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Inleiding 
 
Een vroeg begonnen en zeer mooi voorjaar liet vermoeden dat de zomer wel wat minder zou zijn om toch 
nog een relatief normaal gemiddelde te bekomen.  Ondertussen zijn jullie allemaal terug uit verlof en 
hebben jullie hopelijk ondanks het mindere weer toch de batterijen weer kunnen opladen.  
Inderdaad bosbranden (of heidebranden) waren voor het voorjaar (Kalmthoutse Heide en hoge Venen) en 
tijdens de zomer zelf hoorden we gelukkig relatief weinig berichten over bosbranden in het Zuiden. 
Daarentegen bleven we niet gespaard van hevig onweer dat lokaal zo extreem kon zijn dat we vijf doden en 
tal van gewonden moesten betreuren op Pukkelpop.    
 
Ondertussen overspoelden ook andere rampen  Zuid-Europa, met name de financiële crisis in Griekenland, 
Italië, Portugal en bijna Spanje. Op zijn minst tekens dat de wereldeconomie op hol is geslagen en via zeer 
goedkope werkkrachten in een aantal BRIC landen zorgt voor extreme verschillen en enorme snelheden 
van ontwikkeling althans voor een deel van de bevolking. De vraag stelt zich of de snelheid van de 
economie in landen als China nog wel een normale ontwikkeling kan genoemd worden en er niet snel een 
probleem zal ontstaan van erg rijke mensen (ook wel gekoppeld aan een hoge opleiding) en arme mensen 
(zonder opleiding). We zien dat in vele gevallen er geen ontwikkeling is van de brede tussenklasse met als 
gevolg, niet enkel dat maar een klein deel van de bevolking kan delen in de rijkdom, maar ook dat zeer veel 
diensten en activiteiten niet kunnen functioneren door gebrek aan goed opgeleid technisch personeel. 
Denken we hierbij maar aan de problemen rond waterzuivering en het onderhoud ervan in India.  
 
Op een plaats waar niemand het zou verwachten, met name in Scandinavië (Oslo) werden we opgeschrikt 
door een man die vanuit zijn rechtse theorieën ook op hol was geslagen en zodanig overtuigd dat hij geen 
enkel spijt kan vertonen. Hopelijk heeft het getoond dat elke vorm van extremisme enorm gevaarlijk is en 
dat we moeten waken voor sluimerende aanwezigheden hiervan. Laten we tegelijk hopen dat de Arabische 
lente verder doorbreekt in de landen aan de Middellandse Zee en effectief zal bijdragen tot een echte 
democratie (hoe moeilijk dit ook moge wezen) en tot een meer solidaire ontwikkeling van alle burgers.  
 
Als we het allemaal zo bekijken is de wereld er niet eenvoudiger op geworden en moeten eigenlijk heel 
wat, zo niet al onze, processen totaal herdacht worden om een solidaire en rechtvaardige wereld uit te 
werken. Daarom zal samenwerkend leren zoals Herman het nu noemt in zijn nieuw pedagogisch concept 
wel uiterst belangrijk worden omdat het hier gaat om een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid 
tussen de lesgever en de leskrijger. Lees hierover verder in dit nummer. 
 
In gans het proces van verantwoordelijkheidszin van burgers in de gemeenschap, blijft het gemeenschap 
vormen en contact hebben en samen vanuit een overtuiging (of lees ‘geloof’) mekaar op weg helpen ook 
erg belangrijk. Daarover lezen we veel in het dagboek van Ludo over de voorbije maanden en de contacten 
met de mensen aan de basis. We lezen ook hoe iedereen samenwerkt om voor Elsa toch een beetje een 
verbeterde woning te geven (zie ook voorpagina).   
 
Kortom, steeds blijven geloven in mensen, hen trachten te begrijpen, hen kansen te geven en samen op 
weg gaan en kleine stukjes afleggen samen naar een betere wereld, blijft meer dan ooit de boodschap en 
de opdracht. Hier en daar is dan ook nog een financiële steun nodig en daarom nodigen we jullie nu al uit 
op ons Kaas- en Wijn weekend dat doorgaat op 22 en 23 oktober in de parochiezaal te Oelegem. Via deze 
Hermanos (zie achteraan) kunnen jullie reeds inchrijven en we zullen deze uitnodiging nog herhalen in ons 
oktobernummer. 
 
We kijken alvast uit naar jullie solidaire aanwezigheid.  
 
Ludo Diels  
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Bedenkingen van Ludo.  
 
Mei 
 
Samenkomst van de “ouwe belgen” in El Salvador – 2 mei 2011.   
Om de 3, 4 maanden komen we in El Salvador samen met de “0uwe belgen”: Lydie, Lieven, Piet, Roger, 
Brord en Lupe, Yvonne, Joske, Dominique, ook Mia en Leen, en van ons gezin waren ook Tere en Lupita 
erbij. We verwelkomden ook de Priorin van de Zusters van Kortrijk.  Deze keer was het onze beurt om de 
groep (we waren met 15)  te ontvangen, eerst elkaar verwelkomend en opwarmend bij ons thuis, en nadien 
gingen we samen iets eten in een restaurantje niet zo ver af.  Het was ook de eerste keer dat zowel Lupe als 
Tere en Lupita deelnamen. Heel goed.   
De afwezigen: enkele maanden geleden stierf Cécile.  En onze collega Etienne heeft het een heel zwakke 
gezondheid.  Samen met Tere bezoeken we hem af en toe.  Maar hij kon niet deelnemen aan de 
samenkomst. 
Het is toch wel heel goed dat we zo kunnen samenkomen, er wordt dan heel wat in ’t NL gezongen, heel 
wat verteld, commentaar gegeven op de gebeurtenissen in de kerk en in de wereld, maar vooral een 
deugddoend gebeuren van vriendschap en verbondenheid.  Op 12 september is het de volgende 
samenkomst bij Mía in San Luis, in Morazán.   We kijken er al naar uit.   
 

In memoriam.   José Luis Gavira. 
Enkele dagen geleden stierf José Luis Gavira, Spanjaard van geboorte en hij leefde en werkte in El Salvador 
sinds 1991.  Hij was 54 jaar.  
 

 

Gedurende een aantal jaren is hij Coöperant van 
Volens geweest in de actie “rurale ontwikkeling”.  
Hij begon in de rurale gemeenschap Nuevo 
Gualcho (van teruggekeerde vluchtelingen) in een 
van de armste gemeenten van het land: Nueva 
Granada, op een 105 km van de hoofdstad San 
Salvador.  Als professioneel in radiocommunicatie, 
heeft hij locale mensen technisch gevormd om 
eerst radio en nadien TV ter beschikking te stellen 
van de lokale bevolking.  Maar zijn humane sterkte 
kwam vooral tot uiting in het vormen van lokale 
mensen in communautaire  

 
communicatie: de journalistiek ten dienste van het volk; stem en participatie geven aan de armen, politieke 
bewustwording,…….  Radio Izcanal is ook via internet te beluisteren: 
http://www.izcanal.org/radio_linea.html   Izcanal TV was nog maar alleen in een aantal gemeenten van de 
provincie Usulután.   José Luis deelde in de vreugde wanneer er allerlei antwoorden waren op de 
aanvragen: projecten voor woningen, verbetering in overlevingslandbouw, waterleidingen, 
gezondheidszorg,…. 
Maar hij was even solidair tijdens de “magere jaren”. Toen hij Volens-coöperant was heeft hij verschillende 
keren deelgenomen aan onze seminaries en ontmoetingsbijeenkomsten.  Als volens mochten we het werk 
in Radio Izcanal ook nog versterken met korte tijd coöperanten.  Verschillende keren kon ik hem bezoeken 
ter plekke, delend in hun ervaring, delend met de equipe van de Radio, ook bij hem thuis daar in Nueva 
Granada.    Hij had een methodologische slogan : “luisteren, leren, participeren” voor zichzelf en als 
oriëntatie in het communautaire vormingswerk.  Vele mensen hebben het mee opgenomen.  
Vandaag ben ik nog naar de funeraria geweest in San Salvador.  Een jarenlange medewerkster in de radio 
(onderdirectrice) vertelde me hoe José Luis altijd voorop ging wanneer er iets moest gebeuren. Hij gaf geen 
opdrachten opdat anderen het zouden doen, hij gaf het voorbeeld.   Hij heeft zich opgeleefd, altijd, dag en 
nacht ten dienste.  Eten en slapen was voor hem niet zo belangrijk.   Misschien heeft hij zich wel 
onvoldoende verzorgd, zodat een lang aanslepende aandoening in zijn spijsverteringsstelsel plots heel 
acuut  geworden was.  Nog twee operaties kort na elkaar, maar zijn lichaam kon het niet meer aan.   

http://www.izcanal.org/radio_linea.html
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Hij heeft alles gegeven in dienst van de armen en hun bevrijdingsprocessen. Zijn sterven is een groot verlies 
voor de communautaire radio’s (en Tv) in El Salvador, en heel speciaal voor Radio en TV Izcanal, vooral voor 
Nueva Granada.  We hopen dat de mensen met wie José Luis gedurende 20 jaren mee is opgestapt, nu ook 
verder zullen gaan.  Moge José Luis een blijvend kompas blijven.    
José Luis: muchas gracias.   
 
Toch kleine tekens van “verandering”. 
De President van El Salvador zegt en herhaalt altijd maar dat hij niet aanstuurt op een verandering van het 
(sociaal, economisch, politiek) “systeem” in El Salvador, maar dat hij het bestaande systeem wil verbeteren.  
Rechts, vooral de grote privé bedrijven zeggen en herhalen dat er hier geen klimaat is voor investering (ze 
doen het liever in andere landen) omdat het “systeem van vrijheid” hier bedreigd is.   Ze bedoelen daarbij 
natuurlijk het systeem dat hun vrijheden (om te doen wat ze willen en hoe ze willen, om toch maar zo veel 
mogelijk winst te maken, ten koste van wat dan ook, zoals het hier altijd geweest is sinds de kolonisatie!!!) 
garandeert. 
Dus geen verandering van systeem, maar toch zijn er af en toe tekens van die “verbetering”, ook al is het de 
vraag of het niet beter is aan te sturen op een werkelijke verandering van het systeem zelf. Maar goed. 
De ARENA regeringen hebben gedurende 20 jaren de landbouw totaal verwaarloosd, de landhervorming 
totaal uitgehold en jaarlijks de kleine boeren met aalmoezen wat bezig gehouden en met kredieten (als ze 
die kregen) die bij noodweer fataal onbetaalbare schulden werden.  Deze regering heeft (ik hoop dat het 
waar is) 45% van de verbeterde granen gekocht aan een landbouwcoöperatieve en niet langer aan het 
privé bedrijf “Cristiani Bukard”, eigendom Alfredo Cristiani: ex president van het land en huidige 
partijvoorzitter van ARENA (het enige bedrijf dat die granen invoert, en dus grote winsten gemaakt heeft 
dank zij de financiering door de staat).  Er zullen zo´n 325 duizend boerenfamilies deze subsidie (granen en 
andere benodigdheden voor de landbouw)  ontvangen.  Ten tweede heeft de regering, via een staatsbank, 
een krediet ter beschikking aan slechts 4% interest en met een 100% garantie in geval van verlies door 
droogte of regen.  Iets dergelijks heeft nooit bestaan.   
Dus toch kleine tekens van verandering voor de kleine boeren.   
 
Een maandelijkse viering van geloof en hoop. 
Elke voorlaatste vrijdag van de maand houden we in het Centro Hogar “Alfonso Acevedo” , van de ngo 
ANADES, een viering.  We bereiden die voor met een groepje mensen van het Centro Hogar en ook voor de 
logistiek is er heel wat medewerking.  We trachten creatieve vieringen te houden waarin de tekens spreken 
over Leven en Hoop.  Eergisteren waren er een tiental nieuwe mensen, aangesproken door mensen die 
deelnamen aan de paasviering van vorige maand.  Vanuit deze viering hebben we in de maand maart een 
solidaire aanbreng kunnen doen voor de aankoop van (grote) nagels in de ruwbouw van het huis van Elsa 
(zie ver in deze Hermanos) en haar familie.   Een van de kleuterleidsters van het centrum zorgt voor opvang 
van de kinderen tijdens de viering.  Na de viering delen we samen een broodje, een tamal of pupusas, met 
een tas koffie of chocolade.   
Er zijn zo weinig mogelijkheden voor gelovige vieringen waarin mensen actief mogen deelnemen, waarin 
een taal gesproken wordt die mensen verstaan, waar hun eigen leven (zorgen, vreugde, strijd en inzet, 
lijden) ter sprake komt en waar er als gelovige mensen kan gevierd en gebeden worden.   We staan nog aan 
een pril begin. Maar ik denk dat we samen kunnen groeien naar een gelovige gemeenschapservaring “op de 
drempel” van de kerk.   De meeste mensen gaan niet meer (al sinds jaren) geregeld naar de kerk, sommigen 
wel.  Toch voelen ze vanuit hun wortels verbondenheid met het gelovige kerkgebeuren.  Er is nog steeds 
een diepe religiositeit aanwezig, maar ook heel veel vragen over hoe vandaag “geloven”. 
In juni is het al de eerste verjaardag van deze ervaring. Het zijn kleine stappekes.  Je voelt bij de mensen dat 
het beantwoordt aan hun leven.  Ik zie de vieringen ook als een weg om te werken aan 
gemeenschapsvorming.  Ook voor onszelf zijn deze vieringen sterke liturgische ervaringen.  Alles mag 
groeien.   
Het is best mogelijk dat we in juni of juli van start gaan met een tweede basisgroep.  Enkele mensen zijn 
gemotiveerd en vragen naar verdieping, naar wekelijkse samenkomsten, naar meer nabijheid…..     
Elke laatste zaterdagvoormiddag van de maand, ook in het Centro Hogar, hebben we met een 20tal 
mensen verdieping in de bijbel, gelezen vanuit ons eigen (geloofs-)leven.    
Het zijn allemaal grote uitdagingen.   Ik ben er heel blij om.   
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Juni 
 
17 juni 1991 – 2011: 20 jaren geleden.. 
Vandaag is het precies 20 jaren geleden dat we met ons gezin terugkeerden naar El Salvador.   Zowel Tere 
als ik hadden het gevoel, na heel wat jaren ballingschap in Nicaragua (Tere 8 jaren en ik 10 jaren), eindelijk 
terug te zijn.  Waarom terugkeren naar El Salvador dat toen nog in oorlog was?  Natuurlijk is er de familie 
van Tere die hier woont en was er ook een kans om als ngo coöperant  te kunnen werken (bij Confras) in El 
Salvador.  Maar uiteindelijk ging het om het terugopnemen van een rode draad door ons leven, een draad 
die gekleurd was door het bloed van heel wat vrienden, broeders en zusters uit de basisgemeenschappen 
en laat ons zeggen uit de kerk van de armen die trouw is aan het evangelie: Mgr Romero, Padre Octavio 
Ortiz, Hermana Silvia, Alfonso Acevedo,…. En zo vele anderen. Ook al was de oorlog nog niet gedaan en 
waren de militairen nog overal bedreiging, toch hadden we het gevoel terug “thuis” te zijn in dit volk.  En 
die rode draad blijft ook vandaag onze fundamentele motivatie om hier te blijven, ondanks de grote 
economische crisis en het enorme sociale geweld. Daarom is het zo bemoedigend ook bij 
basisgemeenschappen opnieuw intenser te mogen meegaan, dit jaar explorerend over wat er mogelijk zou 
kunnen worden.  Uiteindelijk is het een gelovig gebeuren waarbij (ver-)arm(d)e mensen het (enige) open 
venster naar God zijn. De armen zijn de werkelijke plaats waar de God van Jezus van Nazareth historisch 
nabij komt, uitdaagt, oproept en hoop op Leven is.  
Het was in juni 1991 een goede beslissing terug te keren naar El Salvador.   
 
Deze laatste dagen van Juni. 
Deze laatste dagen van juni was Tere in het hospitaal omdat haar longen het niet zo goed doen.  Meer 
intensieve zorg met medicamenten, ademhalingstherapie,….  eisten hospitalisatie van maandag tot 
donderdag.  We moeten de zaak toch goed opvolgen. Tere vreest dat haar vroeger werk toen ze in de 
keuken van een koffiefinca werkte als (dwz dag in dag uit in de hevige rook) haar longen toch zouden 
kunnen aangetast hebben.  We hopen dat het allemaal zal goed komen.  
 
Juli 
 
Santiago geopereerd. 
Santiago is een man van pas 76 en neemt deel aan de weg van de kerkelijke  basisgemeenschappen sinds 
meer dan 35 jaar. Hij is animator van de  gemeenschap van Zacamil (de laatste samenkomst waren we me 
20),  bijna allemaal oudere mensen. Ik heb op verschillende momenten al wel over hem geschreven.  
Vandaag gingen we hem bezoeken omdat hij vanmorgen uit de kliniek was teruggekeerd na een 
emergentieoperatie aan zijn gal.  Hij vertelde ons – daarom vermeld ik het hier – dat hij niet naar de 
nationale staatskliniek wilde gaan (ook al heeft zijn dochter, die daar nog een belangrijke functie heeft 
gehad als verpleegster en vele dokters kent), ook al wist hij dat hij zeker onmiddellijk zou geholpen 
(geopereerd worden), hij wilde daar niet naartoe “om de plaats” (het bed, de operatie,..) van een andere 
man niet in te nemen.  Gezien hij verzekerd is, kon hij immers ook naar de het hospitaal van de sociale 
verzekering, ook al wist hij dat hij daar uren zou moeten aanschuiven. Dat heeft hij gedaan en na wat de 
chirurg dan gezegd heeft, was het toch echt 5 voor twaalf.  De operatie kon nog gebeuren, maar er zijn nog 
ontstekingen in zijn buik.  Santiago wenste – ook nu hij ziek was – niet de plaats, het bed, de medische 
aandacht, in te nemen van iemand die geen andere middelen heeft dan het staatshospitaal.  Nu pas beseft 
Santiago dat hij door die beslissing zijn leven eigenlijk wel in gevaar gebracht heeft.  Maar tegelijkertijd toch 
blij dat hij het zo gedaan heeft.   
Einde juli: Santiago is heel goed herstellend.  
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Een woning voor Elsa en haar familie    
 

  
Vooraan de muur die nog moet opgevuld worden 
met aarde.   Deze foto werd genomen toen er 
gewerkt werd aan het dak.   

Van binnen uit.   Elsa samen met Tere.    

 
Vorig jaar schreef ik al iets over deze familie nav ons bezoek bij Elsa, toen we ook haar zwaar gehandicapt 
dochtertje leerden kennen.  Dank zijn vrienden, konden we mee zorgen voor een rolstoel (via onze dokter) 
en ook voor de geboorteakte (via een vriend advocaat). 
Jammer genoeg heeft de staat hier geen enkele instelling waar kinderen zoals de dochter van Elsa zou 
terecht kunnen voor permanent verblijf en opvang.  Elsa kan een privé instelling uiteraard niet betalen.   
Enkele maanden geleden was het “huis” van Elsa ingevallen.  Het staat op een terrein van “iemand”.  Ook 
Elsa weet niet van wie het is. Op de flanken van de vulkaan van San Salvador.  
En weer gebeurden er wonderen.  Edit (ze is lid van onze basisgroep, en 30 jaren geleden was ze lid van 
onze jongerengroep in San Ramón) lukte er in haar familie te mobiliseren (haar vader van meer dan 75 jaar, 
twee schoonzonen, haar (aangenomen) zoon en zij zelf) om met de meest eenvoudige materialen toch een 
nieuwe woonst te kunnen bouwen voor Elsa en haar familie.  Stevige stammen werden van ver (op een 
terrein van de familie van Edit) gehaald.  Enkele andere mannen konden gemotiveerd worden om te gaan 
helpen.  De oudste zoon van Elsa, 19 jaar doet mee aan de bouw. Ruwe stammen, bamboe,….. en veel 
vrijwilligers werk, vooral van de familie van Edit.  Vanuit ons solidariteitsfonds mochten wij aanbreng doen 
in de dakplaten.  De schoonbroer van Tere en  enkele mede arbeiders in de bouw, hebben gisteren het dak 
erop  gelegd.   De muren zijn voor een groot deel van oude zinken platen en een deel van bamboe dat nog 
met slijk moet opgevuld worden.   Het wonder haalde het weer: arme mensen hebben gegeven wat ze 
hebben: Carlos (de vader van Edit), Hector, Esteban, en nog enkelen zijn mensen die geen werk hebben, 
maar toch tijd maakten om voor deze familie mee te zorgen.  Op die plaats waar Elsa haar huis 
heropgebouwd werd, is er geen water en geen elektriciteit. Een buurman sloot met prikkeldraad zijn 
eigendom af, zodat Elsa nu via een heel steile helling van een meter of vier tot bij haar huis moet klauteren.  

Zij koopt water. Om de slijkmuren te kunnen 
bouwen zal ze waarschijnlijk wachten tot het 
regent. Dan zijn er minder kosten aan water. Het 
huis staat stevig, maar alles is natuurlijk heel 
eenvoudig.  Geen bevloering (aarde). De grotere 
kinderen van Elsa en zij zelf zullen nog heel wat 
werk hebben bij het aanvullen van die aarden 
muur tussen bamboelatten, voor hun keuken 
(houtvuur natuurlijk),…..    
 
Van binnen. Hier is de eenvoudige structuur 
zichtbaar, ook de oude platen als zijkant.   
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En dan ook maar hopen dat de eigenaar van het terrein niet komt opduiken, want anders zal alles moeten 
afgebroken worden en dan waar naar toe?  Elsa (haar man liet haar in de steek toen hun gehandicapt kind 
geboren werd) en haar 4 kinderen (de oudste 19 jaar) is een voorbeeld van een verarmde familie (Elsa 
verdient dagelijks - 5 dagen per week - 8 dollars door bij twee families aan de andere kant van de stad te 
gaan wassen en strijken, dagelijks heeft ze 2 dollars nodig voor transport).  Geen eigendom, geen 
capaciteiten om hoe dan ook ooit een huis te kunnen kopen (op krediet), eigenlijk … geen toekomst.  Alleen 
deze heel concrete solidaire samenwerking en het volgehouden werk (vooral) van de vader van Edit, maken 
het mogelijk dat ze (voorlopig) terug een eigen ruimte heeft voor haar gezin, ondanks alle beperkingen.   
 

Samenwerkend leren vanuit Nicaragua over heel Latijns Amerika 
 
In ons vorig nummer gaven we al een inleiding op het  “Samenwerkend leren” als een nieuwe fase in het 
vernieuwend pedagogisch concept van Herman Van de Velde.  
 
De ontwikkeling en verspreiding van deze nieuwe vorm van leren is gebaseerd op ondernemerszin en 
verantwoordelijkheid doorheen gans Latijns Amerika. Het werkt aan het opbouwen en bevorderen van 
coöperatieve leerprocessen op lokaal (Estelí – Nicaragua - Centraal Amerika) en globaal niveau 
(Iberoamérica) en het bevordert coöperatieve opvoedingspraktijken. 
 
Deze alternatieve pedagogie is gebaseerd op: 
- Het samen opbouwen van leermogelijkheden, gedeelde verantwoordelijkheid tussen opvoeder en 
opvoedeling, functies die uiteindelijk ook wederzijds overgenomen worden. 
- Geen ‘lesgeven’ en ‘leskrijgen’, maar wel het begeleiden van leerprocessen. 
- Centraal staat de ‘luisterbereidheid’ en ‘luister-kunst’ (openheid), de vaardigheid om situaties in te 
schatten (interpreteren – ‘het kunnen lezen van de situatie), de bereidheid tot mee-delen (‘ternura’), de 
beslissing van zich echt te engageren (positie innemen) en een integrerende visie (‘alleen kan ik niets aan’, 
we moeten samen-werken). 
 
Via deze cursussen wordt het mogelijk een echte uitwisseling van ervaringen op te zetten en hiervan dan 
ook te leren. Om dit effectiever te maken werd begin dit jaar de website  www.abacoenred.com opgezet.  
 
De cursussen zijn niet gratis, vandaar dat we een grote inspanning willen leveren om te verzekeren dat we 
ook die opvoed(st)ers kunnen bereiken die niet de financiële middelen hebben om deze cursussen te 
financieren. Op de eerste plaats wordt hen gevraagd om via de instelling waarin zij werken een subsidie aan 
te vragen voor hun studie. Als dit niet lukt of niet kan, dan wordt er verder geïnformeerd naar hun 
financiële economische situatie. Als deze het effectief moeilijk maakt de totale kosten van een cursus te 
dragen, dan wordt er ‘onderhandeld’ en een gedeeltelijke studiebeurs aangeboden. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen worden er volledige studiebeurzen aangeboden, zoals bijvoorbeeld de situatie van 
Raquel, een 35 jarigen Panamese vrouw met Down-syndroom, die op dit moment (augustus – november) 
deelneemt aan een cursus per internet over het begeleiden van leerprocessen. 
Het is dank zij de solidaire steun van jullie, van zovele mensen in België en elders dat de financiering van 
deze studiebeurzen mogelijk wordt. ¡DANKJEWEL in naam van deze opvoed(st)ers vanuit gans Latijns 
Amerika – zie kaart). 
 
In de twee cursusen die tot nu toe verwerkt werden namen opvoed(st)ers 
deel uit: 
 
Nicaragua – El Salvador –Guatemala – Honduras – Peru – Canada – 
Venezuela – Mexico – VS – Spanje – Panama – Haïti – Dominikaanse 
Republiek. 
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Tot slot enkele getuigenissen van opvoed(st)ers die deelnamen aan de eerste cursus: 
 
(deze getuigenissen zijn in het spaans te lezen op de website van www.abacoenred.com) 
 

 Walter, Perú 
 

“Ik moet erkennen dat ik in dit proces veel bijleerde. Mijn houding is veranderd, ik heb geleerd 
verdraagzamer te zijn , meer bereid tot dialoog, meer observatiegericht en kan beter luisteren. Ik ben een 
blijere en meer expressieve mens geworden met meer respect voor de processen en de nodige leertijden van 
anderen,...” 
Ik voel aan dat er een grote noodzaak is om als je wil leren dit samen te doen, leren luisteren naar anderen 
en ervaringen en kennis van anderen te delen en te verwerken. 
 
Dit is zo belangrijk in onze wereld: ‘we moeten het leven her-denken vanuit het bestaan en de aanwezigheid 
van de andere, van de anderen; dit in tegenstelling tot een kultuur die stelt dat wij het centrum zijn en van 
onszelf uit het leven en de gebeurtenissen moeten bekijken.’” 
 
 

 Dacia, Honduras 
 

“Kennis verwerven wordt mogelijk via de interactie tussen personen, die allemaal hun bijdragen doen in 
functie van een bepaald thema. De groep van deelnemers was groot en zeer verscheiden, wat de 
uitwisseling nog rijker maakt, alsook het opzetten van een netwerk over gans Latijns Amerika. 
 
“Ik heb nu een grote uitdaging: het verbeteren van mijn rol als begeleidster van opvoedingsprocessen. Dit 
thema liet me toe mijn werk te her-denken en een actieplan uit te werken met het oog op het bereiken van 
betere persoonlijke en proffessionele resultaten. Dikwijls hebben we een externe foto van wie we zijn, maar 
het nu beschikken over een interne radiografie van ons kunnen en niet kunnen, nodigt ons uit de 
uitdagingen beter aan te gaan. Bovendien is het belangrijk voldoening te ondervinden in dat wat we graag 
doen.” 
“Al deze werkmomenten en belevenissen, in het kader van de cursus, hebben mogelijk gemaakt dat ik me 
actief integreer in een technische ploeg van opvoed(st)ers in Honduras, en er beetje bij beetje ook het 
geleerde in deze cursus weet in te werken, zoals: 
. methodologische planning 
. het inwerken van alternatieve methodologieën in het bepalen van curriculaire programma’s 
. het auto-evalueren van opvoed(st)ers 
. het opstellen van plannen voor permanente verbetering en navolging.” 

 
 

 Carla, Nicaragua 

http://www.abacoenred.com/


Hermanos, juni – juli – augustus 2011 9 

 

“Eén van de belangrijkste dingen ifv het persoonlijk en collectief leren is het ontwikkelen van een positieve 
houding naar ‘verandering’ toe...  
 
“Er gebeuren in ons leven vele zinvolle dingen waarover we weinig nadenken. Maar als we dan toch, zoals in 
deze cursus, even nadenken over waarom we doen wat we doen, waarom we geloven wat we geloven... dan 
worden we er ook meer bewust van waarom we zijn wie we zijn: een product van opgebouwde ervaringen, 
belevenissen, herinneringen. Het nadenken over de zin van een leerervaring maakt het mogelijk onszelf 
beter te kennen, te waarderen, te aanvaarden en graag te zien... 
 
“Het leren gaat niet alleen om academische situaties, het gaat om persoonlijke groeiprocessen die gans het 
leven erbij betrekken, waarbij we niet alleen theoretische en abstracte kennis opbouwen, maar ook 
ervaringen, vaardigheden, waarden, houdingen ifv het welZIJN en een wel-varen...” 
“Het bewust nadenken over onze sterke en zwakke punten is belangrijk als uitgangspunt voor het 
veranderen. Elk van ons moet een permanent verbeteren op het oog hebben en dit is alleen maar mogelijk 
als we bewust nadenken over die aspecten die we willen en moeten verbeteren.” 
 
Nuttige info over onze projecten 
 
Zoals eerder gemeld kunnen we tijdelijk geen fiscale attesten afleveren. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit 
terug lukken vanaf oktober dit jaar. Voor diegenen die dus graag een attest hebben, stellen we voor om 
even de storting uit te stellen.    
 

- 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  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 steeds even doormailen naar 
Leavandevelde@skynet.be 
Zo wordt onze communicatie goedkoper en duurzamer. 
Alvast bedankt 
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Wij nodigen jullie graag uit op ons tweejaarlijkse kaas- en wijnweekend op zaterdag 22 oktober  
en zondag 23 oktober 2011  in de parochiezaal, Venusstraat , 2520 Oelegem. 
 
Zoals steeds zorgen wij voor een uitgebreide keuze aan kazen en met een heerlijk glaasje wijn of andere 
drank erbij wordt dit iets om naar uit te kijken. Voor de niet kaasliefhebbers en kinderen voorzien we 
frikadellen en krieken. Verder zorgen we voor een gezellige sfeer en de infostand zal toelichting geven over 
onze projecten. 
 
Om praktische redenen vragen we je onderstaande strook in te vullen en voor 16 oktober te bezorgen aan: 
Ludo en Lea Diels-Van de Velde, Schildesteenweg 1, 2520 Oelegem  
Joris en Gilberte, Torenplein 9, 2520 Oelegem 
Maria Van de Velde, Meir 2, 2520 Oelegem  
of telefonisch in te schrijven 
Maria Van de Velde op 03/ 383 53 33  
of per mail 
mvdevelde@scarlet.be.  
 
Als je graag met je familie of buren samen tafelt, reserveren we vanaf 8 personen een plaats voor jullie. 
We hopen dat weekend weer heel veel mensen terug te zien. 
 
De opbrengst van deze dagen gaat integraal naar onze projecten in Nicaragua en El Salvador. 
In naam van het volk van Nicaragua en El Salvador en natuurlijk ook in onze naam, heel veel dank. 
Bedankt dat we elk jaar opnieuw, ondanks crisis, op zoveel mensen kunnen rekenen. 
 
 De missiegroep Oelegem 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvingsstrook 
 
NAAM : ……………………………………………………………………………. 
ADRES : …………………………………………………………………………… 
 
Schrijft in met……..personen voor kaastafel aan 14 EURO/persoon 
Schrijft in met……. personen voor frikadellen met krieken aan 10 EURO/persoon 
Schrijft in met……. kinderen (onder de 10 jaar) frikadellen  aan 5 EURO/kind. 
 
We komen op zaterdag 22 oktober rond………… uur 
                       zondag   23oktober rond………… uur 
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