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Inleiding 
 
Dat was het dan. Het jaar 2010 zal de geschiedenis ingaan als het rampenjaar. Meer dan ooit werden we 
geconfronteerd met natuurrampen allerlei. Een zware aardbeving in Haïti, nadien ook nog in Chili en nog 
enkele in Azië. Overstromingen in Pakistan met uiteindelijk meer getroffen mensen als de Tsunami van 
enkele jaren geleden. Maar ook overstromingen in China en in Europa, ook in België. Een vulkaanuit-
barsting in IJsland die dagenlang al het luchtverkeer onmogelijk maakte en een te vroeg winteroffensief dat 
de grote luchthavens van Europa opnieuw buiten spel zette. Bosbranden in Rusland. 
 
Dit was even een negatief denken om diegenen die twijfelen aan klimaatverandering nog even duidelijk te 
maken dat we niet gewoon een lichte stijging van de temperatuur zullen krijgen, maar dat evenwichten in 
ons klimaat verstoord worden en leiden tot grotere schommelingen met natuurrampen tot gevolg. 
Dit jaar werd duidelijk dat ook de westerse wereld niet gespaard zal blijven (gesloten luchthavens). 
Toch kunnen we ook positief zijn. De klimaatconferentie in Cancun heeft meer opgebracht dan de pers 
deed uitschijnen. Het blijft natuurlijk een moeilijke weg om bepaalde mogendheden te overtuigen dat ze 
andere prioriteiten moeten stellen dan bouwen aan een ongebreidelde groei. De strategie dat de enige 
juiste economie een groei-economie is, dient herzien te worden. Verder groeien zoals we nu doen leidt tot 
de onmogelijkheid om binnenkort met 9 miljard mensen te leven op deze aarde. Iedereen, zowel in de 
ontwikkelde wereld als in de ontwikkelingswereld zal met energie anders moeten omgaan. 
Alleen woorden zullen deze wereld niet veranderen. We kunnen enkel samen met zoveel mogelijk mensen, 
bedrijven en overheden hierin  nieuwe uitdagingen zoeken . De acties van Broederlijk Delen en NCOS rond 
aandacht voor de plattelandsontwikkeling en landbouw zijn hier mooie voorbeelden van. Het leidt geen 
twijfel dat op het platteland de bevolking veel meer landbouwproducten kan kweken met aangepaste 
technieken, juiste en voldoende bemesting, irrigatie (met een correct watermanagement). Deze landbouw 
kan maar slagen als de juiste bewaarmogelijkheden ontwikkeld en geïnstalleerd zullen worden. Immers de 
verliezen door gebrek aan stockage mogelijkheden lopen in deze landen op tot meer dan 50%. Niet direct 
een reden om meer land te bewerken als men nadien de vruchten niet kan verkopen op de markt of niet 
kan bewaren voor eigen gebruik. En dit terwijl de ganse wereld op zoek is naar biomassa om voedsel, 
materialen/chemicaliën (inclusief biobrandstof) en energie op een hernieuwbare wijze (zonder extra 
impact op het klimaat) te maken.  
Blijkbaar komt de winter vroeger de laatste jaren. We herinneren ons de sneeuw op het einde van onze 
kerstmarkt in 2008 en dit jaar dreigde de sneeuw opnieuw roet in het eten te gooien. Maar gelukkig kwam 
deze pas op maandag, na de kerstmarkt. Graag willen we alle medewerkers en alle bezoekers van harte 
danken voor hun bijdrage op één of andere wijze. De vernieuwde parochiezaal maakte dat we meer 
ruimte hadden om onze producten aan te bieden en dat we ook een grotere ontmoetingsruimte hadden. 
In een gezellige sfeer kon iedereen genieten van het samenzijn (met een warm solidariteitsgevoel). Dankzij 
de grote inzet van zovelen hadden we dit weekend een netto opbrengst van 21.300 euro waarmee we de 
kaap van 20.000 euro voor het eerst hebben overschreden. Dit bedrag zal verdeeld worden over de 
verschillende voorgestelde projecten.      
We zijn blij dat we dank zij de opbrengst hulp kunnen bieden aan opleiding en onderwijs. Dankzij een 
betere opvoeding en bewustmaking bij de jongeren, kan gewerkt worden aan een andere wereld waar 
duurzame ontwikkeling het zal halen op leegroven van de aarde. Ontwikkeling, milieu en economie staan 
niet langer onafhankelijk van mekaar. Ze dienen samen en geïntegreerd aangepakt te worden. Laten we er 
in 2011 samen werk van maken. 
Graag nodigen we jullie nu al uit op onze volgende activiteit:  
 

Kaas- en wijnweekend, op 22 en 23 oktober 
 
Een gelukkig, vredevol, deugddoend  nieuw jaar!!!! 
                 
Ludo       
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Een nieuwe dorpsbewoner vertelt 
 
Op een doordeweekse vrijdagmorgen ga ik mijn krant halen in het dorp en merk er enige verkeershinder 
op.  Auto's met knipperlichten worden volgeladen met dozen en voorwerpen in alle vormen en maten. Ze 
rijden af en aan en mijn nieuwsgierigheid wordt gewekt. Op mijn vraag waar dit allemaal naar toe wordt 
gebracht krijg ik als antwoord: 'Dat is allemaal voor de parochiezaal want het is dit weekend 
missiekerstmarkt' en ' 't Is echt de moeite hoor'.  
Ik maak even een omweg langs die zaal en daar heerst een grote bedrijvigheid. Door de open deur zie ik vol 

geladen lange tafels en hoor ik zeggen: 'Dat is voor de 
retro, zet dat maar bij den buiten, dat past in de tunnel'. 
Ik begrijp er niets van, wat heeft retro, een tunnel en den 
buiten nu te maken met een missiekerstmarkt? Nog even 
kijk ik binnen in de keuken en zijlokaal, ze verwachten veel 
volk zo te zien. Ik ga morgen zeker kijken. 
Ruim op tijd rijd ik zaterdagmiddag de parking op en ik ben 
niet de enige. Ik moet zeggen, de parochiezaal staat daar 
mooi te wezen met zijn ruime, vernieuwde en versierde 
inkomhal. 
Een aangename warmte en een welkom komen mij 
tegemoet. Ik volg de pijl, 'Alles zelf gemaakt', ik ben 
benieuwd.  

Nu begrijp ik retro wel, herinneringen aan vroeger komen naar boven bij het zien van prachtige 
theenappen en lopers. Haak-, brei- en naaiwerk voor groot en klein vullen dit lokaal, alles mooi 
gepresenteerd. Handgeschilderd porselein, tafelversiering, sierraden, het overrompelt me en dit is nog 

maar het begin. 
De tunnel, mijn verontschuldiging, de galerie, versierd met 
canvasdoeken en beelden brengt me in de hal terug bij de 
eet-, drank en snoepafdeling. Wat een verscheidenheid, 
wat een presentatie; voor elk potje een stoffen hoedje en 
een etiket, soms gezellig samen in een bakje of verwerkt in 
een pakket. Elk zakje zoetigheid pronkt met een rood 
strikje. Ik ben onder de indruk want er is zelfs aan zeep 
gedacht. Ook alles zelf gemaakt?!  
Een brede open deur brengt me in de zaal. Ik zie 
uitnodigende gedekte en versierde tafels maar dat is voor 
straks. Een verzorgde infostand informeert me over de 
projecten die door deze actie wordt gesteund en ik schrijf 

me in om Hermanos te ontvangen.  
Naast de trap die me naar een podium leidt, prijkt een mozaïek van een wereldkaart.   
Ik geloof mijn ogen niet. Een heuse dierentuin, houten speelgoed, kussens, knuffels en … meeuwen. Alles 
zelf gemaakt?! 
 
Naadloos stap ik binnen in de kerstafdeling. Kerstversiering, van bal tot engel in alle maten en materialen 
liggen er uitgestald. Kerststallen en figuren doen elkaar concurrentie aan door om ter mooist te zijn. Van 
klassiek tot apart, uit hout, gips, vilt of in gezandstraald glas, twee handen verwarmen een kerstekind.. 
Kaarsen, theelichthouders, sfeerlichten in alle verscheidenheid staan er uitgestald. Alles zelfgemaakt?! 
En zie, de poort staat open en zo beland ik op den buiten. Er is echt aan alles gedacht, plantensteunen, 
vogel-taartjes en huisjes, kabouters, varkens, vlinders, tegels, bladeren, zelfs egeltjes in de sneeuw. 
Kransen, bloemstukken, tafelstukken, alternatieve kerstbomen dompelen mij nog meer onder in de 
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kerstsfeer. Voor ik mij zelf wil verwennen met een drankje en een hapje passeer ik nog de wenskaarten, 
stuk voor stuk kunststukjes, en sla mijn voorraad in. Alles zelfgemaakt?! 
 
 

 
Ik kies een plaatsje en bestel een Oelegemse schotel met een 
glaasje wijn. Ik word dadelijk bediend, sneller en vriendelijker 
dan in welk restaurant ook. De schotel oogt als een schilderijtje 
in vleestinten en kleuren van slagroen, kaas- en mayonaisegeel 
met een paprikarood accentje en tomatenrood. Het is niet 
alleen mooi maar ook heerlijk. Bij een tasje koffie en een stuk 
biscuit kijk ik rond mij en zie alleen blije gezichten. Soms vang 
ik een glimp op van mensen die druk in de weer zijn achter de 
schermen van de keuken.     
Pannenkoeken worden gebakken, koffie gezet, schotels    
geschikt en …. de vaat gedaan.  

 
 

Plots weet ik waarom deze kerstmarkt zo verschilt van alle 
anderen. Geen djingelbells of happy new year op de 
achtergrond maar vooral  alleen blije, warme mensen gezien, 
van jong naar oud. Ik besef ook dat dit allemaal vrijwilligers 
zijn die zich belangloos hebben ingezet en inzetten om deze 
kerstmarkt te doen slagen. Warm van binnen en van buiten 
verdraag ik de vrieskou nu zo veel beter. Ik besluit om morgen 
eerst naar de mis te gaan en dan kom ik nog eens een bezoek 
brengen want ik weet zeker dat ik nog heel veel dingen over 
het hoofd heb gezien. En alles zelf gemaakt, je moet het met je 
eigen ogen hebben gezien om het te kunnen geloven. 
 

 

Dankbrief van Herman 
 
Beste vriend(inn)en in de solidariteit met onderdrukte volkeren van Centraal Amerika: 
 

De Missiefeesten zijn weer voorbij,ze zijn opnieuw een groots gebeuren geworden. Zovele mensen begaan 
met raad en daad, gedurende twee volle jaren, met volle inzet, enorm veel energie en 
doorzettingsvermogen om dit alles dan in een REUZE weekend van solidariteit, de Missiefeesten, te doen 
uitlopen.  Ook bij deze feesten, bovenop de inzet van zovele solidaire vriendinnen en vrienden, dan ook nog 
het enorme aantal bezoek(st)ers aan de Kerstmarkt. Een enorm sfeer van vriendschap en solidariteit: 
. Een luisteren naar de noden van anderen 
. Een interpreteren van deze noden in de Centraalamerikaanse context 
. Een enorme bereidheid tot (mee-)delen 
. De beslissing van het innemen van een duidelijk standpunt van actieve solidariteit 
. De visie van integratie: onze wereld, waar we samen voor verantwoordelijk zijn… samenwerken tvv de 
noodzakelijke duurzaamheid van een integrale ontwikkeling. 
DANK, enorm veel dank voor jullie solidaire inzet, voor jullie begrip en actieve samenwerking. 
DANK, enorm veel dank voor de financiering van de studiebeurzen voor jongeren uit arme families van 
Estelí.  DANK, veel dank in naam van deze jongeren en hun families. 
 
Liefs, 
Herman 
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Bedenkingen van Ludo.  
 
November 
 
Internationale dag voor het recht op de waarheid. 24 maart. 
De VN bepaalden deze dagen dat 24 maart (dag dat Mgr Romero vermoord werd, in 1980) voortaan de 
internationale dag voor het recht op de waarheid zal zijn.  Zo wil de VN eer betuigen aan Mgr Romero. De 
VN erkent dat het nodig is de historische memorie te promoten, te werken aan het recht op de waarheid 
over wat er gebeurd is en gerechtigheid.  
Ook België zou de resolutie (voorgedragen door El Salvador) mee ondersteund hebben, samen met een 45 
landen. 
Het is een belangrijk politiek teken. Maar het is natuurlijk niet voldoende. 
Deze dagen wordt in San Salvador de 21ste verjaardag van de moord op de 6 jesuieten en hun twee 
medewerksters “gevierd”.   Het bloed van de martelaren wordt teken van hoop.   De rector zei deze dagen 
dat de absurde beslissing van het salvadoraanse leger van de jesuieten en hun medewerksters te 
vermoorden uiteindelijk heel sterk heeft bijgedragen tot de internationale druk op de salvadoraanse 
regering en het FMLN om daarwerkelijk het einde van de oorlog te onderhandelen (Vredesakkkoorden in 
januari 1992).  Maar ook de waarheid over wie de verantwoordelijke is van deze gruwelijke moorden (en 
zovele andere individuele en massamoorden, en verdwijningen) zit hier geblokkeerd door een amnestiewet 
die alles wil weg vagen, ook de historische memorie, terwijl de wonden bij de mensen openblijven.... 
Deze dagen verklaarde de ex president Alfredo Cristiani (president en opperbevelhebber van het leger toen 
de jesuieten vermoord werden) en vandaag partijvoorzitter van de ARENA partij, dat “de moord op de 
jesuieten een stommiteit was van de militairen” (estupidez: dwaasheid, stompzinnigheid).   Wat een 
woordgebruik om een brutale moord plat te duwen tot een dwaasheid, terwijl hij zelf opperbevelhebber 
was en  ... hij die avond in het centrale hoofdkwartier geweest was  (maar alle bewijsstukken daarvan zijn 
“verdwenen”, ook al registreren de militairen iedereen die daar binnen komt).   Cristiani heeft ook nooit , 
alles opperbevelhebber, verantwoordelijkheid opgenomen.  De 4 op een volgende ARENA regeringen  
hebben ook nooit om vergiffenis gevraagd. 
We staan nog ver af van het recht op de waarheid.  
 
Feestelijke slotactiviteit van Volensprogramma in Centraal Amerika. 
Het is heel goed geweest.  We waren met zijn allen in een hotel in Jícaro Galán, op 40 km van de Grens 
tussen El Salvador en Honduras, in Zuid Honduras.  In principe 4 mensen per organisatie: iemand van de 
directie (alle directies waren aanwezig), iemand van de technische equipe, iemand uit de doelgroepen van 
de PO’s, de coöperant/e. Daarbij dan nog een 22 jongeren uit een rurale gemeenschap waar CDH werkt (die 
een volkstoneel brachten, muziek, een werkatelier,.. en heel wat swung bij het dansen ’s avonds en 
‘snachts.  Slechts 1 ex volens coöperant was aanwezig ook al hadden oorspronkelijk 5 gezegd dat ze er 
zouden zijn, maar haakten af.  De Belgische ambassadeur in deze regio was er ook en zei een woordje 
tijdens het formele gedeelte van de clausura.  We hadden een busje gehuurd om de vrienden vanuit 
Guatemala (vanaf Anneleen in Antigua, Eprodep, Fe y Alegría) tot in San Salvador te brengen.  De vrienden 
van Central Chorti kwamen in bus, overstappend, . Vanuit San Salvador dan met een grote bus en 
onderweg namen we dan nog de vrienden van ADES, PROESA en FECANM mee op.   Ook op de terugweg 
was dat zo.   
Er was een geweldig aangename en gemoedelijke sfeer. Donderdag morgen een “feria de productos”: 
waarbij alle organisaties hun producten voorstelden in een grote zaal, die gekleurd was met de blauw 
oranje kleuren van volens. Een grote spandoek zowel in het hotel als in het dorp Pespire, van ADEPES.  Heel 
goed, ook al was het er heel warm.  Een middagmaal voorbereid door vrouwen die meewerken in het 
project met ADEPES / Maité.  In de namiddag tot in de vooravond de formele afsluiting van het 
volensprogramma met een woordje van Javier van ADEPES, Adelina van CDH (de hondureense organisaties 
van de streek), getuigenis van een van technici van Eprodep, een formele communiqué van Central Chortí 
waarbij de repressie werd aangeklaagd (achteraf maakten we en ondertekenden we een 
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ondersteuningsnota), heel mooie getuigenissen van twee coöperanten (Annelies en Heleen), een lied van 
een van de jongeren van CDH, ik zelf zei een dankwoordje aan iedereen. We gaven verschillende  
erkenningscertificaten.  UNAG/NS gaf een certificaat aan Volens. En dan een zak (met embleem van volens) 
waarin: een volenstas, jaarkalender 2011, ons boek met DVD over wie we zijn en wat we gedaan hebben. 
Herman  was de ceremoniemeester en leidde elke stap in met signficatieve uitspraken van 
latijnsamerikaanse vrijheidsstrijders. Toch wel heel goed alles.  Feest met muziek (ja, ik ben dan toch te 
oud, om zo’n lawaai te verdragen), maar de meesten, vooral de jongeren genoten er van.  Vrijdag 
voormiddag waren er 5 ateliers (toneel ,  muziek met een van de jongeren van CDH,  creatief omgaan met 
afvalproducten met Caroline,  maken van bollen van honing door Hansel en een mevrouw uit een van hun 
groepen,  Christophe Lecocq had een copie van een film, reportage over de resistencia popular in 
Honduras).  Ondertussen hielden de twee ruime actiecomités hun afsluitvergadering.  Ik liep van de ene 
naar de andere vergadering die tegelijkertijd doorgingen. Toch wel heel goed en heel belangrijk. Van de 
actie in Solidaire Economie is er al een duidelijk plan voor een centraalamerikaans netwerk. In de andere 
actie (Alternatieve Educatie)  is er belangstelling, maar het proces loopt anders.  De vergadering liep toch 
van 9 – 12 uur. In de namiddag dan (3-5.30) een soort ganzenspel (gemaakt door Caroline en Piet enkele 
dagen voordien) met heel wat inkleding. 7 groepen, medewerking van alle coöperanten voor de “proeven” 
die we moesten doen,....  ook in het water... Heel goed, creatief, een heel goede sfeer... Daarna het 
avondmaal in een restaurant op een goed halfuur met de bus daarvan.  Daar kregen we (de leden van de 
regio equipe) een poster met de foto’s van alle collega’s in AMCE tijdens dit programma.  Heel tof. 
Inderdaad is het equipe werk geweest.  Vele collega’s bedankten me persoonlijk.  Dan terug, en nog feest in 
het hotel... 
Er is hard aan gewerkt.  Ik had er wat schrik van om met zo’n bijna 100 mensen samen te zijn, maar ik ben 
bijzonder blij dat we zo’n ontspannende en feestende, delende, uitwisselende eind activiteit hebben 
kunnen doen. 
 
December 
 
Roger 30 jaren in Morazan. 
Zaterdag 4 december was er in Morazan een heel deugddoende viering om en rond Roger Ponseele die in 
deze maand 30 jaren in Morazan leeft en werkt.  Ik was heel blij het te mogen meemaken.  Heel wat 
concrete en eenvoudige getuigenissen van ex guerrilleros, van de burgemeesteres van Perquin, uit de 
basisgemeenschappen, van volkszangers zoals Piquin en Los Torogoces de Morazan,..   Heel wat vrienden 
van Roger waren uitgenodigd, terwijl hij zelf blijkbaar toch van niet veel op de hoogte was. Het is inderdaad 
een heel sterk solidair evangelisch engagement van Roger van die 30 jaren als priester, dicht bij de mensen, 
hun weg mee te gaan en te getuigen van het evangelie als blijde boodschap voor verarmde mensen.  Roger 
was altijd een teken van hoop, zowel tijdens de oorlog, als na de Vredesakkoorden.  Bedankt Roger voor je 
getuigenis, je missie, je consekwent priester zijn.  
 
40 jaren “kleine gemeenschap” in de Salvadoraanse kerk. 
Gisteren, 11/12, waren ook Tere en ik (Lupita was ook mee) uitgenodigd om deel te nemen aan de viering 
van de 40ster verjaardag van wat we in de basiskerk in El Salvador als de “kleine gemeenschap” kennen.   
Een religieus initiatief gegroeid vanuit de basisgemeenschappen van Zacamil; jonge vrouwen die zich 
engageerden om vanuit het Evangelie de weg van bevrijding mee te gaan met de armen in deze 
geschiedenis.  Het is geen officieel kerkelijk instituut  geworden – maar goed ook.  Maar het zijn wel diepe 
getuigenissen geworden van concreet christelijke engagement. Een van hen, Silvia, gaf ook haar leven in 
januari 81 toen ze vermoord werd.  Nohemy, een van de groep van 4 die aan die religieuze ervaring begon 
in 1970, zei ons gisteren na de viering: “ik versta nu dat “de kleine gemeenschap” niet onze kleine beperkte 
groep is, maar een beweging waar verschillende andere broers en zussen een tijd of op een bepaalde 
manier mee hebben opgetrokken, zich mee hebben kunnen voeden en ons (de kleinere kern) sterkte 
gegeven heeft.  Jullie, zei ze, zich richtend naar Tere en naar mij, blijven in die zin een deel van deze 
beweging”.  Tere heeft gedurende 6 jaren van binnenuit in de kleine gemeenschap mogen meeleven, 
meewerken en mee bidden.  Uiteraard in de tijd van het pastorale werk, mocht ook ik actief mee werken 
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met de zusters van de kleine gemeenschap.  Toen we trouwden koelde de relatie wat af, maar met enkelen 
van hen behielden we toch een goede relatie.  In El Salvador is de relatie opnieuw heel hartelijk geworden, 
een sterke verbondenheid, vriendschap op de dienstweg van het evangelie.  In die zin was het toch wel 
heel goed dat we mochten deelnemen aan de viering van gisteren.  Het heeft deugd gedaan.   
 

Februari 1977 –  december 2010….. inderdaad 34 jaren. 
Een pastoral stage in een rurale streek (oosten van Guatemala) van het Chorti volk, daarna een stage in de 
urbane parochie van Zacamil in El Salvador.  Tijdens de extra time in Leuven om mijn thesis klaar te maken 
werd onze collega Padre Octavio Ortiz vermoord.  Het was duidelijk dat ik zou terugkeren naar El Salvador.  
De salvadoraanse kerk met Mgr Romero als aartsbisschop.  Kerkelijke basisgemeenschappen.  Ook een tijd 
van veel repressie tegen de volksbeweging en de tegen armen in de kerk.  Einde december ben ik weg 
gegaan, ja, eigenlijk toch wel gevlucht om mijn leven te redden.  Aan de ene kant blijf ik verstaan waarom, 
aan de andere wringt het met toch en blijft het wringen. Na een korte pauze in Vlaanderen, toch getuigend 
van het onrecht en de onderdrukking die ik gezien en gehoord had, terug, maar deze keer naar Nicaragua 
waar de Revolutie reeds twee jaren bezig was, mee op weg met Salvadoraanse vluchtelingen, met enkele 
nieuwe ervaringen van basisgemeenschappen aan de toenmalige rand van Esteli.  Ik kon deelnemen eerst 
als stimulans en halftijds, nadien als oxfam coöperant, aan ervaringen van de kleine artesanale industrie in 
de vorm van coöperatieven.  In die periode dan ook getrouwd en werden onze kinderen geboren.  Na 10 
jaren (ballingschap) eindelijk terug naar El Salvador. De oorlog was toen nog niet gedaan. Maar zovele 
bekenden en vrienden waren gesneuveld, vermoord, verdwenen, in ballingschap,... Tere en ik hadden de 
indruk eigenlijk nooit te zijn weg geweest. Het was goed terug te keren. Gedurende 7 jaren mocht ik als 
volens coöperant meewerken aan de vorming van leiders en promotoren van landbouwcoöperatieven.  
Vanaf begin 1998 werkte ik als regio coördinator van Volens en Centraal Amerika, met collega’s 
coöperanten in de vier landen.  Ik heb heel wat afgereisd.  Ik mocht vooral met onze collega’s een stuk weg 
mee afleggen, ondersteunen, oproepen, coördineren, nieuwe collega’s ontvangen, van anderen afscheid 
nemen.  We werkten in drie programma’s. De laatste jaren in San Salvador mochten Tere en ik terug 
aanknopen bij de ervaring van basisgemeenschappen.  Het werden aanzetten voor een nieuw begin. Vorig 
jaar zijn we grootouders geworden. Nu, einde december 2010.....34 jaren later.... komt er ook einde aan dit 
hoofstuk van mijn leven. Tere en ik kiezen om mijn pensioen aan te vragen en in februari 2011 keren we 
terug naar El Salvador... 34 jaren na mijn eerste vertrek.... Enkele jaren geleden schreef ik een verhaal “van 
missionaris tot coöperant”... Vandaag wordt het verhaal van het coöperant zijn afgesloten, en ... wordt het 
verhaal van het missionaris zijn  - hopelijk - terug actief.... eigenlijk is het nooit weg geweest, maar sinds 
enkele jaren is het opgeborgen zaad terug aan ’t ontkiemen.... Uiteraad helemaal anders dan vroeger, maar 
– zelf ook gegroeid – toch hetzelfde. Terug naar de basis. Terug naar en op de concrete en harde weg met 
uitgesloten mensen, uitgesloten uit de kapitalistische samenleving, ook aan de rand van het kerkelijke 
gebeuren.  Aan de voet en de helling van de vulkaan van San Salvador, waar ik in 78 – 80 mee mocht 
groeien in basisgemeenschappen, is er opnieuw een duidelijke oproep... Het is onweerstaanbaar.... samen 
met Tere willen we ons eraan riskeren....  het wordt een nieuwe tijd, een nieuwe uitdaging om aan onze 
fundamentele roeping te beantwoorden.  Onze God heeft de noodkreet van de armen gehoord en heeft 
hun lijden gezien...Zij zijn dé getuigen.  Zij roepen op... van Gods wege...  Heel dankbaar.  
Volens.. 
Dit zijn mijn laatste dagen als Volenscoöperant, als regio coördinator in Centraal Amerika.  Er moeten nog 
een aantal dingen afgewerkt worden: financiële verslagen zijn nog niet helemaal rond, maar dat gebeurt 
toch nog deze dagen. Het stopzetten van de rechtspersoonlijkheid van Volens,… ja, dat zal toch nog een 
werkje zijn voor volgend jaar. 
Ik wil gewoon eindigen met een heel echt WOORD VAN DANK, aan VOLENS, aan Kris, aan Joke, …..Ik mocht 
Volens coöperant zijn van juni 1991 tot december 2010.   HEEL VEEL DANK voor deze institutionele 
mogelijkheden, om in het Zuiden te kunnen meeleren in en meewerken aan bevrijdende ontwikkeling.  
GEWOON: DANK.   
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 Dankbrief van Ludo 
Oelegem, 31 december 2010.   

Goede Vrienden, beste familie,…. 
Terug in Vlaanderen sinds 28 december maak ik graag even tijd om dit briefke te schrijven voor het volgend 
Hermanos nummer. 
Na zowat de eerste flitsen en getuigenissen over de laatste missiekerstmarkt gehoord te hebben, kan ik 
niet anders dan jullie allemaal van harte bedanken. Het wonder van het solidaire engagement is weer 
gebeurd.  Hoe dankbaar kunnen we toch zijn dat Gods oproep tot solidariteit met de armen bij jullie weer 
gehoor gevonden heeft. Hoe dankbaar kunnen we zijn dat weer zoveel edelmoedigheid, creatieve inzet,  
vrijwillige en dienstvaardige inzet, solidaire medewerking en delen, zichtbaar en voelbaar geworden zijn.   
Alle bezoekers (de bekenden, de (nog) onbekenden, de trouwe en de terugkomers, de nieuwe,...), alle 
medewerkers/sters, al diegenen die hun bijdragen gedaan hebben in zoveel details, en al de mensen die 
gedurende twee jaren zoveel creatieve energie bijeen gebracht hebben, de opbouwers de dagen voordien 
en de afbrekers op het einde, de mensen van de Oelegemse creagroep en missiegroep, Lea en Ludo....  
hebben samen weer dat solidariteitstappijt geweven: bijdragen opdat er voor verarmde mensen in het 
zuiden iets meer levens- en toekomst kansen mogelijk zijn.  Heel veel dank. 
Want het is zo tegendraads, het is zo tegen de stroom van de kapitalistische maatschappij in gaan, het is 
delen opdat anderen zouden leven.   Daar gaat het over als we echt “mensen” willen zijn en christenen 
moeten uiteraard daarin op de barricade gaan staan.  Onze God spreekt en roept en ziet ons aan via de 
armen.  Hij/Zij spreekt op geen andere manier.  Daarom is het hele gebeuren van de Oelegemse 
missiegroep en de kerstmarktdynamiek zo tegendraads.  Het laat tegelijkertijd zien hoe solidair mensen 
toch kunnen delen.  Heel veel dank. 
Voor mij is 2010 ook het einde van mijn werk in Volens al ngo cooperant en als regionale coordinator van 
Volens.  Maar met ons gezin zullen we begin februari terugkeren naar El Salvador.   Vanuit onze 
evangelische inspiratie zullen Tere en ik op een nieuwe manier terug naar de basis gaan:  vanuit een 
pastorale zorg met mensen en families meegaan, aan de rand van de samenleving (concreet wordt het ook 
in wijken aan de voet van de vulkaan van San Salvador), aan de rand van de kerk.  Wat het concreet zal 
worden.... we weten het nog niet....  Maar arme mensen uit die zone roepen ons op.....  Het is 
onweerstaanbaar.   We zullen er bij gelegenheid wel over schrijven. 
Goede vrienden allemaal, nogmaals heel veel dank voor jullie engagement, de volgehouden solidaire inzet, 
jullie vriendschap en verbondenheid. Moge 2011 een jaar worden met nieuwe en hoopvolle perspectieven 
voor onze wereld, vooral voor de armen,vooral voor het zuiden, vooral voor diegenen die uitgestoten 
werden. 
Van harte, in alle vriendschap en verbondenheid. 
Ludo Van de Velde  
 

Dankbrief van Emmanuel 
29 december 2010 

Beste vrienden van de missiekring Oelegem, 
 
Uit het diepste van mijn hart wil ik U danken 
voor de volle inzet voor de Missie-feesten 2010. 
U steun maakt echt het verschil voor ons 
projekt in de Filipijnen. Dankzij de financiele 
steun van Oelegem en vele andere vrienden, 
zijn we in staat zeven huizen te bouwen voor 
bijzonder arme families die alles verloren 
hadden in de tyfonen van september 2009. We 
hebben in oktober laastleden een jonge 
burgelijk ingenieur ter plaatse gestuurd,       
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Chris Maes, van Mesele, om de arbeiders te volgen. Hij bouwt ook zelf een windmolen om drinkbaar water 
op te pompen om de tuinbouw te vergemakkelijken.  
 
Met Kerstmis hebben deze zeven families hun nieuw huis kunnen bewonen. Voor sommigen van hen was 
het dat ook de allereerste keer dat ze echt “thuis” waren en dat ze een maaltijd konden voorbereiden om 
hun vrienden en geburen “bij hen” te kunnen uitnodigen. 
 
Voor dit nieuwe jaar gaan we nog 4 of 5 huizen bijbouwen en een schooltje in de bergen van Luzon 
(Noorden van de Filipijnen) ondersteunen. Daar wonen aborigenen die geen enkele steun krijgen. Vier keer 
per jaar organiseren we ginder een medische missie en geven we een financiele onderstuening aan het 
schooltje met 50 leerlingen. 
 
Al  kan de hedendaagse sfeer in België soms bedrukkend zijn, jullie 
hebben in 2010 de wereld een beetje mooier gemaakt ! Van harte 
dank ! In wens jullie allemaal een heel mooi en vreugdevol 2011. 
 
Mat mijn vriendschap en gebed, 
 
Broeder Emmanuel 
 
Opgelet ! 
Het Ministerie van Financiëen heeft stevig gesnoeid in de NGO’s 
die het fiscaal attest mochten uitleveren. Samen met tientallen 
andere projekten zijn we die nu kwijt. Het nieuwe 
rekeningsnummer staat achteraan 
 
E della Faille 
 
 

Nieuws uit Gogrial 
 

 

 
Vanuit Gogrial een bericht van Leen over ‘Kogels en 
ballonnen’ en verder enkele impressies met foto’s. Ze 
zeggen meer dan lange tektsten. 
 
Kogels en ballonnen 
 
2 december 
Ik begin door te krijgen dat trainingen op donderdag 
niet het beste idee zijn. Vorige week nog wilden we juist 

met de vroedvrouwen van start gaan toen er net een vrouw vanuit Kuadjock met de bus was aangekomen. 
Jens, de fieldcoördinator, en de bewaker brachten haar al slepend naar binnen. Nog geen seconde op de 
verlostafel beviel ze van een prachtige zoon. De training werd dus maar uitgesteld. 
De donderdag erna dus hadden we weer een training moeten annuleren door een hele snelle bevalling van 
een heel klein hummeltje. We dachten eerst een prematuur, hier is het altijd moeilijk in te schatten hoever 
een vrouw is en kunnen we enkel afgaan op wat we op dat moment zien. Uiteindelijk was het gewoon een 
hele kleine baby die ons had misleid door de kleine buik van haar moeder, wat ons natuurlijk opluchtte. Op 
dezelfde moment kwam ook een andere vrouw binnen bij wie haar kindje dwars lag. De arm hing al uren 
uit de vagina te bengelen maar het hoofdje zat zo vast als iets. Het werd een ongelooflijk moeilijk karwei, 



Hermanos, november - december 2010, januari 2011 10 

vooral omdat ze al gemanipuleerd was door de traditionele vroedvrouwen en door een ander health center 
met de nodige trauma’s tot gevolg. De kans op uterusruptuur was groot. We loodsten haar naar OT en de 
nieuwe chirurg en ik begonnen aan een hopeloze reeks pogingen om het kind intern te draaien. Uiteindelijk 
deden we keizersnede omwille van de kans op uterusruptuur.  
 
Terug in de materniteit, het was al laat geworden, begonnen we aan onze papierwinkel (dossiers, 
registreren,…). Enkele minuten later hoorden we een schot vlakbij ons. Ik zat nog het dossier te schrijven, 
Asunta en Rachel sprongen recht, de schrik zat er goed in. Enkele minuten later, begonnen we effectief te 
beseffen hoe dicht het was. 2 Meter van ons vandaan zat een man in de verloskamer te wachten op een 
spuit voor syfilis. De kogel was door IPD (hospitalisatie) en de tent van de materniteit gekomen en gestopt 
in de plastieken stoel in de bevallingskamer waar de man op zat. Blijkbaar was de kogel gekomen van een 
hevige discussie aan de overkant van ons ziekenhuis waar een militair kamp is. Eén van de soldaten was 
blijkbaar verhit genoeg om een kogel af te schieten die terecht is gekomen in een materniteit waar net een 
vijftal kleine hummeltjes aan het spelen waren… 
Een goede jin-tonic kwam van pas om alles wat te laten bekomen. Diezelfde nacht werd ik opgeroepen 
voor onze ballonmama: ze had 2 nog hele kleine kindjes maar liters water waardoor ze bijna op ontploffen 
stond. Omdat wij geen ultrasound hebben wilden we 
haar de volgende dag doorverwijzen naar een ander MSF hospitaal. Jammer genoeg begon ze 
s’nachts hevig te bloeden en moesten we haar opereren om haar zelf te beschermen, jammer 
genoeg ten koste van haar twee kleintjes van amper 400g.  
 
 

 
 

 

Wat hebben we daar... 

Een placenta die 3 dagen vast zit, beter 

even goed 

alles bekijken voordat we eraan 

beginnen… 
 

Nog meer bekijks... 

Ook in de materniteit is er voor 1 keer 

tijdens de training verdacht veel 

belangstelling. Een video van 

een blanke vrouw die aan het bevallen 

is, kan blijkbaar wonderen doen… 
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Een pakske suiker... 

Onze sterke meid van 1 kilogram bij de 

geboorte die nu langzaam maar zeker 

elke dag wat grammetjes bij krijgt. De 

koude nachten in de tent (materniteit) 

slaat ze zelfs heel moedig door. Voor de 

moeder is het haar tiende bevalling, 5 

van haar kinderen zijn gestorven, voor 

deze kleine pruts doen we alles wat 

we kunnen. 
 

2 dochters rijker... 

Onze kersverse tweeling. Eindelijk 

nog eens meisjes, de dikste en 

eerste is een Leena geworden 

(Leena Wol Deng) en de tweede 

heeft 3 uur op zich laten wachten 

maar een flinke dochter. 
 

een groeiende materniteit... 

Bevallen hier in een tent is zo slecht 

nog niet, maar toch kijken we uit 

naar de bouw van onze materniteit 

die nu in volle gang is!! 

Onze zanger Walwit... 

Onze singer-health-promotor heeft 

op mijn aanvraag een gloednieuwe 

song gemaakt voor de materniteit. 

Het gaat enorm veel over je 

borsten wassen voordat je 

borstvoeding geeft, maar de sfeer 

wordt er wel mee gezet. 
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Nuttige info over onze projecten 
 
De overheid heeft beslist om fiscale attesten enkel nog te leveren via de grote organisaties (Broederlijk 
Delen, Artsen Zonder Grenzen, enz.). Daarom wordt het voortaan moeilijk om rechtstreeks voor onze 
projecten die attesten nog te kunnen leveren. We werken momenteel een oplossing uit voor de projecten 
van Herman en Ludo en zullen zeker in het volgend Hermanos-nummer de nodige richtlijnen hierover 
kunnen geven. Vandaar dat we nu even enkel via AZG nog een attest kunnen beloven. 
  

- voor het werk van Herman Van de Velde 
000 - 0559048 - 37 Herman Van de Velde, Schildesteenweg 4 GR, 2520 - Oelegem 
met vermelding: Nicaragua 
 
- voor het werk van Ludo Van de Velde 
000 - 1124222 - 89  Ludo Van de Velde, Schildesteenweg 4 GR, 2520 - Oelegem 
met vermelding: El – Salvador 
 
 
- voor het werk van Leen Diels bij Artsen Zonder Grenzen 
000 – 0000060 – 60 Artsen Zonder Grenzen 
Met vermelding: Algemene steun 
 

Fiscaal attest automatisch vanaf 30 €. 

   
- voor het werk van broeder Emmanuel della Faille 
630 – 2601927 - 58 TIBERIADE, Rue du Charnet 20, 5580 – Lavaux-ste-Anne 

   IBAN: BE95 6302 6019 2758 
   BIC: BBRUBEBB 

 
met vermelding: Project Filippijnen 
 
 
Dank in naam van het Nicaraguaanse, Salvadoreense, Guatemalteekse, Filippijnse  en Sudanese volk. 
 
 
 

Indien u graag Hermanos per email krijgt kan u dit steeds even doormailen naar 
Leavandevelde@skynet.be 
Zo wordt onze communicatie goedkoper en duurzamer. 
Alvast bedankt 
 

 

mailto:Leavandevelde@skynet.be

