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Inleiding 
 
Beste vrienden, 

Op het moment dat deze Hermanos in de brievenbus valt of via internet binnenkomt,is 
hopelijk eindelijk de zomer begonnen en staan we weldra voor een boeiende 
vakantieperiode. Deze maand vond ook de Rio+20 top plaats. 20 jaar na de wereldtop over 
milieu en ontwikkeling verzamelden van 20 tot 22 juni 2012 wereldleiders zich opnieuw in 
Rio de Janeiro. De Rio+20-top moet de twee belangrijkste uitdagingen voor de mensheid 
met elkaar verbinden én in de richting van een oplossing sturen, nl. ecologische 
achteruitgang…. klimaatverandering ,schrijnende armoede……. groeiende sociale 
ongelijkheid. 

Lees verder ook een interview van MO* journaliste Alma de Walsche met Rajendra Pachauri, 
voorzitter van het IPCC (intergovernmental Panel for Climate Change) dat uitgebracht werd 
op de vooravond van de Rio+20 conferentie. http://www.mo.be/opinie/duurzame-
ontwikkeling-moet-ook-grotere-milieubedreigingen-incalculeren 
We kijken uit naar het resultaat van Rio+20 en zullen zeker in ons septembernummer 
hierover berichten.  
Aan de vooravond van de VN-duurzaamheidtop heeft Rio de Janeiro haar beruchte 
vuilnisbelt Jardim Gramacho, de grootste vuilnisbelt van Latijns-Amerika, gesloten. Het bevat 
60 miljoen ton en werd gestart onder de militaire dictatuur (1964 – 1985). Het duurde tot nu 
eer men kon beslissen om dit gifstort te sluiten. De saneringskost lijkt niet betaalbaar. Er 
wordt alvast een stortgasinstallatie geopend om het geproduceerde methaan op te vangen 
en om te zetten in elektriciteit. Opnieuw een stap en een symbool voor Brazilië om zich 
verder te ontwikkelen in een groene economie.  

  
 
In deze Hermanos geven we een kort verslag van de opstart van het honingproject in El 
Salvador en brengen we ook een overzicht van de studiebeurzen voor het Latijns-
Amerikaanse opvoedingsproject ABACOenRed. 
In deze inleiding informeren we nog eens dat jullie ook heel wat info kunnen vinden over het 
werk van Ludo Van de Velde via volgende web site.  
http://opweg-encamino-ludovandevelde.weebly.com/missiegroep-oelegem.html 

Tevens bezorgen we een eerste bericht over het project van broeder Emmanuel della Faille 
in de Filippijnen. Dit project zal ook gesteund worden via onze volgende kerstmarkt.    
Graag willen we jullie nu al uitnodigen voor onze volgende kerstmarkt die zal doorgaan op 
24 en 25 november in de parochiezaal te Oelegem.  
Op zondag hebben we zoals altijd onze eucharistieviering rond het thema “Voor elke weg is 
er een ster”. Deze viering zal voorgegaan worden door Emmanuel della Faille.  Hou de datum 
van het weekend  alvast vrij want we kijken uit naar jullie bezoek. 
Ludo Diels           

http://www.mo.be/opinie/duurzame-ontwikkeling-moet-ook-grotere-milieubedreigingen-incalculeren
http://www.mo.be/opinie/duurzame-ontwikkeling-moet-ook-grotere-milieubedreigingen-incalculeren
http://opweg-encamino-ludovandevelde.weebly.com/missiegroep-oelegem.html
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Verslag honingproject in El Salvador 
 

 
 

Zoals jullie weten, werken we in San Ramon (El Salvador) tvv enkele kinderopvanghuizen en 
worden de inkomsten en het voedsel van een finca hiervoor gebruikt. Vandaag brengen we 
een verslag van het honingproject van de Finca San Jorge. Dit project beoogt de productie 
van honing om zowel inkomsten als gezonde voeding mogelijk te maken in het kinderdag-
verblijf “Alfonso Acevedo” waar dit jaar 124 kinderen deelnemen. Hieronder volgt een kort 
verslag van de opstart.  
Het honingproject in de finca San Jorge is gestart met technische vorming van het personeel, 
aankoop van aangepast kleding voor het omgaan met de bijen, aankoop van de bijenkorven 
en de bereiding van alternatieve voeding voor de bijen. 

 
a) Opleiding, vorming.  

 
 Drie medewerkers werden opgeleid door een technicus van 
de Nationale landbouwschool: soorten bijen, veterinaire 
behandeling, reproductie van  zwermen, gebruik van was, 
isoleren van  roofdieren, voorkomen van  allerlei soorten 
plagen.  Vervolgens werd een eerste planning gemaakt voor 
het omgaan met bijen met daarbij 
de nodige instructies voor 
preventie van problemen en 
bestrijden van plagen en ziekten.  

 

 
b) Uitwisseling van ervaring in honingproductie 
 

De medewerkers van de finca konden ervaring uitwisselen met 
de concrete productie van bijen, honing en de andere nevenproducten (op de Nationale 
landbouwschool) en ook bij een groep vrouwen die een honingproject beheren waarbij 
gezorgd wordt voor alternatieve voeding voor de bijen (op basis van zaden van maicillo, 
morro, ayote) voor tijden zonder bloemen in de omgeving. Deze uitwisseling werd als 
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zeer belangrijk ervaren gezien het gaat om natuurlijke en effectieve voeding voor de 
bijen en het doet tevens de productiekosten dalen.  

 
c) Aankoop van de korven en kledij en bepaling van de plaats  voor 

de bijenkorven.  
Korven en kledij werden aangekocht en er werd dan beslist de 
korven te plaatsen in de zone waar er appelsienen, koffie en 
balsem geproduceerd wordt.  

 
d) Activiteiten die nu op het programma staan 

 

 Terreinbezoeken en uitwisselingen op de Nationale 
landbouwschool.. 

 Aankoop van de nodige medicamenten.  

 In het regenseizoen (vanaf mei) wordt ayote en maicillo gezaaid, zodat het graan 
(maicillo) en de zaden (van ayote) kunnen gebruikt worden voor de productie van 
alternatieve voeding voor de bijen in periodes zonder bloemen in de regio.  

 Maken van de alternatieve voedingsmiddelen voor de bijen.    
 

We kunnen stellen dat het project goed gestart is en goed kan rekenen op de technische 
bijstand van de Nationale Landbouwschool. 
 

 

Samenwerkend Leren zonder Grenzen… een Alternatief Educatief initatief vanuit Latijns 

Amerika 

www.abacoenred.com 

ABACOenRed – ABACO is een afkorting voor ‘Aprendizaje basado en Actitudes Cooperativas’ 
(Leren gebaseerd op Samenwerkende houdingen), en tegelijkertijd staat het als woord ook 
voor ‘TELRAAM’, een toch wel belangrijk en zeer zinvol historisch leermiddel. 

Hiermee willen we zeggen dat: 

. het leren vanuit onze ervaringen (geschiedenis) zeer belangrijk is 

. dat samenwerken essentieel is voor elk leerproces 

. en dat leren kan ZONDER GRENZEN (via netwerken – ‘en red’, dus ook via internet) 

Gedurende 28 jaren konden we samen aan opvoeding werken en ervaringen opbouwen in 
Nicaragua en in Centraal Amerika. Hier namen vele mensen en  instellingen aan deel, het gaat 
echt om een collectieve opbouw van een alternatieve pedagogie en methodologie. 

Na 28 jaren vonden we het belangrijk deze opgebouwde ervaringen, vanuit een 
centraalamerikaanse context te delen, met andere geïnteresseerde mensen vanuit gans 
Latijns Amerika. Vandaar dat we ABACOenRed oprichtten, begin 2011.  Een plaats in internet 
(www.abacoenred.com) waar we ervaringen, kennis en wetenschap kunnen uitwisselen, waar 

http://www.abacoenred.com/
http://www.abacoenred.com/
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we kunnen bijleren, en een nieuw uitgangspunt kunnen vormen om steeds weer bij te dragen 
aan de collectieve opbouw van een meer rechtvaardige samenleving in Latijns Amerika. 

Om dit mogelijk te maken, vanuit de website van ABACOenRed, denken we na over ons doen 
en laten bij leerprocessen: een enorm interessant gebeuren omwille van de ‘ver-rijkende’ 
ervaringen vanuit zovele landen. 

Om dit te realiseren gaan we uit van 5 basisprincipes: 

1. De kunst van het luisteren: oor en oog hebben voor je medemens… erbij ‘laten zijn’ 

2. De vaardigheid om concrete situaties van mensen te begrijpen 

3. De bereidheid tot het (mee-)delen: gebaseerd op een wederzijds diep respect 

4. De beslissing van het engagement: mijn keuze is niet vrijblijvend 

5. De visie van integratie, want alleen ben ik niemand: “ik ben omdat wij zijn” (UBUTU), 

het belang van  de netwerken, de organisatie, coördinatie. 
 

Deze 5 principes zijn met mekaar verbonden door een sfeer van vertrouwen en een 
constructieve (auto-)kritische houding, zowel op persoonlijk vlak als op groepsniveau. 

De uitwisseling, via de website van ABACOenRed, gebeurt  dank zij 7 verschillende 
componenten: 

1. De virtuele school: er worden cursussen aangeboden voor opvoed(st)ers in het 

algemeen over thema’s die met opvoeding en gemeenschapsontwikkeling te maken 

hebben. De mensen kunnen zich hier voor inschrijven via internet. Voor deze 

cursussen  worden studiebeurzen gefinancierd vanuit Oelegem, wat het mogelijk 

maakt dat ook opvoed(st)ers aan de basis, met zeer laag inkomen, en zonder 

institutionele steun, aan deze cursussen deelnemen. Dit is ENORM belangrijk, niet 

alleen voor hen, maar ook voor ons en voor de rest van de deelne(e)m(st)ers aan die 

cursussen omdat ook zij zeer belangrijke en zinvolle ervaringen hebben uit te wisselen. 

2. De virtuele bibliotheek: met verschillende leerbronnen (boeken, tijdschriften, teksten, 

presentaties, over opvoeding en gemeenschapsontwikkeling) en die gratis ter 

beschikking staan voor geïnteresseerden. Hier kan men ook nieuwe leerbronnen en 

leermiddelen voorstellen. 

3. Getuigenissen en bedenkingen: het zijn teksten geschreven door personen die op één 

of andere manier verbonden zijn met ABACOenRed en hun ervaringen willen mee-

delen. 

4. Profielen: Vooral (alhoewel niet exclusief) van opvoed(st)ers vanuit Latijns Amerika 

opdat we hun bijdrage aan de opvoeding zouden kennen en er kunnen van leren.  

5. Verwijzingen naar andere interesante websites. 

6. Het tijdschrift van ABACOenRed, waarvoor men kan inschrijven via de website om zo 

op de hoogte te blijven van nieuws, nieuwe bijdragen, getuigenissen en bedenkingen 

over opvoeding in LA 

7. Discussiegroepen over specifieke thema’s, waar ook kan voor ingeschreven worden 

via de website. Op dit moment zijn de thema’s: ‘alternatieve opvoeding’ en ‘hoe 

leerprocessen begeleiden via het internet’. 
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Wat we tot nu toe hebben kunnen doen, wat cursussen betreft, kan je zien in de volgende 
tabel: 
 

CURSUSSEN 
VERTEGENWOORDIGDE 

LANDEN 

AANTAL 

DEELNE(E)M(ST)ERS 

1. Internationale Cursus in het 

begeleiden van Leerprocessen – 1ste 

Editie  

10 (Guatemala, Perú, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras, Verenigde Staten, 

Bolivië, Spanje, México en Venezuela) 
31 

2. Internationale Cursus in het 

begeleiden van Leerprocessen – 2de 

Editie  

 10 (El Salvador, Nicaragua, Spanje, 

Panamá, Haití, Venezuela, 

Dominikaanse Republiek, Guatemala, 

Uruguay en Honduras) 

26 

3. Int. Cursus in het begelei-den van 

leerprocessen vanuit virtuele 

platformen – 1ste Editie 

04 (Nicaragua, El Salvador, Spanje, 

Verenigde Staten) 
14 

4. Int. Cursus in het begelei-den van 

Leerprocessen – 3de Editie 

08 (Honduras, VS, Nicaragua, Ecuador, 

Argentinië, El Salvador, Panamá en 

Colombië) 
24 

5. Internationale Cursus in 

Volksopvoeding – 1ste Editie  

10 (Argentinië, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Colombië, Costa 

Rica, Chili, Spanje en Paraguay) 
24 

6. Int. Cursus in organisatie en 

management van info-bronnen  

04 (Argentinië, Chili, Honduras en 

Nicaragua) 
14 

7. Int- Cursus in het formuleren van 

Sociale micro-projecten – 1ste Ed. 

08 (Cuba, Argentina, Brasil, Honduras, 

El Salvador, Panamá, México y 

Nicaragua) 
18 

8. Int. Cursus in het begelei-den van 

Leerprocessen – 4de Editie 

04 (Cuba, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua) 
21 

9. Internationale Cursus in 

Volksopvoeding – 2de Editie 

05 (Cuba, Nicaragua, Dominikaanse 

Republiek, België, Venezuela) 
17 

TOTAAL 23 189 

 
Op dit moment worden ook nog aangeboden voor dit jaar: 
 
. Internationale Cursus in het begeleiden van Leerprocessen – 5de Editie 
. Internationale Cursus in Systematisatie van Ervaringen – 1ste Editie 
. Internationale Cursus in het formuleren van Sociale micro-projecten – 2de Editie 
. Master (postgraduaat) in managemente van gemeenschapsontwikkeling, samen met de 
Nationale Autonome Universiteit van Nicaragua – UNAN-Managua (start 2 september en 
loopt 2 jaar) 

 

Met dit project beogen we ons steentje bij te dragen in het opbouwen van een versterkt Latijns 

Amerika in zijn strijd voor zijn tweede en definitieve onafhankelijkheid. Dit kan via het 

identificeren, het waarderen en het bekend maken van zijn eigen historische belangrijke 

bijdragen gericht op een ‘ander en beter Latijns Amerika’ dat zeker mogelijk is vanuit een 

sociaal humanistische visie. 
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¿Welke balans maken we nu op, na een jaar functioneren als ABACOenRed? 

Vertrekkende van de opgebouwde en bereikte resultaten, samen met elk van de bijna 200 

deelne(e)m(st)ers aan de cursussen, alsook met die duizende mensen die met ons in contact 

staan via de website, is er duidelijk, zowel kwantitatief als kwalitatief een zeer positieve en 

progressieve balans. In zeer weinig tijd heeft ABACOenRed zich weten te projecteren in  de 

meeste landen van Latijns Amerika. Er wordt ondertussen reeds een grotere verscheidenheid 

van thema’s aangeboden via de verschillende cursussen, steeds gelinkt met 

gemeenschapsontwikkeling.  

We zullen moeten blijven bij-leren en de technologische aspecten blijven verbeteren in functie 

van de educatieve cursussen die we aanbieden vanuit onze website.  

Nog een andere uitdaging is het nog meer toegankelijk maken van deze leergelegenheden voor 

iedereen via het zoeken naar fondsen van externe financiering, zodat we nog meer 

studiebeurzen kunnen aanbieden. Hiervoor kan het ook belangrijk worden overeenkomsten te 

sluiten met instellingen en organisaties die belangstelling hebben voor deze thema’s, in het 

kader van een alternatieve opvoeding en een ‘Pedagogía de SER’ (Pedagogie van ‘ZIJN’).  

Ook hebben we een engagement om theorie en praktijk permanent te blijven combineren en op 

elkaar af te stemmen in het uitbouwen van de leergelegenheden, gebaseerd op samenwerkende 

houdingen.  

 

Dank zij de belangrijke solidaire bijdragen vanuit Oelegem, kunnen aan dit project ook 

opvoed(st)ers aan de basis, met (zeer) lage inkomens hier actief aan deelnemen. ENORM 

VEEL DANK HIERVOOR. 

 

Herman Van de Velde 

www.abaccoenred.com 

herman@abacoenred.com 
 

 
 
Medisch programma NGO 'Tiberiade Community Foundation Inc.' 
 

De NGO 'Tiberiade Community Foundation Inc.' werd gesticht 
in 2000 door twee belgen, broeder Emmanuel della Faille en 
Bruno Verstraete, huisarts. In het dorpje Sapang op het eiland 
Talim, ten zuiden van Manilla (grootstad in de Filippijnen), 
richtten zij er de 'St Damiano-kliniek' op.  
 
 
 

 
 

http://www.abaccoenred.com/
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Het eiland Talim, ten zuiden van de hoofdstad Manilla, bevindt 
Zich in de 'Laguna de Bay', het derde grootste meer van heel 
Azië. 
Tien jaar later draait deze kleine kliniek op volle toeren voor zo'n 
tienduizend inwoners uit 3 à 4 dorpen. Haar werking berust op 
zes pijlers : 
 
1.  Medische raadplegingen 

 
Elke dinsdag en donderdag komt een dokter uit Manilla 
voor de consultaties. De andere 
dagen worden de patiënten verzorgd door twee 
verplegers. Deze werden opgeleid door Belgische 
artsen die telkens twee jaar ter plaatse verbleven. 
Hoewel die bezoeken 2 x per week van de Filippijnse 
dokter, op financieel vlak een zware belasting 
betekenen, toch kan de kliniek autonoom werken. 
Heelkundige ingreep van een abces bij een zieke, door 
onze trouwe Filippijnse dokter Jack. 

 
2.  Apothekersdienst 

Buiten de consultaties ter plaatse, staat het medische 
team ook klaar voor de eerste hulp bij ongevallen en 
staat zij in voor de apotheek. Zij promoten de 
generische geneesmiddelen, om aan de armen met een 
klein budget, ook medicatie en verzorging te kunnen 
bieden. 
 
 
 
 

3. Voedingsprogramma 

Omdat de prijzen van voedingswaren sinds 2008 zo 
de hoogte zijn ingeschoten, stelden wij vast dat een 
deel van de kinderen ondervoed waren geraakt. Om 
en bij tweejarige leeftijd konden sommigen onder 
hen, niet eens lopen, noch spreken. Onze NGO 
besliste dus een opsporingsprogramma' op te starten 
om ondervoede kinderen te begeleiden. De moeders werden uitgenodigd om dieetlessen te 
volgen, vier namiddagen per week, en kregen dan ook, samen met de op te volgen kinderen, 
een gratis middagmaal. In drie jaar tijd werden zo'n 45 kinderen geholpen; twee ervan 
stierven en drie liepen hersenletsels op. Niettemin konden er op die manier, toch een 
veertigtal kinderen hun normaal gewicht herwinnen. 
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4. Medische Spoedhulp 

In sommige dramatische gevallen biedt de kliniek, 
voor de armsten, ook spoedhulp aan . Zo kon een 
jonge melaatse vader verzorgd worden. Na twee 
jaar was hij genezen. Kinderen met 'hazenlip' 

worden eveneens bijgestaan en komen in 
aanmerking voor gratis verzorging onder een 
bijzonder regeringsprogramma.  
 
De kleine Rudy met 'hazenlip' werd voor het eerst 
geopereerd in de maand augustus. Hij herstelde 
snel na een geslaagde ingreep. Hij was heel braaf 

en klaagde niet van de pijn. Wat een vreugde hem te zien, met die nieuwe mooie lach, toen 
hij weer op consultatie kwam ! Binnen zes maand komt hij met mama terug, voor een 
volgende ingreep. 
 
5. Voedingshulp. 

Om de drastische prijsstijging van rijst tegen te gaan, treedt de 
kliniek ook op als groothandelaar. Zo kunnen families er hun rijst 
kopen met minstens 10 % korting op 
de marktprijs.  
 
 
 
Na de teistering van de twee mega-tyfoons 'Ondoy' en 'Pepeng', 
deelde de kliniek in september 2009, voedselpaketten uit aan 487 
gezinnen uit het verwoeste 
dorp ( rijst - pakjes soep - conserven e.d...) 

 
6. Gezondheidsopleiding en afvalpreventie 

De Filippijnse dokter zet de vorming van onze medische staf verder door. Twee namiddagen 
per week licht hij er - ook aan enkele moeders - de basisprincipes uit, van hygiëne en 
gezondheid. Hij promoot er heel intens het gebruik van wasbare luiers om zo de berg 
van het 'niet-recycleerbaar' afval te verminderen.  
 

In het kader van deze promotiecampagne krijgt 
ieder pasgeboren kindje, gratis twee wasbare 
luiers. Deze kunnen ook, aan verminderde prijs, in 
de kliniek aangekocht worden . 

 

Het sorteren van afval wordt er uitgelegd ; zo leren 
de inwoners hoe ze op natuurlijke wijze, hun afval 
kunnen verwijderen en recycleren. Maar dit vergt 
een hele mentaliteitsverandering ! 
 

Volgende keer brengen we het verhaal van de bouw van de nieuwe kliniek, een 
project dat ook vanuit Oelegem zal gesteund worden.  
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Info indien jullie onze proejcten wensen te steunen 
 

- 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’ 
 
- 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’ 
 
   of indien fiscaal attest gewenst 

 
BE71 0000 1733 1169, Proma vzw 
BIC: BPOTBEB1 
Met vermelding: ‘2011/01 Sapang’ 
 

Fiscaal attest automatisch vanaf 40 €. 

   
Dank in naam van onze vrienden in Nicaragua, El Salvador, en de Filippijnen. 
 

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

