,de werking van Com-Vivir
De gemeenschap van El Zaite

SASEL, EL ZAITE, El Salvador.

