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Inleiding 
 
Beste vrienden, 
Kort na de vorige Hermanos vallen we weer in jullie brievenbus of verschijnen we opnieuw in jullie email.  
Uiteraard komen we zo vlug terug om jullie nog eens warm te maken voor ons Kaas- en Wijn weekend dat doorgaat 
op 22 en 23 oktober in de parochiezaal te Oelegem. Achteraan vinden jullie de gegevens om in te schrijven. Ook 
kunnen we melden dat door een gelukkig toeval Herman Van de Velde in het land zal zijn en dus twee dagen 
vrienden en familie kan ontmoeten. Hij kijkt alvast uit naar deze deugddoende ontmoetingsmomenten. 
 
Verder zijn we ook blij te kunnen melden dat we terug een regeling hebben om certificaten voor aftrek van 
belastingen te kunnen geven. Ook dat vinden jullie achteraan in onze Hermanos. Graag wijzen we erop dat enkel de 
omschrijving die achteraan vermeld staat kan gebruikt worden.  
Verder vertelt Ludo in dit nummer hoe het verder gaat met de basisgroepen die terug opgebouwd worden in San 
Ramon (El Salvador) en hoe steeds opnieuw mensen de weg vinden naar mekaar en samenkomen rond het 
evangelie.  
 
Ondertussen worstelen Algerije, Libië en Egypte met de groeipijnen van hun kiemende democratie en dit gaat 
gepaard met veel vallen en opstaan, met onzekerheden, met onwaarheden en zeker ook met tal van fouten ook al 
zijn velen betrokken en proberen zovelen het echt goed te doen. Laten we zeker niet de fout maken om te snel te 
veroordelen en laten we kansen geven om op hun tempo aan hun Arabische lente en nieuwe wereld te bouwen. 
 
Terwijl we aan de Middellandse Zee spreken over lente zitten we hier reeds in de herfst. Maar het lijkt er wel op dat 
de ganse wereld in de herfst is terecht gekomen. De economische crisis slaat opnieuw hard toe. De euforie is terug 
verdwenen en we zien opnieuw dat er zwaar gespeculeerd wordt op voedsel en de prijzen gaan pijlsnel de hoogte in. 
Waarschijnlijk wordt de uitdaging voor de volgende periode het uitwerken van een regulerend organisme voor de 
voedselprijzen. Opnieuw worden de biobrandstoffen direct met de vinger gewezen alsof zij de oorzaak zouden zijn. 
Nochtans gaan de prijzen van rijst ook de hoogte in en daar wordt geen biobrandstof van gemaakt. Een duurzame 
aanpak om biomassa om te zetten niet enkel in voedsel, maar ook in voeder, materialen, chemicaliën en energie zal 
gezamenlijk kunnen bijdragen tot een duurzaam gebruik en opwaardering van de landbouw activiteiten.    
  
Ondertussen heeft 11.11.11 haar klimaatcampagne opgestart. Uit de acties en het dossier moge duidelijk blijken hoe 
erg het wel is en hoe de mensen uit het Zuiden de eerste gevolgen dragen en reeds nu volop slachtoffer zijn 
geworden met meer dan 25 miljoen klimaatvluchtelingen en ook miljoenen klimaatslachtoffers (rechtstreeks of 
onrechtstreeks). Maar zeuren en klagen helpt niet veel. We stevenen op een aarde met 9 à 10 miljard mensen. Die 
mensen kunnen niet leven op de wijze zoals wij in het Westen dit doen. Wij kunnen het hen ook niet verbieden en 
massaal kopiëren ze onze levenswijze. De CO2 uitstoot van de rijken en middenklasse in het Zuiden ligt ondertussen 
ook al veel hoger dan die van ons in Europa. Uiteraard blijft Amerika nog wel aan de top. Waarschijnlijk is het niet 
meer de tijd om de mensen van het Zuiden enkel te zien als de slachtoffers en de mensen uit het Noorden als de 
veroorzakers. Stilaan wordt de groep mensen in de wereld, die verantwoordelijk zijn voor de broeikasgaseffecten, 
een enorm grote groep en vinden we die wat overal. En effectief de armen zijn de eerste grote slachtoffers ook 
overal. Maar ook die grote groep van veroorzakers blijft niet buiten schot. Daarom dienen we met zijn allen creatief 
om te gaan met ons leven, ons gedrag, onze technologie, kortom we moeten alles terug in vraag stellen. Maar het is 
ook een tijd van vernieuwen, een tijd om met frisse ideeën te komen tegen de stroom. Het is een tijd om die ideeën 
zo uit te werken dat we ze boeiend en uitdagend en vooral ook aangenaam vinden.  
Om dit laatste kracht bij te zetten graag één voorbeeld om over na te denken. Bus, trein en zelfs het vliegtuig hebben 
als maar meer ingeboet op gebied van comfort. Het enige wat steeds vooruit gegaan is, is de auto. Wat maakt het 
dat we in de file staan, we zitten warm, hebben airco, goede zetels, een geluidsinstallatie als thuis (soms zelfs video). 
We zitten in ons salon lekker knus in de file met een uur vertraging. Als de trein 5 minuten vertraging heeft staan we 
vijf minuten langer op een koud en vuil perron te wachten en dat vinden we niet kunnen. Openbaar vervoer hoeft 
toch niet koud, vuil, gevaarlijk (?) enz. te zijn.  
           
Laten we toch vooral blijven geloven in mensen, hen trachten te begrijpen, hen kansen te geven en samen op weg 
gaan en kleine stukjes afleggen naar een betere wereld. We kijken alvast uit naar jullie solidaire aanwezigheid op ons 
gezellig Kaas- en Wijnweekend dat in het teken zal staan van ‘Groeien’ (lees verder in deze Hermanos).  
 
Ludo Diels           
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Bedenkingen van Ludo.  
 
39 jaren geleden. 
Vanuit de basisgemeenschappen van Zacamil, onder stimulans en bezieling van Piet Declercq, ontstond de  wijk “ El 
Paraíso”.  Allemaal mensen uit krottenwijken die helemaal niets hadden.  Ze hebben samen heel hard gewerkt om 
hun wijk bewoonbaar te maken.  Deze gemeenschap viert elke 5de augustus de verjaardag. Piet gaat telkens voor in 
de viering.  Vandaag was het de eerste keer dat wij ook deelnamen, samen met heel wat vertegenwoordigers van 
andere basisgemeenschappen.  
 

 

Ik bedankte de geëvangeliseerde en evangeliserende 
gemeenschap van El Paraíso, want in San Ramón, 
begin 1978 was het Tilita (die nu nog steeds in El 
Paraiso woont en actief mee doet) die me voorging bij 
de bezoeken in San Ramón, bij de eerste 
vergaderingen met de groepen,…..  Nadien nam Hilda 
ook deel.  Ik was blij hen te bedanken dat ook zij 
bijgedragen hebben in de uitgroei van mijn roeping.  
Wat doet het deugd zo van arme christenen te mogen 
leren.    
Op de foto hiernaast, in 1978, op dezelfde 5de 
augustus, was Mgr Romero ook op de verjaardag van 
de gemeenschap van El Paraíso. Op die dag werd deze 
foto genomen, samen met Padre Octavio (vermoord 
in januari 79) en Padre Rogelio.   

 

Open wonden  
Zondag ging de gemeenschap van Zacamil vóór in een viering ter nagedachtenis van de “verdwenen en vermoorde” 
directe familieleden van de gemeenschap.  De viering ging door in “Volk van God onderweg” in San Ramón.  Het was 
deugddoend: bijna iedereen van de goede 25 (bijna allemaal oudere mensen) leden van de gemeenschap waren 
aanwezig. Samen hadden we de viering voorbereid.  De meesten namen op een of andere manier deel aan de 
viering.  Tijdens de viering konden de ouders bijna niet gezegd krijgen wat ze wilden zeggen.  
 De tranen en het verdriet overmeesterden hen.   Sommigen hadden de foto’s van hun zoon of dochter 
meegebracht.   
Het is afschuwelijk hoe rechts en de militairen omgaan met de pijn van de slachtoffers van de oorlog.  Ze willen niet 
dat de waarheid aan het licht komt, want dat zou wonden terug openen.  Ze weten dat ze liegen.  De wonden zijn 
nooit kunnen genezen.  30 jaren later… de pijn is er nog altijd, de wonden staan open…. Geen genezing ….   
 

 

Raquel en Santiago, met de foto van hun 
verdwenen zoon Maria Humberto. 
 
Mario had gezegd aan zijn ouders: als ik niet 
terugkom, zoek me dan niet, maar gaan jullie 
verder op de weg.  Dat konden Santiago en 
Raquel wenend zeggen.  Indrukwekkende 
getuigenissen en oproepen om trouw te zijn aan 
het engagement dat hun kinderen destijds 
genomen hadden en dat bezegeld werd met 
hun bloed.  Voor de ouders van de verdwenen 
kinderen blijft het nog erger.  Zij hebben hun 
zoon of dochter zelfs niet kunnen begraven.  
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Een vijfde gemeenschap… 
Gisteravond waren we samen met een 10tal mensen in een piepklein appartementje in het Centrum van San Ramón.  
Gilberto en zijn vrouw Gabriela nemen geregeld deel aan onze maandelijkse viering in het Centro Hogar.  
Gisteravond waren we samen in hun appartement in een volkse wijk van San Ramón.  Gabriela had enkele 
buurfamilies mee uitgenodigd.   Er zullen  beslist nog enkele andere mensen mee komen.  Er was motivatie.  Enkelen 
gaan wekelijks naar een viering in de parochie ter plekke, anderen gaan soms en enkele hebben jaren geleden 
eigenlijk afgehaakt.  Sommige families zijn verdeeld tussen katholieke en evangelische tendensen.  Sommigen zijn 
traditioneel katholiek godsdienstig.  Ik legde ook uit dat het niet gaat om een competentie met de parochie of met 
welke andere kerk ook.  Als we er in lukken een stukje kleine broederlijke geloofsgemeenschap te vormen, waarin 
we kunnen groeien, elkaar bemoedigen en ondersteunen, waarin we ons geloof in de God van Jezus van Nazareth 
kunnen versterken, dan is het de moeite waard.  Een complementaire ruimte om te werken aan “beweging”: onszelf 
bewegen, mekaar bewegen, bijdragen om ook het onrecht te bewegen,….  Uiteindelijk is het de Geest die beweging 
brengt.  Daar mogen we op vertrouwen.   
Goed, een nieuwe uitdaging.  We gaan om de 14 dagen samenkomen, de zondag van 6 tot 8.  Tere en ik zullen veel 
aandacht geven aan de bezoeken bij de mensen thuis: concrete nabijheid en laten voelen dat zij inderdaad belangrijk 
zijn.  De mensen maakten een eerste lijst van thema’s waarover ze toch wel zouden willen nadenken, met elkaar 
delen, verdiepen en verduidelijking vinden.   
 
Na meer dan 25 jaren.. 
Morgen rijd ik naar Guatemala om deel te nemen aan een werkatelier van “persoonlijke groei in christelijke 
spiritualiteit”, van 1 tot 11 september. Het is inderdaad heel veel jaren geleden dat ik nog de kans had om gewoon 
stil te staan bij mijn leven en mijn roeping. Ik kijk er echt naar uit. Ik sta immers op een belangrijk scharnier in mijn 
leven, in de eerste maanden van het “op pensioen” zijn, en de eerste stappen terug naar een concreet pastoraal 
werk “aan de rand van de samenleving, aan de rand van de kerk”. 

 

Thema van ons Kaas- en Wijnweekend 
 

Als thema voor ons Kaas- en Wijnweekend hebben we gekozen voor ‘Groeien’. We kiezen ervoor om  
niet ongeduldig, niet ontgoocheld te worden maar bedachtzaam en naarstig verder te werken aan een  
duurzame en rechtvaardige wereld. We geven alvast een kort verhaaltje mee om even over na te denken. 
 
 

Groeien, 

hoe doe je dat 

vroeg de rups zich af, 

dromend dat ze al kon vliegen  als de mooiste vlinder 

je doet het best heel traag, bedacht de slak 

en stap voor stap, zei de duizendpoot wijs 

soms is groeien ook best lastig, vond de bij 

maar dan ben je gelukkig niet  alleen, an helpen wij je er wel  

doorheen 

 

de rups dacht heel lang na 

ja, zo zou ze groeien 

 

geduldig, bedachtzaam en  naarstig 

om dan echt te vliegen  

als de mooiste vlinder 
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Nuttige info over onze projecten 
 
Zoals vorige keer gemeld hadden we goede hoop dat we opnieuw fiscale attesten zouden kunnen bezorgen vanaf 
oktober. Via de organisatie DISOP werd een overeenkomst gesloten en zo vinden jullie nu onderaan het nieuwe 
nummer en ook de correcte vermelding. Mogen we vragen om enkel deze vermelding te gebruiken. Anders wordt 
het voor de medewerkers van DISOP onmogelijk om te weten over welk project het gaat. Alvast bedankt.     
 

- voor het werk van Herman Van de Velde 
000 - 0559048 - 37 Herman Van de Velde, Schildesteenweg 4 GR, 2520 - Oelegem 
met vermelding: Nicaragua 
of indien fiscaal attest gewenst 
430 – 0836951 – 26 DISOP 
Met vermelding:  ‘Duurzaam leren in Latijns Amerika’ 
 
- voor het werk van Ludo Van de Velde 
000 - 1124222 - 89  Ludo Van de Velde, Schildesteenweg 4 GR, 2520 - Oelegem 
met vermelding: El – Salvador 
of indien fiscaal attest gewenst 
430 – 0836951 – 26 DISOP 
Met vermelding:  ‘Kwaliteitsvolle ontwikkeling in 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 
 

mailto:Leavandevelde@skynet.be
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De Missiegroep nodigt u uit op haar; 
 

 
 

Uitgebreide keuze aan kazen 

     of 

frikadellen met krieken 

    met 

heerlijke wijn of andere drank 

 

 

De opbrengst van deze dagen gaat integraal naar onze projecten in El Salvador en Nicaragua. 

Bedankt dat we elk jaar opnieuw op zoveel mensen kunnen rekenen. 

 

 

De missiegroep Oelegem 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inschrijving 

 

Graag inschrijven voor 16 oktober bij, 

 

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 tel: 03/ 383 53 33 

 

of mail; mvdevelde@skynet.be. 

 

Reservatie is mogelijk vanaf 8 personen. 

 

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. 

kaastafel aan 7 Euro/kind 

 

We komen op zaterdag 22 oktober rond………… uur 

                         zondag   23oktober rond………….  uur 
 

mailto:mvdevelde@skynet.be

