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Inleiding 
 
We sloten 2010 af met de uitspraak dat het wel een rampenjaar geweest was. De woorden waren nog niet 
koud of Australië werd overstroomd en kreeg Nieuw Zeeland een aardbeving. Korte tijd later beukte een 
Tsunami op Japan.  
Ook België bleef niet gespaard van de nodige overstromingen. De Westerse wereld was even in shock want 
we denken bij rampen al vlug dat die enkel voorkomen in het Zuiden en in de derde wereld. Het is immers 
zeker een feit dat het Zuiden sterker lijdt en zal lijden onder de klimaatverandering en de gevolgen ervan. 
Maar toch waren we verrast dat ook extreem ontwikkelde landen slachtoffer konden worden. Ondanks het 
feit dat deze landen beschikken over meer mogelijkheden om hulp te bieden en grote middelen in te zetten 
toonde Fukuchima ons duidelijk dat we zelfs in het rijke westen niet alles onder controle hebben (en nog 
steeds niet hebben) en erg kwetsbaar zijn.  
Buiten een opschudding en een plotse hevige reactie tegen kernenergie gebeurde er echter niets in het 
westen. Er werden wat politieke daden gesteld rond stress tests (blijkbaar een nieuw woord dat goed is 
voor alles) en uitspraken over het stoppen van reactoren in Duitsland. Ineens vonden politici dat 
kernenergie nu toch gevaarlijk is. Wat moet er gebeuren opdat ze nu plots ook de opwarming van de aarde 
gevaarlijk zouden vinden.  
Even een bedenking tussendoor. In Tsjernobyl werden de werknemers door het regime verplicht om de 
beschadigde reactor te behandelen. In Japan hadden de werknemers zelf voldoende plichtsbesef om hun 
leven te geven voor het welzijn van hun medemensen. Wat zal er gebeuren als zo iets in het westen 
gebeurd?  
In april – mei was de Kempense regio de warmste plek van Europa. Buiten de boeren kloeg niemand. 
Hopelijk gaan we begrijpen dat de opwarming van de aarde niet betekent dat we er gewoon gemiddeld 
enkele graden bij krijgen, maar dat vooral de onvoorspelbaarheid en wispelturigheid van het weer ons erg 
parten zal spelen. Meer nog, de hevigheid van alle verschijnselen neemt toe en maakt ons zeer kwetsbaar. 
Meer dan ooit moet het duidelijk zijn dat werken aan een duurzame wereld  een opdracht is voor ons allen. 
‘Kopenhagen en Cancun’ hebben geleerd dat het zeer moeilijk is om over heel de wereld samen tot 
afspraken en oplossingen te komen. Maar uit de Delhi Summit for Sustainable Development bleek duidelijk 
dat zeer veel landen,  regio’s en gemeenschappen vanuit de basis werk maken van een duurzame 
ontwikkeling en dat dit samen de grote kracht zal vormen voor de toekomst om onze aarde te redden. We 
zijn dan ook blij dat we ook die aanpak voor een stuk kunnen begeleiden in Centraal Amerika. 
 
Inderdaad onze projecten kunnen we melden dat we overstappen naar een nieuwe fase. Eerder toevallig 
valt dit ook samen met een nieuwe fase in het leven van Ludo en Herman. 
 
In El Salvador is Nuevo Ataco afgewerkt (zie nog een laatste verslag met foto’s in deze Hermanos). We 
beginnen met een nieuw project rond duurzame ontwikkeling van een finca die op haar beurt de hulp aan 
500 kinderen in de wijk San Ramon in San Salvador (stad) zal mogelijk maken. 
 
In Nicaragua gaan we verder met het pedagogisch project in de school in Esteli. Maar we stappen ook in 
een nieuwe ontwikkeling , een uitbreiding  naar ‘samenwerkend leren’; mensen, vanuit hun ervaringen in 
gans Latijns- Amerika, leren samen verantwoordelijkheid  dragen, samen problemen aan te pakken en 
mekaar steeds verder te  helpen. Dit zal bijdragen om Latijns Amerika verder te ondersteunen op zijn weg 
naar een sterkere democratie. Ook over deze twee nieuwe projecten meer info in deze Hermanos.  
 
Ludo 
   
Graag nodigen we jullie nu al uit op onze volgende activiteit:  
 

Kaas- en wijnweekend, op 22 en 23 oktober 
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Bedenkingen van Ludo.  
 

Januari 2011 
 
Samuel Ruiz.... gestorven en verrezen... in zijn volk...  
Vandaag ontving ik van enkele vrienden het nieuws dat Don Samuel Ruiz, oud bisschop van Chiapas, 
México, gestorven is op 24 januari 2011.   Hij was 86 jaar geworden.  Hij is een van de laatste echt 
geëngageerde rooms katholieke latijnsamerikaanse bisschoppen die heel dicht bij de armen gestaan 
hebben.  Helder Camara, Leonidas, Romero, Mendez Arceo,.....  een hele groep van echte kerkvaders, van 
echte trouwe Herders in de kerk.... Don Samuel was hoop voor de armen in Chiapas, hoop voor de indianen 
in Mexico. Hij maakte het Evangelie heel concreet in zijn engagement met de armen in de opbouw van zijn 
bisdom.  Hij was een baken en lichttoren in de wilde zee van deze kapitalistische samenleving.  In El 
Salvador, naar aanleiding van verjaardagen van de moord op Romero of van de jezuieten, heb ik hem 
verschillende keren horen getuigen van het Evangelie, geïncarneerd in de latijnsamerikaanse realiteit. Hoe 
dankbaar mogen we zijn voor zo’n herders, bisschoppen,....  want vandaag zien we zulke kerkmensen niet 
meer...  De armen blijven weer alleen, ook verlaten door de kerk.... 
 

Februari 2011 
 
Miguel Cavada....  

 

 

Een vriend is gestorven..... Gisteravond was er veel volk tijdens de wake, vandaag 
mochten we deelnemen aan de uitvaartliturgie en de begrafenis van Miguel.  Hij 
is de auteur van de tekst en de muziek van het lied “NO MATARAS”, geschreven 
enkele dagen na de moord op Mgr Romero in maart 1980. 
Ik kende Miguel toen hij nog seminarist was van de passionisten. Hij werd 
diocesaan priester in San Salvador.  Geboren in Spanje, werd hij salvadoraan met 
dit volk.  Hij is goed hem te kenmerken met een zin van Mgr Romero “ik ben 
eenvoudig weg een vriend van dit volk”.   En dat was hij inderdaad. 

Toen hij trouwde met Noris, veranderde zijn levensituatie, maar niet zijn keuzes, niet de richting (zoals Jon 
Sobrino het nog zegde tijdens de begrafenis homilie).  Hij koos voor de armen en wilde gewoon een stukje 
bijdragen, samenwerkend, aan de bevrijding.  Hij was bezield door het evangelie van Jezus.  Hij was een 
noeste werker in volkseducatie.  Met enkele vrienden stichtten ze de “Equipo Maíz”, dat enorm gekend is in 
heel de volksbeweging en volkskerk in El Salvador (en daarbuiten). Hij heeft ook, enkele jaren geleden, een 
werkatelier gefaciliteerd voor volenscoöperanten in de regio.  Zowel Tere en ik kenden hem goed.  Hij was 
dichter en musicus, met een groot hart voor de armen, met een profetische gave.  Niemand meer dan 
Miguel kende het denken en voelen van Mgr Romero. Hij heeft alle homilies beluisterd en beluisterd.... en 
in het kader van het Centrum Mgr Romero van de Jesuieten universiteit, heeft hij gewerkt aan de 6 boeken 
met de preken van Romero, verwijzingen en voetnoten verzorgd.  Het 7de boek zou hij nu in maart laten 
verschijnen, met andere documenten van Romero.   Werkelijk niemand stond zo dicht bij het voelen en 
denken van Romero, en dat niet in alleen in woorden, maar Miguel leefde ook zo, samen met zijn vrouw en 
hun twee kinderen, in dienst van volksorganisaties, basisgemeenschappen.  Vier jaren geleden botste hij op 
kanker en vier jaren heeft hij gestreden.  Hij hoopte alles te kunnen afwerken met de preken van Romero.  
Nu is alles klaar... Nu staat hij dicht bij Monseñor, ze zijn echte vrienden.   Het was een harde strijd, maar hij 
gaf het nooit op, hij had nog zoveel plannen....  als “vriend van dit volk”.   
Bij de begrafenis viering waren er een 30 tal priesters.  Jon Sobrino zei: Misschien is het wel geleden van de 
tijd van Romero dat zoveel priesters samen kwamen voor een viering.   Mgr Ricardo Urioste, die de viering 
voorging, bad op het einde van de viering het gebed voor priesterroepingen... opdat de Heer priesters zou 
zenden zoals Miguel....  De wake, de viering, de begrafenis... een hele beweging van mensen die samen met 
Miguel hebben opgetrokken, mensen uit basisgemeenschappen, priesters, religieuzen, veel leken, ook 
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opvallend veel jongeren,....  Het moedig dankwoord van Noris op het einde van de viering ging door ons 
hart.  Toen de begrafenis gedaan was zei ik aan Carlos, een van de vrienden van de Equipo maiz, “dat ook 
wij zo trouw mogen zijn, zoals Miguel het geweest is”.  Vandaag heb ik geweend..... bij het sterven van 
Miguel, na 4 jaren harde strijd.  Zijn leven is ontkiemend zaad en de oogst is zichtbaar bij zovele mensen 
aan de basis, voor wie hij sterkte, hoop en bemoediging geweest is en het ook blijft. 
Dankbaar Miguel gekend te hebben.  Deze gebeurtenis bij het begin van het volgend hoofdstuk in ons leven 
hier in El Salvador, is een “teken”...  een oproep van Gods wege....  
Dank Miguel. 
 
Begrafenisviering van Zr Cecile. 
Deze namiddag weer naar een begrafenis... Zr Cecile, Augustinessen van Sint Niklaas, Kortrijk, was meer 
dan 90 jaar geworden en een hele geschiedenis van zorg voor mensen hier in El Salvador.  In het dorp 
Santiago Texacuangos... gezondheidszorg was haar grote opdracht... een hele kliniek werd er gebouwd, als 
dienst aan de mensen.  Gekend daar als “Madre Cecilia”, was ze geliefd door de lokale bevolking.  De 
mensen die een woordje zegden spraken hun DANK uit (Gracias, Madre Cecilia) voor zovele jaren 
dienstwerk bij hen. 
 
Iemand heeft me het leven gered..  In 1980, zo vertelde me Cristina (ze woont al vele jaren in Canada)   me 
gisteravond op een etentje georganiseerd door mensen uit gemeenschappen nav de verjaardag van Piet 
Declercq, had ze een radio die de berichten van het leger kon beluisteren.  Cristina is de weduwe van 
Osmin, een leraar, leider in de gemeenschappen van Zacamil, die in die periode “verdwenen” werd. Ik had 
Cristina niet meer gezien sinds 1980.  Nu zag ze me en vertelde hoe ze op een bepaald moment hoorde dat 
het leger plande om op een bepaalde dag en uur  de priester die naar San Ramón kwam ”op te wachten”….    
Cristina verwittigde Roger…  Ik herinner me er niets van…  Maar volgens Cristina zou ik dan toch die dag 
niet naar San Ramón gereden hebben…..  30 jaren later, vernam ik dus, dat dank zij Cristina, ik toen niet 
“opgepakt” werd door het leger.    Dit alles nu bewust worden…. Het geeft natuurlijk nog meer motivatie 
om dit nieuwe hoofdstuk van ons leven uit te bouwen….   Ik kan alleen maar heel dankbaar zijn.   
 
Weer bezoeken… (zondag 27 februari) 
Samen met Edith, weer op weg, in San Ramón.  Zondag voormiddag bezochten we (Tere, Edith en ik) de 
familie van Doña Elsa (de moeder van Adelita, het kind met heel zware discapaciteit, voor wie we dank zij 
onze dokter een rolstoel konden bekomen, en via een bevriende advocaat ook het geboortebewijs voor 
Adelita) – ik heb er enkele maanden geleden over geschreven.   We hadden de nodige medicamenten 
gekocht voor Adelita en we bezorgden die. Het kind kan dan rustig slapen (en ook de moeder).  Volgende 
week zou het geboortebewijs eindelijk klaar zijn.  Dan gaan we zien of het mogelijk is het meisje te laten 
opnemen in een gespecialiseerde instelling.  Het wordt een hele weg. 
De familie is sinds enkele weken naar een andere plaats getrokken omdat… hun huis was ingevallen. Bij de 
jongste aardschok is ook de laatste muur nog omgevallen.   Gelukkig was er niemand in huis toen een van 
de verticale palen het begaf en alles neerstortte. Het was uiteraard geen “huis”. Hun thuis was een woning 
van wat platen, hout, plastiek,….    Nu huren ze een kamer aan 40 US$ per maand (+ kosten van water en 
elektriciteit).. en dat voor iemand die een maandinkomen heeft van 120 US$. Ondertussen is hun zoon van 
17 jaar bezig met de heropbouw.  We zijn samen gaan zien… het is om te wenen….  De grond is niet van 
hen, maar ze weten niet waar naar toe.  Dus daar toch maar opnieuw iets recht zetten. Enkele verticale 
palen stonden al recht.   Edith begon onmiddellijk plannen te maken om in haar familie mensen te 
mobiliseren…..  volgend weekend gaan ze lange bamboepalen halen, er zijn al afspraken om die bruikbaar 
te maken voor de muren (opgevuld met slijk),….. Jammer dat Elsa geen eigen terreintje heeft.  We kunnen 
dus ook niets definities ondersteunen, want vandaag of morgen kan de eigenaar daar verschijnen.  Een 
onvoorstelbare armoede…. 
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Nuevo Ataco volledig gerealiseerd! (we doen nog even het verhaal) 
 
Het was in 2006 toen Tere en ik ontdekten dat er toch nog heel wat families in die streek in heel primitieve 
woningen verbleven: slachtoffers van de aardbeving van 2001, de meesten woonden toen in koffiefincas.  
Hun “huis” (barak, uit het begin van de vorige eeuw) was vernield en de eigenaars wilden geen nieuwe 
huizen bouwen voor hun permanent personeel. Ze hadden hutten gebouwd met wat platen, karton, wat 
hout,... aan de rand van ravijnen, op wegen tussen twee fincas,.... 
   
Het kwam me op te onderzoeken of het niet mogelijk kon zijn een terrein aan te kopen en te werken aan 
een bouwproject.   De Stichting PROESA had ervaring in uitvoeren van sociale bouwprojecten en was bereid 
de weg mee te gaan en te zoeken naar de financiering van de huizen.  Ik geloofde in de mogelijkheden van 
solidaire vrienden en groepen in Vlaanderen en Nederland.  
Het terrein kon aangekocht worden. Vandaag nog herinnerden de mensen hoe ze met zijn allen, mannen, 
vrouwen, kinderen gewerkt hebben, dikwijls onder de regen, zowel voor de infrastructuur als nadien als 
hulpmetsers bij de huizen. 
Het heeft allemaal heel lang geduurd, veel te lang... Niet omdat de financiering er niet was (die was er wel), 
maar omdat de “administratieve molen” van de overheid zo verschrikkelijk traag draait. 
Het aller ergste was nog de lokale ARENA-burgermeester die heel kwaad was omdat hij “zijn” vriendjes met 
dat bouwproject geen huis kon geven. Hij heeft alles in het werk gesteld om de zaak te vertragen.   Gezien 
de lange tijd die er is overgegaan, moest Proesa ook het budget herzien: alle prijzen waren sterk gestegen 
en er moest ingekort worden.  Er werd dan beslist dat de waterleiding wel in de kolonie zou aangelegd 
worden, maar niet de individuele aansluiting aan de huizen.  Voor de elektriciteit was het nog moeilijker.  
Die zou zelfs niet in de kolonie kunnen aangelegd worden.  Misschien een nieuw programma? 
Op 16 december 2009 waren alle huizen klaar, maar nog zonder de individuele aansluiting op het net van 
de waterleiding en zonder de elektriciteitsleiding in de wijk.  Er moest een oplossing gevonden voor de 
financiering van water en elektriciteit.  Het moest toch mogelijk zijn financiering te vinden zodat we de 
aansluiting van het water en van de elektriciteit kunnen betalen (zoals oorspronkelijk voorzien was).   In 
afspraak met PROESA heb ik voorgeschoten en PROESA zelf heeft ook eigen fondsen ter beschikking 
gesteld, vertrouwend dat ik wel de nodige financiering kan bekomen.  Het belangrijkste was dat het toch 
verder kon.  Plots, in mei begon het te regenen....  Het laatste weekend van mei was bijzonder hard met de 
storm Agatha.  10 van de 30 families moesten zelfs opgevangen worden in een noodcentrum. De andere 20 
families hielden het uit, alles nat,... Daarom werd toch vlug beslist van de huizen formeel ter beschikking te 
stellen van de 30 families.  
 
De  Stichting PROESA was bereid vóór te schieten voor de elektriciteit, terwijl ik een aanvraag deed bij de 
Provincie Antwerpen om die aansluiting te subsidiëren. Eind augustus ontvingen we 6,283.05 US$ van de 
Provincie Antwerpen, wat overeenkomt met 53.39 % van de werkelijke kosten van de aansluiting van de 30 
huizen op het net. Einde mei 2010 was de elektriciteit aangesloten. 
 
Voor het water werd het weer wat kruisweg.  Soms moet je in het belang van de mensen durven beslissen. 
Wat betreft de aansluiting van de 30 huizen op de waterleiding, heb ik het in maart 2010 aangedurfd van 
zelf de 5414.10 US$ voor te schieten opdat het niet te lang meer zou duren. Ik gaf die som aan PROESA 
volgens het budget dat ze me hadden voorgelegd. PROESA begeleidde en begeleidt het hele proces. ANDA 
(de officiële staatsinstelling die voor het water instaat) maakt het administratief moeilijk en nog eens 
moeilijk. Via de missiegroep Oelegem en de Gemeente Ranst kon het bedrag betaald worden en konden 
ook de bijkomende kosten gedekt worden.  
 

Eindelijk water… (San Salvador 31 maart 2011) 

Vanmorgen konden Tere en ik samen met enkele mensen van de Salvadoraanse ngo PROESA, de woonwijk 
van Ataco bezoeken.  Vorige week… eindelijk… werd het water dat tot in de wijk was aangelegd, nu ook aan 
elk van de 30 huizen aangesloten.  We bezochten enkele families.  Ze zetten voor ons de kraan open en ook 
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hun douche….   Vandaag waren de eigenaressen allemaal samen om een document te ondertekenen 
waarbij de weg midden in de wijk officieel aan de gemeente gegeven wordt.  Elke eigenares moest 
individueel ondertekenen (voor de meesten was het hun vingerafdruk).  Dat hoort zo en nu zou de 
gemeente die weg ook moeten onderhouden. De mensen vertelden ons dat ook eens per week het huisvuil 
wordt opgehaald. Natuurlijk zie je vlug verschillen in de huizen.  Sommigen zijn creatiever dan anderen, 
sommigen hebben minder mogelijkheden dan anderen,….  De meeste families bouwden (als je dat bouwen 
kan noemen) iets bij achteraan, zij het als keuken (om met het houtvuur hun huis niet te bevuilen), of als 
extra “kamer” voor meer familieleden…..  Weer iets van wat platen en plastiek. Dat is de realiteit. Sommige 
families hebben aanplantingen gedaan, bloemen, planten, boompjes.  Eigenlijk deed het ons echt deugd 
dat alles te zien.  Misschien een druppel op een hete plaat, maar het gaat toch om 30 heel concrete 
verarmde families (slachtoffers van armoede, uitbuiting, en van de aardbeving van 2001) die nu toch een 
perceeltje met een menswaardig huis hebben.  De solidariteit doet toch “wonderen”.    

Ik wil eindigen met een speciaal woord van dank.   Vele individuele mensen en organisaties (vooral uit 
Vlaanderen, maar ook uit Nederland)  hebben meegewerkt en concreet solidair bijgedragen voor (1) de 
aankoop van de grond, (2) voor de sociale en legale kosten van het project (3) voor de installatie van de 
elektriciteit tot aan de wijk en tot elk huis, (4) voor de aansluiting op de waterleiding, tot en met elk huis. 
De Provincie Antwerpen subsidieerde vorig jaar een belangrijk deel van de aanleg van de 
elektriciteitsleidingen. De gemeente Ranst deed begin dit jaar een bijdrage voor de kosten van de 
aansluiting van het water.   De Kalmthoutse solidariteitsgroep “DE BRUG” heeft gedurende verscheidene 
jaren daadwerkelijk ondersteund,  en uiteraard vermeld  en bedank ik heel speciaal de Oelegemse 
missiegroep, de vele medewerkers/sters en de vele mensen die deelnemen aan de jaarlijkse activiteit van 
de parochiale missiegroep voor hun zo belangrijke bijdrage in dit woonproject.   

(Ter herinnering: het was Caja Duero van Spanje die de infrastructuur van de wijk en de bouw van de huizen 
gefinancierd heeft. De Salvadoraanse ngo Stichting PROESA heeft het hele project geleid en begeleid. Ludo heeft zelf 
de hele evolutie van het bouwproject goed mee kunnen opvolgen).    
Je kan natuurlijk zeggen: wat zijn nu 30 families tegenover zoveel duizenden families in El Salvador?  Maar voor die 
dertig families is het een oceaan van verschil.  
  

 
 

De mensen zijn fier hun stromend 

water te tonen dat er kwam dankzij de 

steun van de Gemeente Ranst. 
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Ook de elektriciteitsvoorziening 

kwam in orde dankzij de steun van de 

Provincie Antwerpen 

Vorig jaar (2010) stonden de dertig 

huizen er netjes geschilderd bij. Nu 

(2011) hebben sommigen ook reeds 

hun voortuintje (zie voorpagina) een 

beetje aangelegd met wat bloemen om 

het allemaal mooier te maken met 

weinig middelen.   

Ludo Van de Velde bij het 

overhandigen van de 

eigendomsbewijzen in 2010 

 

De mensen hebben aan hun huizen 

delen bijgebouwd (2011) om te koken 

zodat ze de luchtkwaliteit (belangrijke 

sterfte oorzaak in de derde wereld) in 

hun huizen zelf kunnen verbeteren 
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Samenwerkend leren 
Naar een nieuwe fase in het pedagogisch concept (Herman Van de Velde) 
 
Herman Van de Velde werkt meer dan 25 jaar mee aan de uitbouw van een vernieuwend pedagogisch 
concept in Nicaragua. Dit concept beoogt niet enkel kennis te vergaren maar ook te zorgen dat jongeren 
bekwaamheid opbouwen om te werken aan een wereld van gezamenlijk verantwoordelijkheid opnemen en 
dit in een wederzijds respect voor mekaar.  
 
Dit opvoedkundig systeem is gebaseerd op een model met 5 pijlers (zie Hermanos 2010): 

- De kunst van het LUISTEREN 
- De bekwaamheid om te INTERPRETEREN 
- De vrije wil om te DELEN 
- De beslissing naar een COMPROMIS 
- De visie rond INTEGRATIE 
 
Dit werd gelanceerd via pedagogische projecten in het middelbaar onderwijs en meer bepaald via de 
uitbouw van een middelbare school in Esteli in Nicaragua die naast een sterk educatief systeem ook 
betaalbaar werd gemaakt voor de leerlingen. 
De school heeft een subsidieregeling  waardoor ook armen recht krijgen op een sterk en goed 
onderwijs. De ganse school is niet enkel een pedagogisch concept, maar draagt tevens bij tot de 
maatschappelijk ontwikkeling van vijf wijken rond de school. Vb de bibliotheek wordt een 
communicatiecentrum voor die vijf wijken en draagt op deze manier bij tot de ontwikkeling van de 
ganse bevolking. Dit project loopt uiteraard nog verder en ook dit jaar zullen we trachten de school hier 
en daar verder te ondersteunen en ook studiebeurzen te verlenen aan jongeren.  
 

In 2011 zetten we echter een volgende stap en zal dit project ook uitgedragen worden naar andere steden 
en vooral ook naar verderaf gelegen gebieden (zo zijn er opvoeders aan de Rio Coco in het oerwoud van 
Nicaragua). Dit wordt overbrugd door een nieuwe vorm van onderwijs waarbij via internet en Skype 
opvoeders in verschillende Latijns Amerikaanse landen samen studeren en deze methode zich eigen 
maken. Er worden twee cursussen voorzien van elk 30 opvoeders die zelf les geven aan een 75 tal 
leerlingen. Dit brengt de impact van dit onderwijssysteem op 4500 leerlingen (een factor 10 t.o.v. het 
eerste initiatief in Esteli). Naast de gezamenlijke opleiding via internet beschikken de opvoeders over een 
bibliotheek (web site), wisselen ze ervaringen uit en nemen ze deel aan een participatieve communicatie. In 
een verder stadium zullen ze meewerken aan de relatie met onderzoeksinstellingen en universiteiten rond 
betere opleiding en opvoeding over gans Latijns Amerika.     
  
Dit concept ABACo (Aprendizajes Basados en Actitudes Coperativas; Basisleren in een coöperatieve 
houding)bevordert het creëren van een ruimte voor een gezamenlijke uitbouw van leeropportuniteiten. 
Hierbij worden de leerlingen gestimuleerd in de ontwikkeling van een ondernemende houding.  
Immers Latijns Amerika groeit in haar tweede strijd naar onafhankelijkheid (eerst tegen de Spanjaarden, 
nadien tegen de rijke machthebbers). Echter om deze jonge democratie uit te bouwen is een opvoeding 
nodig die leidt tot een ander en beter Latijns Amerika. Hierbij dient aandacht te gaan naar de wortels van 
de Latijns Amerikaanse samenleving en de grote wil om een sociaal en humane maatschappij te vormen. 
Om dit te bereiken dienen de leraren en opvoeders bijkomend versterkt te worden in hun professionele 
capaciteiten en hun vertrouwen om samen te bouwen vanuit locale werkelijkheden aan een leven in Latijns 
Amerika met een betere kwaliteit en in volle aandacht voor duurzaamheid. 
 
 
Verdere info is beschikbaar op http://abacoenred.com 

http://abacoenred.com/
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Steun aan ANADES voor een duurzame ontwikkeling op het platteland in El 
Salvador. 
  

Voor de toekomst wordt er  met een nieuw duurzaam project gestart vanuit San Ramon (in San Salvador), 
waar Ludo sterk actief is in de plaatselijke gemeenschap.  
De gemeenschap heeft een finca op het platteland met de bedoeling hiermee vijf kindercentra te 
ondersteunen (500 kinderen). Deze finca biedt werkgelegenheid aan 10 tot 60 mensen (afhankelijk van het 
seizoen) en levert allerlei vruchten, koffie en balsem die verkocht kunnen worden om de kindercentra op 
een duurzame wijze te ondersteunen. 
Tevens wordt dit uitgewerkt in de richting van duurzaam toerisme.  
 
Ludo werkt hiervoor samen met een locale NGO (opgericht uit de gemeenschap van San Ramon), 
nl. ANADES (Asociacion Nuevo Amanecer de El Salvador, Associatie het Nieuwe Ontwaken van El Salvador) 
Anades bouwt aan de transitie naar een gemeenschap met als waarden solidariteit, gelijkheid, 
gerechtigheid, vrede, ethische aspecten en liefde voor het leven, een gemeenschap die iedereen waarde 
geeft en waarin respect steeds de bovenhand heeft in de relatie tussen mensen. Daarenboven wordt er 
sterk gewerkt aan een behoud van de natuur voor de volgende generaties, garantie op waardig werk en 
een waardig leven, recht op onderwijs en gezondheid en met een correcte verdeling van de rijkdommen.     
Verdere info is beschikbaar op http://www.anades.org 
 
In de Finca San Jorge wordt gewerkt aan tal van ondersteunende activiteiten met nadruk op aankoop van 
zaaigoed, irrigatiesystemen en investering voor bijenteelt.  
Eén van de kindercentra is het Centro Hogar Alfonso Acevedo en voedt 140 kinderen met de vruchten van 
deze Finca. Daarbij komt dat ook de vaders en moeders van deze kinderen een familievorming krijgen om 
hun kinderen een goede opvoeding te geven. Dit gaat nog eens over 168 volwassenen.  
De opbrengst van de honing zorgt voor extra economische ondersteuning zodat effectief vorming en 
dergelijke betaald kan worden.   
 
 
 
 
 

 
 

Duurzame landbouw op de flanken van de vulkaan zorgt voor inkomsten en voedsel om 5 kindertehuizen 

(500 kinderen) te ondersteunen. 

http://www.anades.org/
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Nuttige info over onze projecten 
 
De fiscale attesten voor 2010 werden afgeleverd door Volens. Voor dit jaar zijn we, zoals eerder 
aangekondigd, nog op zoek naar een oplossing. We houden jullie op de hoogte. Via AZG kunnen we nog wel 
een attest 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 40 €. 

   
- 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, Filippijnse  en Sudanese volk. 
 
 
 

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

 

mailto:Leavandevelde@skynet.be

