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Inleiding 
 
Beste vrienden, 
 
De lente is reeds begonnen …………….we kunnen het voelen horen en ruiken. 
Het is ook weeral een tijdje geleden dat Hermanos in de bus kwam hetzij via de post of via 
mail.  
 
Onnodig te zeggen dat de economische crisis ons toch wel bezighoudt en ons met de neus 
op de feiten drukt dat de Wereld verandert en we echt niet meer het middelpunt van de 
macht in de wereld uitmaken. Onnodig te zeggen dat het belangrijk is na te denken over 
onze rol in de wereld in het algemeen en niet in het minst in de wereldeconomie. Misschien 
wordt dit wel de eerste keer dat we kunnen vaststellen dat we samen met het Zuiden 
moeten en mogen bouwen aan een nieuwe Aarde en dat wij, aan de Westerse bovenkant 
van de Aarde aan nieuwe uitdagingen mogen werken. Uiteraard geldt dit ook voor het 
Zuiden, die ons al te graag nadeden. Dit besef kan geen zaak zijn van een paar solidaire 
mensen, het is de zaak van ons allemaal. 
   
Deze Hermanos brengt ons nieuwe verhalen van Ludo uit El Salvador en een samenvattend 
verslag over de gemeenteraadsverkiezingen in El Salvador. 
Verder kunnen we melden dat Ludo een begin gemaakt heeft van een web site van de 
missiegroep. Jullie kunnen hierop reeds de vorige uitgaven van Hermanos terugvinden en er 
wordt aan gewerkt om de web site verder uit te bouwen. We zullen deze zeker  gebruiken 
om sneller nieuws over Midden Amerika bij jullie binnen te brengen. Jullie kunnen alvast een 
kijkje nemen op: 
http://opweg-encamino-ludovandevelde.weebly.com/missiegroep-oelegem.html 

 
Graag willen we jullie nu al uitnodigen voor onze volgende kerstmarkt die zal doorgaan op 
24 en 25 november in de parochiezaal te Oelegem. Hou deze datum alvast vrij want we 
kijken uit naar jullie bezoek.  
Vooral in de inleiding van Hermanos wordt de laatste jaren de aandacht getrokken op 
klimaatverandering en de impact hiervan op het Zuiden. Inderdaad vooral Midden-Amerika 
blijkt één van de meest gevoelige gebieden op aarde te zijn voor de toenemende 
klimaatverandering. Het zal dan ook geen toeval zijn dat we de laatste jaren nogal wat acties 
hebben moeten doen om mensen te helpen die slachtoffer zijn van overstromingen, 
aardbevingen en orkanen. Al de problemen die ons en het Zuiden dreigen te treffen zijn 
moeilijk te begrijpen en maken ons misschien wat moedeloos. 
Aangezien ikzelf op één of andere wijze wel dagelijks met deze problematiek bezig ben werd 
ik gevraagd door het locale Davidsfonds en de 11.11.11-organisatie om over 
klimaatverandering en de uitdagingen voor de toekomst eens wat te vertellen. Die avond zal 
doorgaan op 25 april en meer info vinden jullie verderop in deze Hermanos. 
 
Ludo Diels           
 
 

http://opweg-encamino-ludovandevelde.weebly.com/missiegroep-oelegem.html
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Bedenkingen uit de voorbije maanden 
 
Januari 
 

Victoria en haar gezin. 
Sinds enkele maanden neemt Victoria deel aan onze samenkomsten van de gemeenschap 
van Zacamil, ook al woont ze in San Roque en toch wel even uit de buurt.  We hebben haar 
bezocht. Ze woont in een ravijn met onderaan een rivier die in het regenseizoen heel 
gevaarlijk wordt, in een oud en verwaarloosd huurhuis zonder elektriciteit. Sinds enkele 
weken is er water. Maar ze moet nu het huis uit, want de eigenares wil het verkopen.  
Victoria heeft geen werk. Ze werkte een tijd in een textielbedrijfje waar de dagelijkse 
streefcijfers zo hoog lagen dat bijna alle naaisters er onderdoor zijn gegaan. Elke dag werden 
pakjes met eten op een tafel gelegd: wie de streefcijfers haalt krijgt dit allemaal mee, gratis. 
Maar nooit haalde iemand de meet, ook al werden er zoveel mogelijk uren gewerkt, geen 
rustperiode om te eten,….  Nu zonder werk. Ze heeft 3 kinderen. Het oudste meisje doet het 
derde jaar lager middelbaar en de jongste (zoon) zit in het vijfde leerjaar.  De vader van de 
kinderen heeft hen al enkele jaren geleden verlaten en denkt niet meer aan hen. Wat nu 
gedaan?  Een fatale crisissituatie. Hoe overleven?  Ze vroeg me of ik niet iemand kende die 
haar zou kunnen werk  geven, zij het om te wassen of te strijken of te kuisen of gelijk wat….  
Wat een onmacht tegenover zo’n situatie….  
 

Carina en Salvador. 
Een jong gezin, Carina en Salvador en hun twee dochters (10 en 11 jaar), wonen in een klein 
appartementje in het Centrum van San Ramón.  Ze hebben in hun appartementje een klein 
textiel ateliertje waarin ze zelf werken, samen met haar moeder. Ze gaan hun producten 
bijna dagelijks zelf verkopen in het centrum van San Salvador. Het hele gezin neemt deel aan 
onze groep , ook aan onze maandelijkse viering.  Tijdens de laatste samenkomst vroeg ik of 
er in de voorbije 14 dagen “vreugden of verdriet” waren die we wensen te delen in de 
gemeenschap.  Carina en Salvador vertelden hoe moeilijk het is om als heel kleine producent 
aan de nodige stoffen te geraken.  De enige jersey fabriek en de groothandelaars verkopen 
niet één rol stof. Dat komt hen te duur uit. Ze willen grotere hoeveelheden verkopen.  Carina 
en Salvador hebben een 50 dollars ter beschikking om grondstof en benodigdheden aan te 
kopen om bv. pyjama’s te maken, die overigens goed verkopen.  Maar het is hen bijzonder 
moeilijk om jersey te kunnen kopen. Ik vroeg hen of ze nooit gedacht hadden aan een 
banklening.  Het is voor hen onmogelijk omdat de banken garantie vragen of iemand die 
borg staat. Dat wil niemand doen voor een kleine atelier. Af en toe leenden ze bij 
woekeraars, ja het heeft eigenlijk geen andere naam, want die lenen wel aan 15% op 23 
dagen: je leent 200 dollars en na 23 dagen moet je 230 dollars betalen.  Het is niet te doen!!   
Vanuit ons solidair fonds stelden we 500 dollars als krediet ter beschikking van Carina en 
Salvador. Ze zullen maandelijks 50 dollar afbetalen en tegelijkertijd hun investeringsreserve 
behouden. We maakten een contractje. De laatste dag van elke maand zullen ze 50 dollar op 
de rekening zetten als terugbetaling.   
Dit klein teken van solidaire ondersteuning verandert plots hun mogelijkheden. Nu kunnen 
ze wel gaan aankloppen bij de groothandelaar of zelfs op de fabriek. Nu hebben ze wel een 
reserve ter beschikking om op het moment dat er grondstoffen (kleur, kwaliteit,..) voor 
handen is, onmiddellijk te kunnen aankopen en zo te kunnen werken….   Bij het begin van de 
vasten is er voor Carina en Salvador een deur open gegaan….  Toch wel heel goed.    
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Veel dank aan vrienden die dergelijk solidair fonds mee mogelijk maken.    
 

Februari 
 
Nu weet ik waar ik hem kan bewenen… 
Op 4 maart 1981 werden 5 volwassenen en 5 kinderen vermoord door de ontploffing van 
een mortier van het Salvadoraanse leger, in het dorpje Guarjila en Chalatenango.  10 leden 
van dezelfde familie Tobar. Een van de kinderen was Rafael Pompilio Tobar. Hij was 12 jaar 
toen hij vermoord werd. Zijn moeder zei gisteren tijdens de eucharistieviering dat ze nu 
eindelijk weet waar ze haar zoontje kan gaan bewenen. 
Begin 2011 werd ontdekt waar de lichamen begraven lagen.  Ze werden opgegraven.  ADN 
proeven,…. Om familiebanden te verzekeren.  En gisteren was er toelating om hen te 
begraven. 
De Salvadoraanse ngo “Pro busqueda” heeft ondertussen 372 gevallen van “verdwenen” 
kinderen opgelost. Kinderen die bij militaire manoevers in dorpen kinderen oppakten om ze 
nadien weg te schenken of in adoptie te geven, of …  In 51 van die gevallen werden de 
kinderen vermoord.  Vermoord door hen die zo opkomen voor de bescherming en 
verdediging van het volk.   
De Salvadoreense militaire autoriteiten uit de periode van de oorlog negeren nog altijd dat 
ze massamoorden, kindermoorden, verdwijningen gedaan hebben. Zij hebben het land 
verdedigd tegen het communisme. Punt en gedaan.   
Gebeurtenissen zoals gisteren in Guarjila, helen de wonden, die nu stilaan kunnen 
genezen….. na bijna 31 jaren!  
 
Leven we niet boven onze stand? 
Vraagt de bisschop van Antwerpen zich af in zijn brief n.a.v. de veertigdagentijd. “Achter de 
blitse voorkant van onze welvaartsmaatschappij gaat een sombere achterkant van armoede 
en onrechtvaardigheid schuil. We wisten het al, maar worden er vandaag met de neus op 
geduwd. In de veertigdagentijd gaat het daarover: over terugkeren naar een redelijke en 
rechtvaardige maat in onze verwachtingen. Over versoberen dus”.  Het doet deugd dat te 
lezen.  Het ware goed moesten we vanuit de kerken de hele geschiedenis (niet alleen de 
actuele) van de “rijke” welvaartlanden herlezen vanuit die visie.  Vooral sinds de kolonisatie 
(In 1492 kwam Colombus aan deze kant van de wereld aan)  staat achter de voorkant van de 
welvaart een enorme bizarre sombere, ik zou zeggen, zwarte achterkant van armoede en 
onrecht, miserie, volkerenmoord,… .  Ik zeg ook hetzelfde hier over de koffieproductie.  Die 
wordt in de economische geschiedenis soms opgehemeld als de grote bron van rijkdom voor 
het land. Maar in feite gaat het om (1) gemeenschapsgronden die aan de Indiaanse families 
ontnomen werd, (2) om zeer lage lonen en onmenselijke levensomstandigheden voor de 
permanente arbeiders op de koffiefinca’s en (3) verschrikkelijk lage vergoeding en nog meer 
onmenselijke levensomstandigheden voor de koffieplukkers, (4) en dan mag je niet vergeten 
dat de staat (dat is de belastingbetaler) de koffieproductie dik en dun gefinancierd en 
gesubsidieerd heeft (en nog altijd).    
Ja, achter de voorkant van de welvaartmaatschappij gaat een sombere achterkant van 
armoede en onrecht schuil: onze welvaart heeft alles te maken met de hardnekkige 
structurele zonde. Grondige bekering is absoluut nodig.   
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De Aarde in het nauw…………..hartelijk welkom!!!!! 
 
De laatste decennia zorgt een enorme bevolkingsaangroei ervoor dat onze planeet Aarde 
niet enkel bedreigd wordt door milieuvervuiling, maar dat we ook te maken hebben met 
daling in biodiversiteit, gebrek aan grondstoffen (inclusief energie en water). Verder worden 
we geconfronteerd met een te snelle klimaatverandering. De complexiteit schrikt ons zo af 
dat we moedeloos worden. Toch zijn er andere mogelijkheden. 
 
De wereld, die ondertussen ons dorp is geworden, heeft geen nood meer aan een klassieke 
groei, maar aan een complete verandering van de grote vraagstukken van onze maatschappij 
zoals energieproductie en distributie, transport en mobiliteit, industriële productie (inclusief 
materialen en chemicaliën), rurale en stedelijke ontwikkeling.  
 
Diegenen die de uitdaging niet aangaan, zullen zeker verliezen. Diegenen die geboeid naar 
een andere wereld en technologie zoeken, kunnen misschien de winnaars worden. Wie durft 
het aan om samen nieuwe wegen te bewandelen en de toekomst van onze kinderen (het 
gaat echt niet enkel over onze kleinkinderen) mooi te maken? 
 
Ludo Diels, verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de VITO, zal ons vertellen vanuit 
zijn regionale en internationale ervaringen, op weg naar een duurzame aarde.  
 
Deze avond wordt georganiseerd door 11.11.11 Groot Ranst in samenwerking met het 
Davidsfonds Oelegem, Broechem, Ranst. De avond gaat door in de parochiezaal te 
Oelegem (Venusstraat 10) op 20 april om 20 uur. Inkom is 3 €.  
 
Welkom!    
 

   
 

 

Water en vuur, twee elementen die ons doen nadenken over de toekomst. Fukuchima is net 

een jaar geleden. Tijd om even stil te staan. 
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Verkiezingen in El Salvador maart 2012.   
 
De resultaten van de verkiezingen van gemeenteraden en parlementsleden van 11 maart 
2012 zijn een belangrijke  nederlaag voor het FMLN.  ARENA (rechts) is opnieuw de partij 
met meer parlementsleden dan het FMLN.   
Een eerste lezing.  Het FMLN won de presidentsverkiezingen van 2009 met een belofte van 
radicale veranderingen in de samenleving.  Die zijn er natuurlijk niet gekomen. 
 Het Frente had ook geen meerderheid in het parlement om de nodige 
“veranderingswetten” te maken. Overigens de niet partij gebonden president Funes, gaat 
zijn eigen weg, in sterke alliantie met de USA en in een duidelijke afstandname van het 
ALBA-blok (Cuba, Venezuela, Bolivië, Ecuador, Nicaragua,...).   De frustratie dat 
veranderingen er niet kwamen, speelden beslist mee bij deze verkiezingen.   Een partij in de 
regering betaalt natuurlijk ook altijd de politieke kosten daarvan.   
Maar er is meer aan de hand.   
De “vrienden van Mauricio (de huidige president)” en de groep sympathisanten die in 2009 
voor het FMLN stemden (met Mauricio Funes als kandidaat) hebben dit blijkbaar nu niet 
gedaan.  Er was ook een absenteïsme van 45% van de kiezers. Dat is natuurlijk hoog, ook al is 
dat meestal zo wanneer er tegelijkertijd geen presidentsverkiezingen zijn.   
De gedachte dat de zoon van de historische commandant (van de communistische partij) van 
het FMLN, Schaffik Handal, een ideale kandidaat zou zijn om de stad San Salvador te winnen 
op ARENA is heel duidelijk mislukt.  Handal haalde slechts een goede 30% van de 
uitgebrachte stemmen.  
Het FMLN heeft altijd gezegd dat ze geen schrik hadden van de van ARENA afgescheurde 
GANA-partij.  Die zouden alleen maar stemmen weghalen bij de rechtse ARENA partij.  Maar 
ook dat lijkt een nogal zware vergissing geweest te zijn.  In de derde grootste stad, San 
Miguel, won GANA de gemeenteraad met een heel populaire kandidaat (die al in alle rechtse 
partijen heeft meegedaan en telkens gewonnen heeft). 
Van de in totaal 84 parlementsleden hebben de twee grootste rechtse partijen, ARENA (33) 
en GANA (11) de meerderheid.  Voor absolute meerderheid zijn zowel ARENA als het FMLN 
nodig. Er zal dus sterk moeten onderhandeld worden, ook opdat de huidige regering nog iets 
meer dan 2 jaren zou kunnen vooruit komen.  
Het FMLN heeft onvoldoende gewerkt aan en in de basis, noch in de gemeenten met een 
FMLN burgemeester, noch in de andere.  De partij moet zich werkelijk democratisch 
uitbouwen, minder ideologisch “orthodox” en voldoende open om de nodige stemmen te 
halen.  Met de harde stemmen win je geen verkiezingen.   De in verkiezingstrijd (2008-2009) 
beloofde  grote “veranderingen” zijn er niet gekomen: de economische situatie  blijft heel 
moeilijk en het sociale geweld lijkt het te halen.  Een aantal toch wel populistische subsidies 
– hoe belangrijk ook voor de mensen - zoals schooluniformen en schoenen in alle 
staatsscholen, subsidie voor oudere mensen zonder pensioen, subsidie op het gas, zaaigoed 
voor kleine boeren,.......  konden toch de bevolking niet massaal naar de stembus drijven en 
nog minder doen stemmen voor het FMLN.    
Eens het nieuwe parlement en de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd op 1 mei 2012 
begint de voorbereiding van de kiescampagne voor een nieuwe president in maart 2014.  Zal 
het FMLN voldoende leren uit de nederlaag van 2012 om de nodige strategische 
veranderingen aan te brengen en een goede kandidaat te kiezen of zal het FMLN het risico 
willen lopen van de regering te verliezen en dan toch maar “liever” (?) in de oppositie te 
staan?   Natuurlijk is het Salvadoraanse volk het slachtoffer en zullen strategische 
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veranderingen in het ontwikkelingsmodel weer worden opgeschort... meer armoede, meer 
miserie, minder onderwijs, minder gezondheidszorg, meer rijkdom voor de rijken,....  Al bij al 
is het natuurlijk zielig te zien dat (1) zoveel (45%) mensen niet zijn gaan stemmen, en (2) 
zoveel gewone en kleine mensen toch blijven dromen dat een partij van rechts, een partij 
van de grote rijke families en bedrijven in dit land voor hen toekomst kan geven.  Ze blijven 
dromen omdat er ze hier of daar toch een druppeltje ontvangen hebben.   
 

 
 
 

Opvangcentrum in San Ramon 

 
 
 
 

 
 
Blije gezichten van de kinderen die opgevangen worden in San Ramon. De steun kan hen 
verleend worden dankzij de opbrengsten van de FINCA die met hulp uit de missiegroep 
verder kan uitgebouwd worden. 
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Nuttige info over onze projecten 
 

- voor het werk van Herman Van de Velde 
BE85 0353 0893 1806 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 
 

BE75 035 - 2302596-51 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

