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Inleiding 
 
Beste vrienden, 
 
Na een zomer die maar niet gestart geraakte en na maanden van twijfel plots in alle 
hevigheid losbarste om dan traag weg te deemsteren, zijn jullie weer allen aan het werk. De 
uitdagingen zijn er niet minder op geworden, de economische crisis leek even ver weg in de 
vakantie omdat we dan minder naar het nieuws kijken en minder kranten lezen. De 
Noordpool bereikte een nieuw dieptepunt op gebied van ijsbedekking. Ook de Alpen lagen 
er grijs en verschrompeld bij (de gletsjers lagen te zweten en probeerden hun laatste massa 
nog te behouden). Van sneeuw was geen sprake eind augustus. Het Zuiden kende de ergste 
bosbranden sinds de hete zomer van 2003. In India moesten de scholen langer dicht blijven 
omwille van de grote hitte. En ondertussen ontsnapte New Orléans aan het ergste met de 
orkaan Isaac.  
Maar misschien waren er ook lichtpunten. Misschien ontdekte je wel tijdens de vakantie dat 
er andere manieren zijn om te leven die meer duurzaam zijn. Je ontdekte dat niet iedereen 
in een verschroeiende consumptiemaatschappij leeft. Maar tegelijk stelde je misschien vast 
dat ook net in die landen zeer veel mensen trachten om onze manier van leven na te volgen 
en zo ook bij te dragen aan een onherroepelijk herstel.  
Tijd dus om in september terug te werken aan de kwaliteit van onze planeet en van het 
leven van iedereen.   
Graag hadden we jullie nog opgeroepen om deel te nemen op 22 september aan ‘sing for 
the climate’ acties (wat o.a. doorging op de Moervelden in Ranst. Door het vrij plotse 
overlijden van ons vader (Marcel Diels), hebben we echter deze Hermanos niet tijdig klaar 
gekregen. 
We verwijzen naar de web site om meer info te vinden over dit event 
http://www.singfortheclimate.com/NL/default.aspx 
 
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 enkele 
uitrekstels hieruit vinden jullie in dit nummer onder de bedenkingen.  
In vorige Hermanos beloofden we een verhaal over de bouw van een nieuw kliniekje in de 
Filippijnen in het project dat broeder Emmanuel della Faille ondersteunt. Dit project zal ook 
gesteund worden via onze volgende kerstmarkt.    
 
Inderdaad, 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.singfortheclimate.com/NL/default.aspx
http://opweg-encamino-ludovandevelde.weebly.com/missiegroep-oelegem.html
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Bedenkingen uit de voorbije maanden 
 
Juni 
 
Waarom is er weinig buitenlandse investering in El Salvador? 
In 2011 was El Salvador een van de landen met de minste buitenlandse investering. 
Maar niet alleen is er weinig belangstelling vanwege het buitenland, maar ook de 
Salvadoraanse bedrijven investeren ook weinig in hun eigen land. 
Rechts zegt dat dat alles te maken heeft met de politieke onzekerheid in dit land.  Links zegt 
dat de oorzaak ligt bij de grote concentratie van kapitaal en de beperkte inlandse markt.  In 
Honduras is er meer geweld en de buitenlandse investering blijft daar groeien.  Nicaragua 
heeft een lage inlandse productie, maar ontving wel een miljard dollars aan buitenlandse 
investeringen in 2011 tegenover slechts 440 miljoen in El Salvador wiens economie drie keer 
groter is dan in Nicaragua.  
Links herinnert eraan dat in de jaren 90, onder ARENA regeringen, verschillende 
staatsondernemingen geprivatiseerd werden (de banken, telefoon, distributie van de 
energie, pensioenen,..): De banken werden terug privé en de regeringen verlaagden de 
belastingen op de uitvoer van koffie en rietsuiker, en ook op de jaarlijkse rente van de grote 
ondernemingen (van 35 naar 25%).  Daardoor konden de grote ondernemingen heel veel 
kapitaal vergaren. Ze wilden niet in eigen land investeren.  Daarom was er veel druk op de 
regering om de dollar als munt in te voeren. Dat vergemakkelijkte de investering in het 
buitenland.  De grote ondernemingen zijn niet geïnteresseerd in het uitbouwen van de 
binnenlands markt.   
Rechts eist dat de (centrum linkse) regering zou besparen (vooral op de sociale programma’s 
die een 65% van de bevolking bevoordelingen) en dat er zeker geen verhoging komt op de 
belastingen.  Links zegt dat het probleem niet dat besparen is (op sociale programma’s) maar 
dat de regering dringend moet werken aan meer inkomsten om zo meer te kunnen 
investeren in sociale sector en in de versterking van de landbouw.  Links beweert dat er 
jaarlijks miljoenen fraude gebeurt doordat de grote ondernemingen zoveel achterpoortjes 
gevonden hebben om minder belastingen te moeten betalen en doordat ze oa de geïnde 
BTW niet doorspelen naar het ministerie van financies of de quota van de werknemers voor 
de sociale zekerheid niet (tijdig) betalen.  Er bestaat hier een regressieve belastingsstructuur 
gebouwd op belastingen als BTW en op de lonen: goed voor 82% van de inkomsten van de 
regering, terwijl de grote bedrijven slechts een 18% bijdragen. 
Deze discussie is volop bezig in de krantenartikels, in TV en radio interviews en debatten.  
Afhangend van de tendens van de media worden “specialisten” uitgenodigd die in een of 
andere richting de kijkers, lezers, luisteraars wil overtuigen. 
 
Juli 
 
Toch veranderingen in dit land…. Kleine stapkes die tekens van hoop kunnen zijn. 
Op het einde van het derde jaar van President Funes informeerde de minister van 
Gezondheid dat het aantal sterfgevallen van moeders verminderd is van 71.2 doden per 
honderdduizend pas geborenen tot 50.80.   Dank zij grote inspanningen van het ministerie 
konden 98% van de kinderen onder de 5 jaar de nodige vaccins ontvangen.  Deze regering 
heeft een belangrijke stap gezet (zeker nog niet de laatste) in de hervorming van de hele 
gezondheidszorg in dit land.    
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Een nieuwe linkse partij in El Salvador. 
Ex guerrillaleider (PCS – communistische partij, een van de 5 organisaties van het FMLN ten 
tijde van de oorlog - en mede ondertekenaar van de Vredesakkoorden) en charismatische 
politieke analist lanceerde voorbij weekend een nieuwe politieke partij in vorming.  
“Beweging voor een nieuw land”.  Hij wil een partij oprichten die “democratisch is, die 
mobiliseert en een factor van eenheid is in de strijd van het Salvadoraanse volk.  Een partij 
die van onder uit geboren wordt en in functie staat van “die van beneden”.  Een partij die wil 
werken aan de transformatie van de staat zelf en niet alleen van de regering (die om de 5 
jaar verandert).  Dagoberto wil de dynamiek en de idealen van het FMLN als 
guerrillabeweging hernemen en beschuldigt de politieke partij FMLN van vandaag als een 
“fabriek van functionarissen” en dat ze idealen vergaten die hen naar het gewapend conflict 
leidden, dat ze niet geïnteresseerd zijn in de belangen van het volk.  Hij zegt dat iedereen 
welkom is de politieke beweging maar je moet wel overtuigd willen strijden tegen de 
corruptie en tegen “dief partijen” (partidos ladrones),zowel van die genen die zich rechts 
verklaren als tegen degenen in zeggen links te zijn.   Waarschijnlijk zal deze politieke 
beweging (indien  ze officieel als partij erkend wordt) niet deelnemen aan de 
presidentsverkiezingen van 2014, maar wel aan de gemeenteraads- en 
parlementsverkiezingen van 2015.    Er zijn een aantal sociale bewegingen die zich erkennen 
in deze charismatische politieke leider.  Blijkbaar zou de bij belangrijke volkse sectoren sterk 
beluisterde radio “Cadena mi gente”  ook geïnteresseerd zijn om deze beweging te 
ondersteunen.   Er zijn nogal wat sociale sectoren die erg ontgoocheld zijn over het FMLN als 
regeringspartij en over het gedrag (de wetten die ze maken, wat ze allemaal zeggen, hun 
manier van leven en reizen,..) van fmlm parlementsleden. 
Tot nu toe is geen enkele initiatief van ex guerrillaleiders om een andere partij (buiten het 
fmln) te vormen gelukt. Bij de eerste verkiezingen haalden ze onvoldoende stemmen.    
 
Augustus 
 
Te lange droogte in het zuidoosten van El Salvador.   
 
Gedurende meer dan een maand heeft het in de oostelijke kuststreek niet geregend en dat 

in volle regenseizoen 2012.   
Hoofdzakelijk de maïsproductie door 
kleine boeren en coöperatieven heeft er 
zwaar onder geleden.  Ook al  zal de 
regering zorgen voor nieuwe financiering 
om opnieuw te zaaien, voor de 
boerenfamilies is het een drama: geen 
eigen maïs beschikbaar, geen inkomsten 
omdat ze niet kunnen verkopen. De 
regering stelt nieuw zaadgoed ter  
beschikking… in de hoop dat er  in de 
tweede helft van het jaar niet te veel of 
niet te weinig water valt. een 10% van de 

verwachte productie zou verloren zijn. 
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“Gestolen, verdwenen kinderen”. 
 
De legerkoepel zwijgt er over en wil de oorlogsarchieven niet beschikbaar stellen.  Het leger 
heeft nooit kinderen gestolen, blijven ze zeggen. Maar de realiteit is anders.  Deze dagen kon 

María M Contreras (57 jaar) haar 
zoon terug ontmoeten.  30 jaren 
geleden bij een militaire actie in de 
streek waar ze woonden, heeft het 
leger drie kinderen van haar 
kinderen uit haar armen gerukt en 
meegenomen Serapio was 1 jaar en 
8 maanden,  Herminia 4 jaar en 
Julia 4 maanden.  Vandaag, 30 
jaren later, ontmoetten Serapio en 
zijn moeder mekaar opnieuw.  
María heeft het al die jaren niet 
opgegeven te zoeken….  Toen 

Serapio ontdekte dat hij een “aangenomen” zoon was, begon ook hij te zoeken of zijn 
biologische ouders misschien nog zouden leven.   Zijn zus Herminia was een tijd geleden al 
terug gevonden. 
De ngo “Pro Busqueda”, gesticht door de enkele jaren geleden Jesuiet Padre Jon Cortina, 
heeft ondertussen al 377 gevallen van “verdwenen” kinderen kunnen oplossen. Maar er zijn  

  

nog bijna 500 situaties waarbij de ouders blijven zoeken naar de kinderen die tijdens de 
oorlogsjaren door militairen uit de handen gerukt werden.  In 2003 had de Salvadoraanse 
staat al opdracht gekregen van de Interamerikaanse commissie voor de mensenrechten om 
het geval van de kinderen Contreras te onderzoeken.  Maar de staat heeft nooit willen 
meewerken.   
Deze diepe wonden van de oorlog tegen het volk blijven open liggen….  De 
verantwoordelijken blijven vrij uit lopen en hebben dikwijls dik betaalde en hoge publieke 
functies.  Echte vrede is maar mogelijk wanneer de auto amnestiewet wordt opgeheven en 
heel het staatsapparaat verplicht wordt alle archieven te openen, zodat de 
verantwoordelijke van zoveel lijden ook voor het gerecht kunnen verschijnen.   
 

Ondersteuningproject van ANADES door Provincie Antwerpen – 2012. 
Voor de tweede keer ontvingen we van de Provincie Antwerpen een subsidie van 2500 Euro. 
Het is een complement bij het project “vernieuwing van de installaties van het Kinderopvang 
centrum, peuter en kleuterschool, Centro Alfonso Acevedo” in San Ramón, Mejicanos, El 
Salvador: vernieuwing en aankoop van basismeubels in de  verschillende aula’s, verdere 
equipering van het lokaal van de kleuterleidsters, vernieuwing en verdere investering ik de 
keuken van het centrum.  Bij de aanvraag voor 4701.00 Euro ontvingen we een belangrijke 
ondersteuning van  2500. Het is weer een stap vooruit. Veel dank aan de Provincie 
Antwerpen.   Eens het project uitgevoerd, zullen we ook via deze weg informeren.   
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2012 – 2013 : Bouw van de nieuwe kliniek 

Onze NGO moet vooruitzien, want de huidige kliniek is tot 2014 gehuisvest in een 
huurwoning. Een prachtig stuk grond, centraal gelegen in het dorp, kon in juli 2011 
aangekocht worden. In augustus werd de koopakte getekend en nu blijft het te financieren 
saldo :  
- te voorzien in 2012, voor afbetaling van de grond : € 10.000,- 
- te voorzien over de jaren 2012-2013, voor de bouw van de kliniek : € 20.000,- 

 
 
In het hartje van ons dorp, dichtbij het San Damiano Huis met het internaatje van de beurs-
studenten, hebben we een  stukje land van 100 m2 kunnen kopen met dit oude huis. In 
september 2012 breken we het af. In Januari 2013 beginnen we met de bouw van de nieuwe 
kliniek ... als het budget volledig is .... 
Omdat de NGO maar kleinschalig is, weerspiegelt zij trouw, de sociale realiteit ter 
plaatse. De twaalf vol-tijdse loontrekkenden komen allen uit het dorp en werken dus in 
de eerste plaats aan eigen ontwikkeling. 

 
Met wat financiële steun vanuit België, wordt de NGO volledig beheerd door de 
Filippijnen. 3 x per jaar komt er een Belgische verantwoordelijke om er de verschillende 
projecten op te volgen en te evalueren. Iedere weldoener die het wenst, is welkom om ter 
plaatse na te gaan hoe de giften aangewend worden. 
Uw hulp is voor ons uitermate waardevol. Elke gift, hoe klein ook, draagt bij tot het 
welslagen van ons project. 

Dank u wel voor uw kostbare hulp ! 
Dokter Bruno Verstraete en echtg. Delphine Ferrant 
Br Emmanuel della Faille
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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’ 
 

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’ 
 
   of indien fiscaal attest gewenst 

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

24 november van 13.00 u tot  23.00 u 

25 november van 11.00 u  tot 20.00 u  

Parochiezaal Oelegem 

Voor unieke en originele kerstgeschenken kan u bij ons terecht: 

 

- voor kerstdecoratie: kerstversiering, adventskransen,                      

                     originele kerststallen, alternatieve kerstbomen,…                   

- en ook:  tafellinnen, canvasdoeken, handgeschilderd    

                 porselein, juwelen, ... 

- als tuinliefhebber: voederhuisjes, voedertaartjes, betoncreaties, … 

 

- als kleinkind of grootouder: Origineel houten speelgoed, puzzels,..  

- als fijnproever: huisbereide confituur, appelmoes, zelfgebakken koekjes 

op oma’ s wijze, diverse soorten oliën en azijn, … 

Om te genieten van  de kerstsfeer in een gezellig kader bieden wij: 

Oelegemse schotel en andere lekkernijen (inclusief verwenkoffie) om 

gezellig bij te praten,..                  

Missiegroep Oelegem 

 

Alles is zelfgemaakt. Ten voordele van projecten in El Salvador, 

Nicaragua en de Filippijnen (verdere informatie op de infostand) 


