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Inleiding 
 

Beste vrienden, 
 

De vorige Hermanos kwam nog net voor de kerstmarkt en deze, laten we maar zeggen, juist 
voor Pasen. Belangrijk is natuurlijk dat we jullie nog mogen melden welk een succes de 
kerstmarkt geweest is. En of het een succes was! We hebben 24.000 euro nettowinst 
behaald wat nog aanzienlijk meer is dan vorige keer. Het wijst op een blijvende solidariteit 
en keuze voor de armen van jullie allen. Graag verwijs ik ook nog naar de volgende tekst bij 

‘34 jaar missiegroep’ en naar deze van Nora bij het 
kerstmarktgebeuren. 
We hadden de meest sombere winter ooit en dan nog een 
lange winter met sterk negatieve temperaturen in maart. 
Voor sommigen misschien reden om te denken dat er met 
de opwarming van de aarde niets aan de hand is. Maar net 
die wispelturigheid is het gevolg van de klimaatverandering! 
Dat ondervinden vooral de mensen in het Zuiden. De regen 
komt niet meer op het verwachte moment (zoals bij ons de 
vrieskou) waardoor er soms tweemaal gezaaid moet 
worden. Toch reden genoeg om erbij stil te staan en te 
werken aan een nieuwe wereld. Voeg nog eens de golf van 
ontslagen toe en het is duidelijk dat onze wereld in 
verandering is en een transitie nodig heeft naar nieuwe 
waarden, nieuwe wijzen van materialen- en energiegebruik, 
nieuwe benadering van mobiliteit, beter gebruik van het 

land (en geen bezetting met wegen en gebouwen) enz. 
Onlangs mocht ik deelnemen aan de Delhi Summit for Sustainable Development en Thomas 
Friedman van The New York Times vertelde het zo. Wij zijn de generatie van de 
‘grasshoppers’. Wij hebben de aarde kaalgevreten, uitgeput en vervuild. En het is zeker zo 
dat de Amerikanen meer weggehaald hebben, en het is zeker zo dat de Indiërs en Chinezen 
met een enorme snelheid aan het volgen zijn en het is zeker zo dat we er ons in Europa 
wellicht het beste van bewust zijn. Maar vergelijkingen en beschuldigingen helpen niet. We 
zullen samen de gevolgen dragen of samen overleven. 
Enkel werken aan nieuwe duurzame visies en ze ook implementeren en testen zal kunnen 
maken dat we onze plaats in de wereld terug innemen en dat de rest van die wereld ons zal 
mogen volgen. We zien trouwens dat heel wat milieunormen en technologie uit Europa 
(weliswaar veel te traag) overgebracht worden naar de snel ontwikkelende wereld. Een 
wereld waarin evenveel mensen wonen als er in de rest van de geschiedenis gewoond 
hebben, kan er natuurlijk niet uitzien zoals 100 jaar geleden.  We kunnen niet krampachtig 
het oude leven blijven verdedigen. 
Ondertussen heeft president Chavez van Venezuela ons verlaten en rijst natuurlijk de vraag 
of het snel ontwikkelende Latijns-Amerika met in heel wat landen een versnelde sociale 
ontwikkeling zich zo zal kunnen blijven ontwikkelen. We begrijpen dat voorlopig de steun 
vanuit Venezuela zal doorgaan aan die regimes die deze sociale keuze gemaakt hebben. 
De paus is dan weer op emeritaat. En enkele dagen geleden mochten we een Argentijnse 
kardinaal als nieuwe paus begroeten. Het is te vroeg om te speculeren en er lopen heel wat 
tegenstrijdige berichten. Alle berichten wijzen wel op een bescheiden en sober man en dat is 
zeker een goede eigenschap in de eeuw van klimaatverandering. Laten we hopen dat die 
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soberheid hem ook dicht bij de armen van de wereld brengt en dat hij die solidariteit kan 
uitdragen in de wereld. 
 

Ludo Diels       
 

Mijmering bij het missieweekend: Voor elke tocht is er een ster 
 

Wat is dat toch in Oelegem? Er hangt daar iets in de lucht, iets chronisch met acute opstoten 
om de twee jaar. Het is iets goedaardigs, iets warms en besmettelijks, iets creatiefs, het is 
soms ernstig en maakt ook blij.  
Het veroorzaakt een collectieve inzet en enthousiasme want hoe verklaar je anders: 

 dat er nu al voor de 17° maal een pracht van een kerstmarkt wordt georganiseerd en 
alleen door vrijwilligers wordt gedragen; 

 dat de parochiezaal op een week tijd omgetoverd wordt tot een echte markt, 
onherkenbaar door ingenieus geplaatste kasten, schutsels, schabben en schabjes, 
hoge en lage tafels, zuilen, slingers met een heuse buiten-  en binnentuin;   

 dat een kersstal met hooizolder de kerstsfeer compleet maakt; 
 dat een leeg decor toch maar niks is maar dat het moeiteloos kan gevuld worden met 

al het moois dat door velen gedurende twee jaar werd gemaakt; 
 dat al het creatieve werk mag opgeslagen worden op de zolder van Gilberte en Joris 

en er bij het nakijken enige hilariteit ontstaat over onze rekenkundige vaardigheden; 
 dat er veel aandacht gaat naar esthetiek, kleuren, thema’s en vormen moeten bij 

elkaar passen; 
 dat er aan alles wordt gedacht dus ook aan de dorstigen laven en de hongerigen 

spijzen. Ook hier speelt de esthetiek want de schotels zijn net schilderijtjes; 
 dat er ook aan verwennen wordt gedacht met een palet aan smaken van koffie en 

andere heerlijkheden; 
 dat confituren met een stoffen hoedje en koekjes in alle smaken gemaakt en verpakt 

worden door vrijwillige handen; 
 dat er heel wat mensen achter de schermen voor pannenkoeken en de vaat zorgen; 
 dat de bezoekers het haast niet kunnen geloven dat alles zelf gemaakt is; 
 dat er elke keer meer mensen een bezoek brengen en de 3 projecten steunen; 
 dat we met een dubbel gevoel de zaal in twee uur zijn oude kale gedaante zien terug 

krijgen door weer energieke en enthousiaste mensen. 
 

Bij een missiefeest hoort een eucharistieviering. Het enthousiasme van het gelegenheids-
koor ontroerde ons en gaf ons menig ‘kippenvelmoment’. Kunnen wij voor anderen licht 
betekenen in donkere en moeilijke tijden? Volgens Emmanuel mogen we trots op onze 
gemeente zijn. Hij zag hier een sterrenhemel met veel lichtende sterren. Als we denken aan 
het welzijn van anderen, dichtbij of veraf, wordt er echt iets nieuw geboren. 
Graag wil ik eindigen met een refrein van de tussenzang uit de viering:  
 
Mensen worden steeds aan mensen 
toevertrouwd 
Zo heeft God gisteren en ook vandaag 
Zijn Thuis met mensenhanden tussen ons 
gebouwd.  
 
Nora Wagemans 
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Na 34 jaar missiegroep…. 
 

Vijf oude mensen breien sokjes en relatief veel te warme kinderkleding voor de missies. De 
missies doen denken aan zwart Afrika en dan vooral Kongo. Missietentoonstellingen staan 
vol met houtsnijwerk en andere zaken uit datzelfde donkere Afrika, een onbekende wereld 
vol avontuurlijke verhalen en armoede.  
Dit is misschien wel een oud beeld waaraan we denken bij de woorden ‘missiekring’ en 
‘missietentoonstelling’.  Ondertussen kwamen we meer in contact met Latijns-Amerika en 
vooral dan met Midden-Amerika via Herman en Ludo. Ontwikkelingshulp begon meer te 
betekenen dan kleding maken en geld inzamelen voor eten te kopen. Ontwikkelingshulp had 
te maken met opkomen voor rechten van minderbedeelden, armen een stem geven, 
onrechtvaardige situaties aanklagen en proberen recht te zetten. In de politiek meer streven 
naar democratie. De Latijns-Amerikaanse kerk leerde ons via de basisgemeenschappen 
vanuit een christelijke inspiratie opkomen voor armen en verdrukten. We leerden omgaan 
met guerillastrijd als een mogelijk verzet tegen machthebbers en verdrukkers. We werden 
geconfronteerd met geweld en geweldloze aanpak om het tij te keren. Van een puur 
caritatieve organisatie evolueerden we naar een strijdende organisatie. Sommigen 
herinneren nog de demonstraties in Brussel voor El Salvador, de stille optochten bij het 
overlijden van Mons. Romero. Ondertussen wordt Latijns-Amerika meer en meer 
democratisch, van uiterst rechts naar een aantal sterke sociale staten en in sommige 
gevallen zelfs met een sterke economische groei. 
 
Sprekend over economische groei, de laatste tien jaar kennen we de sterke opgang van 
landen als China en India. Samen met deze enorme groei van bevolking en welvaart althans 
voor een deel van de bevolking, worden we nu geconfronteerd met een nieuwe vorm van 
onrechtvaardigheid. Klimaatverandering bedreigt de wereld sneller dan we zouden kunnen 
bedenken en berekenen en weer zijn de mensen uit het Zuiden de eerste slachtoffers. We 
spreken niet meer over het verre donkere en onbekende Afrika. De wereld is ons dorp 
geworden, niets is nog onbekend, heel de wereld is één smeltkroes van rassen, 
godsdiensten, culturen en nieuwe uitdagingen komen op ons af.  
 

In El Salvador werken we nu aan duurzame ontwikkeling van een finca die 
kinderopvanghuizen steunt en tracht aan hen een nieuwe toekomst te geven vanuit een 
duurzame beweging.  
In Nicaragua werd gedurende jaren een nieuwe educatief systeem ontwikkeld dat nu 
uitgedragen wordt via internetcursussen over gans Latijns-Amerika. Een nieuwe vorm van 
samenwerkend leren die leidt naar een nieuw democratisch besef voor toekomst van Latijns 
Amerika.  
In de Filippijnen mogen we meebouwen aan een nieuw hospitaal om kinderen gezond te 
houden en zo te komen tot een nieuwe toekomst in een land dat nog zeker achterloopt 
tegenover de grootmacht China.  
 

Na de caritatieve golf, de strijdende golf en nu de duurzaamheidsgolf. Steeds opnieuw 
solidair zijn met de zwaksten en bouwen aan een betere toekomst.  
Beste mensen, in deze veranderende wereld is één ding steeds hetzelfde gebleven en dat is 
jullie inzet, enthousiasme en geloof dat het anders kan.  
Heel veel dank voor alles. 
 
Ludo Diels             
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Bedenkingen uit de voorbije maanden van Ludo 
 
December 2012 
 
Mgr Pedro Casaldáliga met de dood bedreigd. 

De bisschop – emeritus van Sao Felix, 84 jaar, heeft de 
laatste tijd aanhoudende doodsbedreigingen ontvangen.  
Het is niet de eerste keer dat hij met de dood bedreigd 
wordt.  Er is een proces bezig waarbij de Xavante-
Indianen hun eigendomsrecht van gronden in Sao Felix 
do Araguaia opeisen. Het hoogste tribunaal heeft de 
Indianen gelijk gegeven.  In die context zijn de 
doodsbedreigingen voor Mgr Pedro Casaldáliga 
ophoudend. Volgens het Vaticaanse persagentschap 
Fides zou  Casaldáliga het stadje Sao Felix verlaten 
hebben.  Hij zelf liet zeggen: “Ik ben een paar dagen 
afwezig”.  
Na de moord op Mgr Romero schreef Casaldáliga zijn 
zeer bekend gedicht over San Romero van América. Hij is 
van de generatie bisschoppen die werkelijk met en 

vanuit de armen het Evangelie van Jezus beleeft en daadwerkelijk als hoopvol 
verkondigt. Hij is een (van de laatste?) grote profeten van de latijnsamerikaanse kerk. 
Ondertussen heeft de Braziliaanse president Dilma Rousseff de bisschoppen Tomas 
Balduino (89) en Pedro Casaldaliga (84) onderscheiden met een belangrijke 
mensenrechtenprijs van de Braziliaanse overheid.  
 

 

 
De gewelddadige bendes in El Salvador. 
CEIPES (Oecumenische coördinatie van de kerk van de armen van El Salvador) organiseerde 
deze avond een gesprek met Raúl Mijango (ex fmln commandant) over de problematiek 
van de gewelddadige bendes in El Salvador. Hij en de bisschop van het legervicariaat van de 
RKK, zijn facilitators van een merkwaardig “vredesproces”. In februari van dit jaar vielen er 

in dit land nog een 14 a 15 doden 
(moorden) per dag.  Vandaag zijn er 
dat nog 5,5 per dag.  Begin van dit jaar 
zat El Salvador op 68 moorden per 
100,000 inwoners: een van de meest 
gewelddadige landen ter wereld.  En 
op het einde van dit jaar gaat het nog 
om 24 moorden per 100,000 
inwoners.  Men schat dat El Salvador 
jaarlijks 2 miljard dollar verliest als 
(on-) rechtstreeks gevolg van het 
sociale geweld.  
 

Foto van 18/12 – Raúl Mijango tussen bendeleiders op een persconferentie in een gevangenis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even ter  
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In El Salvador was dat ook zo tijdens de ARENA – regeringen, maar nu, op initiatief van de 
boven genoemde mensen is er een soort wapenstilstand tussen de bendes bereikt.  De 
legerbisschop (in hoeverre de rest van het episcopaat daar achter staat is helemaal niet 
duidelijk) en de ex fmln commandant kregen van de regering toelating (en logistieke 
ondersteuning) om gesprekken te beginnen met de gevangen leiders van de bendes.  Die 
gesprekken leidden tot een soort wapenstilstand, een niet aanvalspact tussen de twee 
belangrijkste bendes: met als resultaat een sterke daling van het aantal moorden per dag.  
Geen moorden meer op soldaten of politiemensen, een duidelijke daling van het aantal 
moorden op buschauffeurs. Ook het aantal afpersingen zou een 18% gedaald zijn. 
 
Sinds vorige week is er een nieuwe stap gezet in de hoop dat de samenleving daar mee zou 
in stappen: de vorming van “vredesgemeenten” (de bisschop vindt “heiligdommen” een 
goed woord: daar waar het leven van mensen heilig is; maar velen verstaan dat als een 
schuilplaats van de misdadigers), waarbij de bendeleden in die gemeenten hun wapens 
zouden inleveren, geen moorden meer, geen afpersingen meer,…. De spreker zei ons dat 
alleen de bendeleiders bezig zijn dit initiatief voor te bereiden in 10 gemeenten, terwijl de 
rest van de samenleving, inbegrepen de staat, heel sceptisch staat en eigenlijk zoveel (voor-
oordelen heeft tegenover die “misdadigers” dat het moeilijk is zich in te denken dat dit 
mogelijk zou zijn.  De oorzaken van al dat geweld moeten gezocht worden in de sociale en 
economische onrechtvaardige structuren. Ontwapening alleen is dan niet veel oplossing. 
 
 Zal de samenleving, zullen de kerken, zullen de ondernemingen, zal de staat (de 
verschillende machten),… bereid zijn mee te werken? Voorlopig blijft het nog een vraag en 
tegelijkertijd een hele uitdaging. 
 
Ik ben wie ik altijd geweest ben 
Enkele weken geleden ontmoette ik iemand die ik al in geen jaren meer gezien had. Hij vroeg 
me wat ik nu deed en mijn spontaan antwoord was: “Ik ben opnieuw wie ik altijd geweest 
ben”.  Dat geeft toch wel een heel diepe dankbare vreugde.  Arme christenen uit “de kleine 
rest” van de kerkelijke basisgemeenschappen in Zacamil en nadien ook in de woonwijk El 
Paraíso (woningcoöperatieve geboren vanuit de parochie Zacamil, 40 jaren geleden), hebben 
me opnieuw “geroepen” om met hen de weg van het Evangelie verder te gaan.  2012 is zo 
het eerste volledige jaar dat ik me daar opnieuw aan geriskeerd (gewijd) heb.  De pastorale 
dimensie van mijn roeping is opnieuw opengebroken, geopenbaard, ontloken,….   Het gaat 
erom de weg van Jezus op te gaan en er telkens weer naar terug te keren.  Daar waar 
mensen zich aan het Jezus verhaal riskeren, daar ontstaat “Kerk” die haar handen uitsteekt 
naar andere kerkervaringen om samen hoop te betekenen voor de armen van deze 
geschiedenis.  Dat is onze ervaring in de kerkelijke basisgemeenschappen aan de rand van 
hoofdstad hier in El Salvador.  In dit Kerkzijn ontstaan er nieuwe dynamieken, nieuwe 
vormen van liturgie, in een taal “van mensen” waarin Gods Woord kan oplichten, nieuwe 
verantwoordelijkheden, nieuwe missionaire dynamiek, nieuwe broederlijke en zusterlijke 
relaties, nieuwe hoop voor armen, solidariteit, nieuwe verbondenheid (met de anglicaanse 
kerk hier, met de Oud – katholieke Kerk van Nederland, met andere kerkervaringen in wat 
we hier noemen: Oecumenische coördinatie van de kerk van de armen in El Salvador) 
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Januari 2013 
 
Een dag samen met “Los Fonchos”. 
Deze gemeenschap (genoemd naar Alfonso (Foncho, noemden we hem) Acevedo) bestaat 
nu 5 jaren.   We kwamen een hele dag samen om het voorbije jaar samen wat te bekijken en 
met mekaar te delen in vertrouwen en vriendschap.  Daar waren we dan Zonia en Esteban 
(en hun zoon), Nancy (en haar dochter), Edith, Finita en haar dochter Marlene, Janeth, Tere 
en ik.  Kelly en Mario ontbraken (hun kinderen waren ziek en konden niet mee).  In de 
voormiddag keken we naar het voorbije jaar. In de namiddag keken we naar 2013: onze 
verwachtingen voor dit jaar.  Op persoonlijk en familiaal vlak, ook in onze gemeenschap. Het 
doet deugd zo in een groep het nodige vertrouwen te hebben om echt met elkaar te delen, 
wetend dat de anderen je respecteren en waarderen.     
 
Een teken van hoop. 
Vanaf begin 2013 is er een nieuwe wet op de prijzen van de medicamenten. El Salvador blijkt 
een van de landen met de hoogste prijzen. Het zijn enkele ondernemingen (laboratoria en 
importeurs) die gedurende jaren miljarden winsten gemaakt hebben dank zij prijzen die niet 
te vergelijken zijn met de gemiddelde wereldprijzen van medicamenten.  Een nieuwe wet 
zou daar moeten een einde aan maken.   De apotheken reclameren, zo ook de laboratoria en 
de importeurs, want “hun” zaakje zal het wat nederiger moeten doen, opdat het basisloon 
van de meerderheid  wat zou kunnen gerespecteerd worden, minder hoge medicamenten 
kosten in het ministerie van gezondheidszorg,…… Hopelijk zal het zo zijn.  We moeten het 
nog wel afwachten. 
 
Op bezoek. 
Twee jaren geleden stierf Ismael, een van de oudste mensen van de basisgemeenschap van 
Zacamil. Zijn (jongere) weduwe (Francisca) , samen met enkele kleinkinderen, moesten hun 
woning verlaten omdat ze zich bedreigd voelen door de gewelddadige bendes. Ze trokken 
naar een wijk in het dorpje Jocoro op een goede 180 km van San Salvador. Af en toe 
verschenen Francisca en een van haar klein kinderen op een vergadering in Zacamil.  We 
beslisten met een 3 tal mensen hen te gaan bezoeken. Gisteren reden we er naar toe 
Santiago, het echtpaar Lidia en Baudilio, Tere en ik.  De familie woont in een “mesón” (een 
geheel van  kamers dat verhuurd wordt).  De familie kan dat betalen omdat enkele kinderen 
in de USA zijn en maandelijks wat opzenden. Maar er is geen riolering, één waterkraan (met 
wasbak) voor alle kamers; rondlopende kippen, honden en katten,….   We nodigden 
Francisca uit ons te vertellen over hun ervaring en leven daar, eigenlijk toch wel wat 
geïsoleerd.  We hoorden in een droevig verhaal hoe de grootmoeder en een van de 
kleindochters (13 jaar) samen spannen om te luisteren naar de instructies van “God” en van 
hun gestorven grootvader/echtgenoot, instructies die het meisje in visioenen ontvangt.  De 
grootmoeder vraagt haar soms haar grootvader om raad te vragen ivm wat ze zouden 
moeten doen, bv. terugkeren naar San Salvador of toch daar blijven in Morazán,…..  Wie 
speelt wat mee?  Wie gebruikt wie? Maar we hoorden onvoorstelbare dingen die hun doen 
en laten bepalen.  We bleven met de vraag. Wie kan hen helpen?  We waren terug thuis om 
16.30 uur, maar met een grote zorg om het leven en de toekomst van het meisje (en 
natuurlijk ook de grootmoeder).  
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Februari  
 

Bij het graf van bisschop Romero. 

Aartsbisschop Joris Vercammen maakt gebruik van zijn voorjaarsvakantie om samen met zijn 
vrouw een oude vriend, Luis 
van de Velde, te bezoeken in 
El Salvador. Luis geeft leiding 
aan een basisgemeente. De 
bisschop zou de bisschop niet 
zijn wanneer hij zijn bezoek 
niet zou combineren met de 
nodige ontmoetingen met 
vertegenwoordigers van de 
Episcopaalse kerk en de 
diverse basisgemeenten. Op 
17 februari, de Eerste Zondag 
van de Vasten bezocht hij het 
graf van Oscar Romero, naast 
hem Luis van de Velde. 

 

Bisschop Romero blijft de inspiratiebron voor de beweging van de salvadoreense 
basisgemeenschappen. Zeker nu deze beweging verder gemarginaliseerd wordt door de 
hiërarchie in de Rooms-Katholieke Kerk, houden ze zich vast aan het getuigenis en aan de 
woorden van deze martelaar. Zijn preken zijn gebundeld en gepubliceerd. Ze worden 
gelezen en herlezen. Bisschop Romero heeft het hart van de mensen geraakt en zij dragen 
hem  op handen omdat ze zich door hem gerespecteerd en bemoedigd hebben gevoeld. Het 
zijn de meest gewone mensen, maar ook de meer ontwikkelden, die met veel eerbied over 
‘monseigneur’ praten. Bisschop Romero was maar drie jaar in functie toen hij brutaal werd 
neergeschoten terwijl hij voorging in de eucharistie. Het sober monument dat boven zijn graf 
geplaatst is, wil de brutaliteit van deze aanslag in een beeld vangen: de bronzen huid van de 
bisschop is opengereten in de vorm van een kruis met in het midden een rode bal die de 
kogel die hem het leven benam symboliseert. Biddend bij dat graf besef ik dat 
gehoorzaamheid aan het evangelie nooit zonder prijs  is.  
 
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 februari 2013 

 
Dankbrief van Ludo Van de Velde 
 
Goede vrienden,  
 
Vanuit El Salvador waar een nog altijd een frisse wind waait (heel abnormaal voor deze tijd 
van het jaar), graag dit woordje van dank. Het is een wonder gebeuren dat er telkens zoveel 
mogelijk is op twee dagen tijd. Uiteraard zijn er heel wat mensen die telkens twee jaren met 
veel energie aan de voorbereiding bezig zijn, zonder ophouden, veel moed en enthousiasme. 
Prachtig.  Als het weer dan nog wat meevalt voor de kerstmarkt van de Oelegemse 
missiegroep, en dank zij de edelmoedige bijdrage van zoveel mensen om een of andere 
dienst te verlenen zodat het geheel goed kan draaien,… Ja, dan is het uitkijken naar de 
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bezoekers.  Ook daar gebeurt het wonder telkens weer.  De creatieve aanstekeligheid van de 
missiegroep, creagroep, de medewerk(st)ers is verweven met de stem van mensen uit het 
zuiden en het wordt dan een duidelijke oproep. Ja, ook een uitdaging om weer solidair te 
delen.  In christelijke termen zouden we kunnen zeggen: de uitdaging om weer verder te 
bouwen aan een wereld waar het goed is om leven voor meer mensen, teken van Gods 
aanwezigheid in de geschiedenis. 
Van hier uit kan ik jullie alleen maar dank zeggen en jullie bewonderen.  Zoveel inzet, zoveel 
uren, dagen en maanden volgehouden inzet opdat het allemaal “in de puntjes” zou zijn, 
aantrekkelijk, bemoedigend, ook uitdagend en oproepend.  Zoveel mensen die telkens weer 
heel bewust langs komen om te “delen”, alleen of samen met vrienden of familie.  Zo groeit 
er ook een speciale verbondenheid van vriendschap en samen gedragen aandacht  voor 
mensen in het zuiden.  Zo wordt het geloven en het christen zijn ook een stukje concreter. 
Straks komt deze “Hermanos” weer binnenvallen bij jullie, via de post of via email. Heel veel 
dank aan ieder van jullie. 
 
Op pensioen wil niet zeggen ergens in een hoekje gaan kruipen.  Sinds we terug ter plekke 
zijn na onze laatste vakantie in Vlaanderen (en het afsluiten van het hoofdstuk Volens) 
mogen Tere en ik opnieuw de dynamiek van het Evangelie opnemen: samen de weg gaan, 
samen delend in vreugde en pijn, in hoop en onmacht, gemeenschapsvorming in 
vriendschap en solidariteit.  In de context van de basiskerk moeten we ook samen heel wat 
ontleren om de boodschap van Jezus vandaag 
als Blijde en bevrijdende boodschap te kunnen 
verstaan. Er is zoveel individualisme en 
consumisme te overwinnen.  De grote media 
(die dan nog pretenderen de waarheid te 
zeggen) doen het onmogelijke om een vals 
beeld te geven van de samenleving, om aan 
de armen de hoop te ontnemen en het 
spiegelbeeld van de consumptiemaatschappij 
telkens weer voor te houden.  We gaan er 
tegen in en in de gemeenschappen groeit iets 
nieuws.  Dat doet deugd en het is meer dan de 
moeite waard. 
 
Op die weg mogen we dan ook bijdragen om alternatieven te ondersteunen, zowel in de 
productie, als in de educatie, in de gemeenschapsvorming, in de wederzijdse solidariteit,…. 
 
Goede vrienden, heel veel dank voor jullie blijvende verbondenheid in solidariteit en 
vriendschap.  Heel veel dank voor jullie bemoediging en ondersteuning.  Daar waar we 
“delen” vermenigvuldigen we en komt er 
meer leven tot stand. 
 
In dankbare vriendschap, 
Ludo  
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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 
 

 

  

We informeren ook nog 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  

mailto:Leavandevelde@skynet.be
http://opweg-encamino-ludovandevelde.weebly.com/missiegroep-oelegem.html

