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Inleiding 
 
Beste vrienden, 
 
Nu de verkiezingen achter de rug zijn, is er misschien plaats om terug wat ruimer te kijken 
dan rond onze eigen kerktorens. Misschien zijn er wel grotere problemen en zijn er wel zeer 
grote groepen mensen die weinig hoop hebben op een verbetering van hun leven terwijl wij 
regelmatig over luxeproblemen zitten te discussiëren en ondertussen de rest van de wereld 
naar diezelfde luxe hunkert. 
 
Daarom zijn we blij dat we met de projecten van Ludo Van de Velde in solidariteit kunnen 
werken aan de ondersteuning van kinderen in de rand van San Salvador via een duurzame 
finca op het platteland. We zijn blij dat de christelijke basisgemeenschappen in de stad en op 
het platteland in El Salvador nieuwe kansen bieden van hoop voor hen die het moeilijk 
hebben in de samenleving.  
We zijn ook blij dat we via het educatief project van Herman Van de Velde stilaan duizenden 
mensen bereiken over gans Latijns-Amerika en dat we zo een nieuwe basis kunnen leggen 
voor het gezamenlijk opnemen van verantwoordelijkheden in de ontwikkeling en nieuwe 
uitdagingen van de Latijns-Amerikaanse bevolking. 
We zijn blij dat we via Emmanuel della Faille in de Filippijnen kunnen meewerken aan de 
uitbouw van een kleine kliniek om zo gezondheid van de locale bevolking te verbeteren 
zodat ook daar jonge mensen nieuwe kansen kunnen creëren in hun eigen ontwikkeling. 
Nieuwe kansen die je maar kan grijpen als je kan voorzien in je basisbehoeften en als je 
beschikt over een voldoende gezondheid.  
 
In deze Hermanos hebben we speciaal aandacht voor een nieuw project rond uitbreiding van 
de koffieplantage van de Finca van ANADES in El Salvador. En we brengen een visie van de 
oecumenische christelijke basisgemeenschappen 
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 
uitreksels hieruit vinden jullie in dit nummer onder de bedenkingen.  
 
Deze Hermanos volgde vrij snel op de vorige omdat we van de gelegenheid willen gebruik 
maken om jullie uit te nodigen voor onze kerstmarkt die zal doorgaan op 24 en 25 
november in de parochiezaal te Oelegem. Op deze kerstmarkt zullen jullie ook uitgebreid 
kennis kunnen maken met info over de lopende projecten.  
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.   
We kijken uit naar jullie bezoek. 
 
 
Ludo Diels           
 

http://opweg-encamino-ludovandevelde.weebly.com/missiegroep-oelegem.html
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Bedenkingen uit de voorbije maanden van Ludo 
 
September 
 
Padre Antonio Rodriguez met de dood bedreigd….   
 

 Padre Antonio Rodriguez, passionist, Spanjaard van geboorte, Salvadoraan door 
naturalisatie, werkt verschillende jaren vanuit een volkse parochie, San Francisco Mejicanos, 
met stevige projecten die re-integratie van ex bendeleden willen mogelijk maken. Hij kent 

de hele problematiek goed. Enkele jaren geleden las 
hij voor de camera’s een communiqué van de 
bendes, en dat viel bij President Funes in slechte 
aarde.  Padre Antonio heeft ook een heel kritisch 
negatieve evaluatie van wat deze regering doet of 
niet doet ivm het sociale geweld, de bendes en hun 
problematiek. 
Deze dagen ontvangt hij zware anonieme 
doodsbedreigingen.   Vandaag 10 september stapte 
hij naar de procureur van de mensenrechten om 
aanklacht in te dienen, want het hele politie en 

rechtsapparaat is blijkbaar helemaal niet in beweging gekomen bij de eerste berichten over 
deze bedreigingen.  Hij loopt beslist gevaar.  Wat zal er verder gebeuren?  Vanuit de 
nationale articulatie van basisgemeenschappen zonden we een brief aan Padre Antonio.  
Samen met andere organisaties heeft ook de Oecumenische coördinatie van de kerk van de 
armen (waar we aan deelnemen) haar solidariteit betuigd.  
 

30ste verjaardag van de moord op Alfonso Acevedo. 
Van januari tot augustus 1978 en van juli 1979 tot 
december 1980 mocht ik in San Ramón de weg 
meegaan met de basisgemeenschappen.  Samen 
met Alfonso Acevedo en enkele andere animatoren 
vormende we onze lokale equipe.  Het was voor mij 
een van de belangrijkste leerscholen van mijn leven.  
Alfonso was de dynamische motor.  Eind december 
verliet ik El Salvador en die beslissing is toch een 
wonde gebleven.  Alfonso nam de pastorale 
verantwoordelijkheid op voor de gemeenschappen 
in San Ramón en hun dienstwerk. Enkele jaren later, 12 september 1982 werd Alfonso ’s 
nachts uit zijn huis gehaald, gefolterd en vermoord.  Als erkenning van zijn “pastorale” inzet 
werd hij begraven in de St Franciscuskerk in Mejicanos, 
naast Padre Octavio. 
Tijdens de gedachtenisviering van de 25ste verjaardag 
van moord op Alfonso was ik uitgenodigd om een 
getuigenis  te geven. Ondertussen zijn er weer 5 jaren 
voorbij: 5 jaren van mijn stapsgewijze terugkeer naar de 
basiservaringen op de weg met gemeenschappen. 
Vorige zondag 16 september riep de gemeenschap 
“Volk van God onderweg” andere gemeenschappen en 
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bewoners van de zones van San Ramón samen om die 30ste verjaardag te “vieren” en tevens 
ook de 30ste verjaardag van een zeer zware grondverschuiving die in de zone heel veel 
vernield heeft, vele doden en vermisten.   
We kwamen samen aan het kerkje in het centrum van 
San Ramón, waar we destijds eucharistievierden.  De 
foto’s van Alfonso, Octavio, Silvia en Romero stonden 
klaar om in processie te worden meegenomen. 
De processie met bloemen, palm, grote foto’s,  zinnen 
uit de preken van Romero, zingend trokken we door 
enkele straten van San Ramón naar het witte kruis op de 
plaats waar heel wat grond, slijk, resten bijeen gebracht 
werden, na de zware aardverschuiving: herinnering aan 
de honderde slachtoffers. Op een bepaald moment stapten 
Tere en ik precies achter de foto van Alfonso (zie foto links 
hierboven).  Het was alsof hij me daar in San Ramón diep in de 
ogen keek…..   Na een getuigenis over het leven van Alfonso, in 
fragmenten voorgelezen door een aantal kinderen, een video 
met interviews over de tragische gebeurtenissen van de 
aardverschuiving, het evangelie van de zondag, gaven drie 
mensen een commentaar, oa Nohemy van de 
basisgemeenschappen van Usulután en Piet Declercq (zie de 
foto rechts).  En oproep om trouw te zijn.  Er was een flinke 
groep mensen samengekomen, waaronder ook 60 mensen met 
de bus vanuit de Bajo Lempa. Het deed me deugd daar samen 
te zijn met verschillende mensen uit onze gemeenschappen. 

 

  
 

  
Aan tafel bij arme mensen. 
De laatste dag van september hebben we (Tere en ik) gemiddagmaald samen met de familie 
van Sofía en Joaquín.  Ze zijn lid van de gemeenschap in de colonie “el milagro” langs de weg 
de vulkaan op. Er zijn dagen dat Sofía en Joaquín en hun kinderen niets  te eten hebben… 
Zondag werd Sofía 48 jaar. Tere had afgesproken met Joaquín dat ze een kip zou klaar 
maken en dat we om 12 uur bij hen zouden zijn. Hij zou aan zijn vrouw vragen een tafellaken 
te leggen en tortillas klaar te maken. Ze gezegd zo gedaan. Samen met de ouders, waren we 
aan tafel samen met Ernesto (20 jaar, in een rolwagen),  Leticia (een nichtje) en hun dochter 
(in verwachting, en haar man heeft haar enkele weken geleden verlaten, samen met haar 
zoontje van 19 maanden).  Sofía had het nooit kunnen denken dat we samen bij hen zo haar 
verjaardag zouden vieren… Eigenlijk was het echt feest. 
’s Avonds, na de  vergadering met de mannen in de gemeenschap El Paraíso, waren we te 
gast bij Finita.  Daar waren nog andere leden van de gemeenschap Los Fonchos (met hen 
trekken we al 4 jaren op): Zonia, Esteban (zij vierende de 25 jaren dat ze samen zijn als 
koppel en familie), ook Janet, en ook Nancy met haar dochter. Bij een in het armzalig huis 
van Finita, haar drie dochters en een kleindochterje. Ze leven in de miserie. Zonia en Esteban 
wilden met deze groep de verjaardag  vieren.  Tere was er al vroeger en zo hadden ze 
ijskreem gedeeld. Toen ik aankwam kreeg ik pas gemaakte heel lekkere pupusas en 
vruchtensap van Jamaica. Er werd gelachen en geweend, er werd veel verteld en geluisterd. 
Tere en ik waren heel dankbaar bij uitgenodigd te zijn om samen te delen. 
Aan tafel samen met arme mensen, …. Het is een belangrijk teken van verbondenheid en 
nabijheid, ook van diepe vriendschap. Het doet deugd en geeft moed. 
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PROJECT AANPLANTING VAN KOFFIE, ZAAIEN VAN HOOP 
 

Inleiding 
 
Zoals jullie weten ondersteunen we de organisatie ANADES die werkt aan kinderopvang in 
de rand van de hoofdstad San Salvador. Om de kosten op een duurzame wijze te kunnen 
betalen, heeft de organisatie een eigen finca waar ze duurzaam groenten en koffie kweken, 
kansarmen mee in het proejct opnemen en via de winst de kinderopvang proberen mogelijk 
te maken. We gaan nu voor een uitbreiding van 4 ha koffiepantage. Een woordje uitleg. 
 We zoeken naar meer inkomsten voor het Kinderopvang centrum “Alfonso Acevedo” dat 
reeds 20 jaren ervaring heeft in de zorg voor kinderen tot 7 jaar en waar vandaag 134 
meisjes en jongens genieten van vroegtijdse en aangepaste educatie.  Ze zijn 10 uren per dag 
aanwezig in het centrum, waar ze naast de educatieve activiteiten ook ruimte krijgen voor 
recreatie, waar hun gezondheid wordt opgevolgd en waar ze ontbijten, middagmalen en ook 
een vieruurtje ontvangen. 
Met dit project wordt de productie van organische koffie in de Finca San Jorge verruimd 
zodat er na enkele jaren meer koffie kan  geproduceerd worden en er dus ook meer eigen 
inkomen zal zijn voor het Centrum. 
 

Wat voorafging 
 

In het zoeken naar economische initiatieven die lokale inkomsten kunnen verzekeren voor 
het Kinderopvang Centrum, kocht ANADES in 2001 de finca San Jorge van 76,12 Ha: 26,8 ha 
koffie, 7000 fruitbomen aangepast aan de hoogte en het klimaat.  Ook is er productie van 
maïs, groenten,  honing, tot voor kort ook eieren en kippen (dit werd stop gezet omdat de 
concurrentie van de grote bedrijven te groot is).  Er is een irrigatiesysteem. Sinds 2009 werd  
gestart met de verwerking van de koffie. De finca wordt ook gebruikt voor ecologische 
vormingsateliers met de lokale bevolking. Er is ook mogelijkheid voor ecologisch toerisme.  
Daartoe werden enkele aangepaste eenvoudige kamers gebouwd. In 2012 werd 
honingproductie vergroot en werden twee broeikassen gebouwd zodat organische 
groenteteelt kan gebeuren onder een betere controle.  
De finca staat op het grondgebied van het gehucht San Jorge, Peña Blanca, gemeente San 
Julián, in de provincie Sonsonate. Deze fina is een productie-ervaring in harmonie met het 
milieu.  De inkomsten van de finca komen voort uit de productie van koffie, balsem, 
ecotoerisme, groenten, fruit, honingproductie, maïs,… 
De jaarlijkse werkingskosten van het kinderopvangcentrum zijn 54.500 €.  Het grootste deel 
wordt nog steeds gedekt via solidaire ondersteuning, programma’s van beurzen.  Maar de 
Finca doet al een belangrijke bijdrage: In 2011 kon dank zij de verkoop van de productie 
14.500 € aan het centrum worden over gemaakt. En voor 4.600 € konden groenten, fruit, 
eieren, kippen, honing gebruikt worden voor een gezonde voeding van de kinderen.  De 
finca is tevens een plaats voor vormingsateliers en ecotoerisme in de zone.  Ook de kinderen 
en het personeel bezoeken jaarlijks de finca. Maar de koffie eist nieuwe investeringen.  Een 
deel van de koffiestruiken moeten dringend vernieuwd worden om de hoeveelheid en de 
kwaliteit van de koffie op enkele jaren tijd te verbeteren.  Dat zal dan ook leiden naar meer 
inkomsten die kunnen ten dienste staan van het Kinderopvang centrum.   Met dit project 
willen we nieuwe koffie struikjes planten op 5 Mz (een 4 ha).  
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Wie is ANADES? 

 

De Associatie Nieuw Ochtendgloren (Asociación Nuevo Amanecer), is een NGO zonder winst- 
doelstellingen. Die ontstond vanuit de kerkelijke basisgemeenschappen in El Salvador. De 
doelstelling is het promoten van integrale ontwikkeling in arme rurale en urbane 
gemeenschappen, versterken van hun capaciteiten om mee te werken aan de transformatie 
van de realiteit: samenwerken om het recht op een rechtvaardig leven.  ANADES ontving de 
rechtspersoonlijkheid op 13 juli 1990.   

 
Wat zijn de werkterreinen van 
ANADES? 
 

a) Ontwikkeling van kinderen. 
Integrale aandacht voor 
kinderen in rurale streken en in 
marginale stedelijke zones.  
ANADES werkt met 5 
kinderopvangcentra, 
volksbibliotheek en beurzen 
voor kinderen in lager 
onderwijs. 

 

b) Socio economische 
ontwikkeling.  De doelstelling de organisatie en het leiderschap in de gemeenschappen te 
versterken: projecten in gezondheid, milieubescherming, voeding, voorkomen en 
begeleiding van mensen met aids.  
 

c) Gezondheid.  ANADES een gezondheidscentrum dat natuurlijke geneeskunde promoot en 
versterkt.  Er zijn ook diensten als labo, tandarts, homeopathie, apotheek; verder ook de 
vorming van gezondheidspromotoren en medische brigades in de gemeenschappen en de 
Kinderopvang centra. 
 

d) Duurzaamheid:  Ontwikeling van verschillende projecten. 1. De Finca San Jorge en 2.  een 
dienstencentrum (grote en kleine vergaderzaal, keuken, verblijf…)  
 

ANADES werkt in 4 provincies: San Salvador, Sonsonate, Usulután, San Vicente, Morazán. 
 

Wat gaan we concreet doen? 
 

De belangrijkste doelstelling is de productie van koffie verder uit te bouwen via de aankoop 
en het planten van 10,000 kleine koffiestruikjes die ontkiemden en groeiden in een 
organische omgeving en ook organisch behandeld werden.  Dat zal vanaf 3 jaar later een 
belangrijke verhoging betekenen in de koffieproductie.  
 

Wat zal deze uitbreiding kosten? 
 
Berekeningen maakten duidelijk dat we ongeveer 3880 € zullen nodig hebben.   
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Naar een oecumenische beweging van kerkelijke basisgemeenschappen in 
Mejicanos 

“Alfonso, Miguel, Ernesto en Paula Acevedo” 
 

In vorige Hermanos maakten we al duidelijk dat we nu wat meer zouden ingaan op het werk 
dat Ludo Van de Velde verricht in de basisgemeenschappen in één van de buitenwijken van 
San Salvador (Mejicanos). Dit gebeurt in een sterke verbondenheid met verschillende 
kerkgemeenschappen die opkomen voor en met de armen van de samenleving. Noteer dat 
ook het project van ANADES (zie hoger) uit deze basisgemeenschappen is ontstaan. In de 
bedenkingen van Ludo lezen we regelmatig over de ervaringen en acties in deze groepen. 
Hieronder volgt een korte uiteenzetting over de rol die deze beweging wil spelen 
  
 

1. CEB’s (Comunidades Eclesiales de Base – Kerkelijke basisgemeenschappen1).    Een grote 
uitdaging en een sterke hoop.    
Kerk zijn is “gemeenschap” zijn.  In de eucharistie roept Christus ons op om gemeenschap te 
zijn in de wereld.  De CEB’s komen samen in het huis van een van de leden of in hun eigen 
lokaal om te groeien in wederzijds respect en vertrouwen, om mekaar met een warm hart 

en open handen te ontvangen, om samen 
evangelisch na te denken over het leven, om te 
beantwoorden aan de Christus die actief aanwezig 
is waar er twee of drie in zijn naam samenzijn, om 
in gemeenschap te bidden en te vieren, om 
vreugde en pijn te delen, om mekaar te 
bemoedigen in de solidaire inzet, om ieders gaven 
te ontdekken in dienst van de gemeenschap en 
haar omgeving.  
De leden van de CEB’s zijn geëngageerd in een 
Jezusspiritualiteit: de spiritualiteit van het volgen 

van Jezus van Nazareth. In deze zin willen de CEB ’s op een andere 
manier leven, zoals Jezus het heeft voorgeleefd.  De leden groeien als 
getuigen (martelaars, in de originele betekenis van getuigen): een 
nieuwe manier  van leven, in broederlijke en zusterlijke solidariteit, 
dienstbaar, “breken en delen”. Hun leven wordt “goed nieuws” voor 
de (meest) armen van hun gemeenschap. In de CEB’s oriënteren de 
leden hun persoonlijk en communautair leven als een “voorsmaak” 
op Gods Rijk.  Ze doen inspanningen opdat in  hun leven als CEB de 
waarden van Gods Rijk zichtbaar en tastbaar zouden worden: Kerk als 
“voorsmaak” en voelbaar “teken” van het Rijk.  

                                                           
1
 Latijnsamerikaanse bisschoppenconferentie  – Medellín 1968: 15,10 : “De christelijke  basisgemeenschap is zo 

op de eerste plaats en fundamenteel kerkelijke kern, die op zijn eigen niveau, verantwoordelijk moet zijn voor de 

rijkdom en de uitgroei van het geloof, zoals ook van de cultus wiens uitdrukking ze is. Ze is, dus, begin cel van 

kerkelijke structuur, focus van evangelisatie, en vandaag, primordiale factor voor humane promotie en 

ontwikkeling”.  

Latijnsamerikaanse bisschoppenconferentie – Puebla 1979: #643: “ De CEB’s zijn uitdrukkeing van de 

voorkeurliefde van de Kerk voor het eenvoudige volk. In de CEB’s drukt de Kerk zich uit, waardeert en zuivert 

haar religiositeit en geeft ze de concrete mogelijkheid tot participatie in de kerkelijke opdracht en in het 

engagement om de wereld te transformeren. 

(vrije vertalingen)  
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De CEB’s concretiseren hun getuigenis ook 
naar buiten, naar hun buren, naar de 
volksorganisaties, als antwoord op de echte 
noden van uitgebuite, gemarginaliseerde, 
uitgesloten mensen: de armen.  Om 
“instrument” van het Rijk en desem voor 
transformatie te zijn, nemen ze hun 
“samaritaanse en profetische” opdracht op, 
zoals Jezus het deed.   Mgr Romero herinnert 
ons dat “Gods glorie is dat de armen zouden 
leven”. De dienst van de “Kerk2 van de 
armen”, promotor van bevrijding, 
menswording, waarheid en gerechtigheid, wordt dan de ware cultus aan de God van Jezus.  
Op deze manier doen de CEB’s hun aanbreng in opbouw van het Rijk. Wat beleefd wordt in 
de eucharistie wordt concreet in de dienst aan de meest noodlijdenden.  Een belangrijk deel 
van deze dienst es de evangelisatieopdracht.  De CEB’s kunnen niet zwijgen over wat ze in 
geloof ontvangen hebben en blijven ontvangen als “Goed Nieuws” vanwege God zelf voor de 
armen van ons volk.  Ze nodigen hun buren en kennissen uit en ondersteunen de vorming 
van nieuwe groepen, nieuwe zaden van kerkelijke  basisgemeenschappen.  
 

2.  Oecumenische beweging.  
Een aantal CEB’s in de volkse voorstad Mejicanos integreren zich in deze oecumenische 
beweging. We willen ons opstellen in en ons inspireren aan de “oorspronkelijk 
Jezusbeweging”.  Kerk zijn is fundamenteel relatie en eenheid met andere christelijke 
gemeenschappen en kerken in een gemeenschappelijke opdracht: de aankondiging (in 
woord) en het beleven (de praxis) van “Gods Rijk 
en zijn gerechtigheid” (Mt 6,33, Lc 4,16-21).  De 
meeste leden van deze CEB’s nemen deel aan 
vieringen en religieuze activiteiten in hun nabije 
parochies, in andere christelijke denominaties, in 
andere ervaringen van christelijke 
gemeenschappen of in de zondagsvieringen in de  
crypte van de kathedraal.  In deze beweging van 
CEB’s vinden christenen elkaar om de eucharistie 
te vieren in de gemeenschap van de 
gemeenschappen, voor Bijbelstudie, voor 
ontmoetings- en vormingsdagen.  De 
animatorenequipe (1 of 2 mensen per CEB) groeit tot dynamische motor van articulatie en 
brug tussen de CEB’s en met andere netwerken van gemeenschappen.  Zo, in naam van de 
beweging vertegenwoordigen we deze CEB’s in de nationale articulatie van CEB’s en in het 
oecumenisch comité van de Kerk van de armen van El Salvador.  Met andere 
gemeenschappen vieren we hun verjaardagen, ook van de martelaars en nemen we deel aan 
gemeenschappelijke “profetische” tekens.  Er groeit een heel waardevolle en broederlijke 
kerkelijke erkenning met de Anglicaanse kerk in El Salvador.  
 
3. Getuigen (martelaars) roepen ons op.  

                                                           
2
   Uitdrukking van Paus Johannes XXIII in de voorbereidingsperiode van het tweede Vaticaans Concilie. 
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Deze beweging draagt in haar 
naam de herinnering aan de 
martelaars van de kerken en het 
volk in El Salvador. Een martelaren 
familie, de familie Acevedo van het 
gehucht San Miguel, San Ramón in 
de gemeente Mejicanos, zal ons 
altijd herinneren aan de 
slachtoffers en hun gegoten bloed, 
opdat de leden van de CEB’s altijd 
bereid zouden zijn ons leven te 
vergieten opdat “de armen zouden 
leven”. De gekruisigde en verrezen 
Christus, roept ons heel radicaal op 

vanuit de gekruisigden van de onze geschiedenis opdat we ons permanent zouden bekeren.  
 
 
ABACOenRed (www.abacoenred.com) 

Samenwerkend Leren zonder Grenzen… een Alternatief 
 

Zoals al geweten is, is ABACOenRed een opvoedkundige instelling die via internet, vanuit 
Estelí, mensen bereikt in gans Latijns Amerika. Even terug opfrissen: 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 belangrijk 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) 
Eén van de belangrijke bijdragen 
van ABACOenRed gebeurt via de 
CURSUSSEN per internet. 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.  
 
WAT MAAKT HET VOLGEN VAN DEZE CURSUSSEN MOGELIJK? 
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1. Het bijleren op basis van een actieve uitwisseling van praktijkervaringen van opvoed(st)ers 
uit verschillende Latijnsamerikaanse landen. 
2. Het verspreiden en samen blijven opbouwen van een alternatieve visie op opvoeding, 
gabaseerd op samenwerkend leren. 
3. Het leren hanteren van specifieke leermethodologieën: samenwerkend leren, 
onderzoekend leren, leren gebaseerd op probleemstelling, projectleren, ervaringsgericht 
leren, systematisering van ervaringen... allemaal als concrete leermethodologieën bij het 
SAMEN OPBOUWEN VAN LEERMOGELIJKHEDEN, die ondernemende en samenwerkende 
houdingen integreren, steeds gericht 
op groeiende kwaliteit. 
4. Opvoed(st)ers bereiden zich 
professioneel beter voor om hun 
opvoedingswerk steeds beter en 
bewuster uit te oefenen.  
                                                                                                             
5. Via een meer doordacht 
opvoedingswerk, gebaseerd op een 
alternatieve pedagogische visie, 
dragen we zeer concreet bij tot het 
opbouwen van een Ander Mogelijk 
Latijns Amerika.                                                                                                       
                                                                                                       Raquel (Down syndroom) toont fier haar diploma 

                                                                                                          
Hiermee voldoen we dan ook aan onze STRATEGISCHE VISIE: 
Latijns Amerika versterkt in zijn zoeken naar een tweede onafhankelijkheid, dank zij de 
identificatie, waardering en verspreiding van zijn eigen bijdragen, gericht op een ‘ander en 
beter Latijnsamerika is mogelijk’, en dit met een zeer diepe sociaal-humanistische visie. 

En dit doen we dan door het vervullen van 
onze MISSIE: Versterken van de 
professionele bekwaamheden en het 
vertrouwen in mensen en hun organisaties, 
gericht op het collectief uitbouwen van 
meer levenskwaliteit in Latijns Amerika, 
elkeen vertrekken van zijn eigen specifieke 
context waarin hij of zij leeft.  
 
 In deze tekst enkele foto’s van een 
activiteit de we organiseerden, zeer 
speciaal om het diploma persoonlijk te 
kunnen geven aan Raquel, een vrouw van 
35 jaar, van Panamá en studente van één 
van onze cursussen. Zij heeft het 
Downsyndroom, maar dit was geen hinder 
om, per internet aan deze cursus deel te 
nemen. Een groep van studenten die de 
mogelijkheid hadden om aanwezig te zijn, 
samen met Raquel en haar vader, van 
Panamá. Verder zijn er 

vertegenwoordig(st)ers van El Salvador, Honduras en Spanje. Natuurlijk ook van Nicaragua.  
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Info indien jullie onze projecten 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  22.00 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 (klein)kind     

  of (groot)ouder:          

Origineel houten speelgoed, puzzels,..  

 als fijnproever: heerlijke en smakelijke geschenken zoals 

 
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) 


