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Inleiding 
 

Beste vrienden, 
 

Net voor de verlofperiode mogen we weer bij jullie komen om te getuigen over enkele 
plaatsen in de wereld. Getuigen over geweld, verdrukking, ja zelfs genitale verminking. 
Enkele getuigenissen om duidelijk te maken dat we niet kunnen rusten en dat we samen 
steeds opnieuw moeten blijven opkomen voor een betere wereld. Een wereld die alle 
mensen gelijkwaardige kansen kan geven, een wereld waarin een ieder recht heeft op 
gezondheid, goede voeding en onderwijs zodat hij of zij zelf kan beslissen hoe met de 
talenten om te gaan en een menswaardig bestaan kan uitbouwen. 
 
Dat zelfs niet enkel de armen in het Zuiden slachtoffer zijn van de klimaatverandering mocht 
men in Duitsland en Centraal Europa de voorbije weken wel ervaren met watersnood en 
waterstand die nooit zo hoog waren sinds 500 jaar. Ook hier kunnen we niet inslapen. Het 
zou al te makkelijk zijn om te denken dat een slechte lente de klimaatverandering kan 
ontkrachten.  Het proces is zo complex dat tal van schommelingen en grillige verschijnselen 
meer normaal dan uitzondering zullen zijn.  
 
We brengen een greep uit de bedenkingen van Ludo. Een verhaal van een bijna-veroordeling 
van één van de verantwoordelijken van de genocide in Guatemala. Een verhaal hoe een 
vredesproces tussen de straatbendes van El Salvador, dat zo goed bezig was, dreigt mis te 
gaan. En dit naast getuigenissen van gewone mensen.  
 
Herman brengt ons zijn verhaal van ‘Samenwerkend Leren’. Een nieuw pedagogisch concept 

dat alsmaar uitbreiding neemt in gans Latijns Amerika en 
waarmee steeds meer leerkrachten betrokken geraken 
en vol enthousiasme van Mexico to Punta Arenas nieuwe 
ervaringen delen en gezamenlijk verantwoordelijkheid 
nemen. 
 
Leen vraagt onze aandacht voor vrouwenbesnijdenis en 
nodigt ons uit om in de vakantie eens een bezoek te 
brengen aan een fototentoonstelling in het Centraal 
Station van Antwerpen.  
 
Tot slot willen we ook vanuit de missiegroep jullie allen al 
uitnodigen voor het volgende Kaas- en Wijnweekend dat 
zal doorgaan op 19 en 20 oktober. In volgende Hermanos 
zullen jullie het inschrijvingsformulier vinden. Jullie 
kunnen het alvast al aanduiden in jullie agenda.  
Heel veel dank. 
         

         Ludo Diels       
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SAMENWERKEND LEREN zonder Grenzen………dankjewel…… 
 
 
Het bevorderen van een samenwerkend leren, zonder competitie, is een gemeenschappelijk 
punt van belangstelling voor vele opvoedkundige initiatieven in Latijns Amerika. Vanuit ons 
werk in ABACOenRed, kunnen we dit vaststellen via de vele contacten, in alle 
latijnsamerikaanse landen.  Deze contacten kunnen we opbouwen dank zij onze website en 
sociale netwerken (FB, Twitter, LinkedIn, Youtube). 
 
ABACOenRed  beantwoordt duidelijk aan een gevoelige tendens in Latijns Amerika, van 
onderuit. Het wordt meer en meer duidelijk, nu ook vanuit de praktijk, vanuit concrete 
ervaringen dat het competitieve niet de echte aard van de mens is, maar wel het 
constructief samenwerken. 
 
In gans Latijns Amerika, ook in andere continenten, worden er van onderuit, vele, zeer vele 
initiatieven opgebouwd die het samenwerken als ondersteunend principe benadrukken. 
Omwille van deze redenen is het dan ook te begrijpen dat ABACOenRed, die deze 
samenwerking bevordert, via het ter beschikking stellen van leermiddelen, via getuigenissen, 
via profielen van opvoed(st)ers, via cursussen, via discussiegroepen, enz., op 2 jaar tijd reeds 
zeer vele hoopvolle contacten heeft  kunnen leggen in alle landen van Latijns Amerika.  Hier 
zijn we enorm dankbaar voor, omdat het ook ons opvoedkundig doen en laten ten zeerste 
verrijkt dank zij het uitwisselen van ervaringen, leermiddelen, ideeën, praktijken, enz.  
Op deze wijze lukken we er  in om een netwerk uit te bouwen  van alternatieve 
opvoedkundige initiatieven die mekaar ondersteunen en versterken.  Via dit netwerk kunnen 
we  concreet bijdragen aan een andere en betere opvoeding in Latijns Amerika.  Een 
opvoeding waarbij niet meer de competitie, maar wel het echt samenwerken centraal staan. 
Het is een serieuze uitdaging… 
 

Dit alles is mogelijk, ook dank zij de solidaire steun vanuit Oelegem (missiegroep, 
creagroep, solidaire bijdragen, missiefeesten, kaas- en wijndagen,… de permanente 
interesse en inzet van zovele solidaire vriend(inn)en) en de solidaire steun via stortingen.  
Jullie bijdragen maken het mogelijk dat vele opvoed(st)ers onze cursussen kunnen volgen 
en op die wijze hun ervaringen kunnen uitwisselen en verder uitbouwen volgens de reeds 
eerder vermelde opvoedkundige principes van samenwerking. Zo wordt de kwaliteit van 
de opvoeding van kinderen en jongeren waarmee zij samenwerken dan ook in positieve zin 
beïnvloed. 

 
Dat het opvoedkundige werk van ABACOenRed, ten zeerste gewaardeerd wordt in Latijns 
Amerika, mogen we illustreren met de uitnodigingen die we krijgen om dit project ter 
plaatse mee te begeleiden. Zo kregen we een uitnodiging  vanwege een basisorganisatie en 
twee universiteiten van Punta Arenas, Chile.  In de maand juni worden twee 
vertegenwoordigers van ABACOenRed gevraagd om in Veracruz, México, een 
werkvergadering met 200 leerkrachten te begeleiden… slechts 2 voorbeelden…  
Deze internationale bezoeken zijn mogelijk, ook dank zij een echte samenwerking tussen de 
betrokken instellingen: universiteiten, basisorganisaties, ABACOenRed, netwerken van 
leerkrachten en/of opvoeders in het algemeen, solidaire ondernemingen, enz.  Het is enorm 
boeiend dit zo te kunnen beleven en dan mee te kunnen werken aan het uitbouwen van een 
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‘andere en betere’ opvoeding vanuit, in en voor Latijns Amerika, ook mee dank zij jullie 
solidaire ondersteuning.  We zijn jullie daar dan ook zeer dankbaar voor. 
Ik nodig jullie uit steeds www.abacoenred.com te bezoeken, en ook al is het in het Spaans, 
jullie zullen ons doen en laten toch wel beter kunnen begrijpen.  Voor wie Facebook heeft:  
www.facebook.com/ABACOenRed  en  www.facebook.com/herman.vdv    In Twitter:   
www.twitter.com/ABACOenRed  en in LinkedIn kunnen jullie ons vinden met het woord:  
hermanvdv. 
Zo, beste vrienden dat was het dan weer. Nog zeer hartelijke en dankbare groeten en tot 
meer nieuws een volgende keer….  
 
Herman 

 
Een groepswerk tijdens een 
werkvergadering met studenten, 
leerkrachten en leidersfiguren vanuit 
locale gemeenschappen in Punta 
Arenas – Chile. (maart 2013) 
 
 
 
 
 

 
 
Uitwisselen van ervaringen met een 
sociale basisorganisatie (‘La Caleta’) die 
met kinderen en jongeren werkt in 
Santiago – Chile (maart 2013) 
 
 
 

 
Uitwisselen van pedagogische 
ervaringen met een 
vertegenwoordiging van ouders wiens 
kinderen deelnemen aan het 
alternatieve opvoedingsproject 
(kleuterschooltje) in Villa Alemana – 
Chile (maart 2013) 
 
 
 

 

http://www.abacoenred.com/
http://www.facebook.com/ABACOenRed
http://www.facebook.com/herman.vdv
http://www.twitter.com/ABACOenRed
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Bedenkingen uit de voorbije maanden van Ludo 
 
April  
 
15de verjaardag van de marteldood van Mgr. Juan Gerardi in Guatemala. 
Ook in de basisgemeenschappen in El Salvador herdachten we Mgr. Juan José Gerardi, 
vermoord op 26 april 1998, enkele dagen nadat hij de resultaten bekend maakte van het 
historisch onderzoek naar de waarheid in Guatemala.  In onze viering van zondag 
herdachten we hem.  Bisschoppen als Gerardi blijven een evangelisch licht voor wie vandaag 
christen wil  zijn.  
 
Mei 
 
Walter Voordeckers.  12 mei 1980. 
Vandaag is het precies 33 jaren geleden dat Walter vermoord werd.  Zijn naam staat 
(gelukkig) vermeld in de Latijnsamerikaanse agenda.  “Belgisch missionaris, geëngageerd bij 
de Guatemalteekse campesinos, martelaar in Escuintla, Guatemala” staat er bij geschreven.   
Walter was 39 jaar en gedurende 14 jaren was hij in Guatemala de weg van het Evangelie 
meegegaan met de “campesinos”.  
 

 

Hiernaast, foto van de 32 ste 
verjaardag van de moord op 
Walter, in zijn toenmalige 
parochie in Santa Lucía 
Cotzumalguapa. 
 
“Walter verstond dat 
evangelisatie een duidelijke optie 
betekent voor de gerechtigheid.  
Hij aanvaardde de ongelijkheden 
niet.” Zei de provinciaal van 
Scheut op de herdenkingsviering 
vorig jaar.  

 
Ik herinner me nog mijn eerste dagen in Guatemala einde februari begin maart 1977.  Toen 
leerde ik Walter ook kennen en we bezochten hem in zijn parochie. Hij maakte een sterke 
indruk.  Toen hij vermoord werd, enkele jaren later, drong dat heel diep bij me door.  Walter 
was trouw gebleven aan zijn engagement als priester bij zijn volk dat  zoveel leed en zoveel 
hoopte.    
Elk jaar sta ik stil bij zijn martelaarschap. We mogen hem nooit vergeten.  Ik dacht: in 
hoeveel parochies in bisdom Antwerpen zal Walter herdacht zijn?  Hoe tekenend een 
herdenkingsplaat in de kathedraal ook is, als de parochies zich niet voeden aan het 
engagement van hen die hun leven gaven (zoals Walter), dan loopt er iets fundamenteels 
fout met de kerk.   
In onze maandelijkse viering zullen wij hem gedenken, samen met andere “martelaars” van 
de maand mei: Padre Alfonso Navarro – 1977 - in San Salvador, de brutale massamoord op 
meer dan 600 mensen – 1980 - in de Sumpul rivier (tussen Honduras en El Salvador),…   
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Guatemala gaat voorop… 
Vorige week vrijdag hoorde ik via de radio de lezing van de uitspraak van het Guatemalaanse 
gerecht dat de exdictator Ríos Montt veroordeelde tot 80 jaren gevangenis: de 
maximumstraf van 50 jaren voor genocide tegen de Ixil bevolking en de maximumstraf van 
30 jaren voor andere schendingen van mensenrechten.  Ik werd er koud van dat alles te 
aanhoren: de nationale radio van El Salvador zond de boodschap van Telesur “life” door.   
Deze vandaag oude man werd veroordeeld tot de hoogst voorziene straf, omdat de 
misdaden zo zwaar zijn, ook al zal hij dat alles niet kunnen uitzitten. Op 23 maart 1982 deed 
hij een staatsgreep en van dat moment tot einde 1983 was hij verantwoordelijk voor een 

werkelijke volkerenmoord (genocide) tegen 
de Ixilbevolking. 1,771 concrete gevallen 
(er waren er uiteraard meer) werden 
grondig gedocumenteerd. Heel wat 
overlevenden gaven hartbrekende 
getuigenissen en de bloedende wonden in 
hun leven waren opnieuw zichtbaar voor 
de buitenwereld. Het allemaal kunnen 
vertellen in een tribunaal was al belangrijk, 
de veroordeling van de verantwoordelijke 

nog belangrijker.  De Guatemalaanse staat zal ook formeel om vergiffenis moeten vragen 
en de 23 maart zal moeten uitgeroepen worden als de “Nationale dag tegen de 
volkerenmoord in Guatemala”.  
 
Dat alles opdat ook de volgende generaties deze gruwel nooit zouden vergeten.  
Ondertussen is Rios Montt opgenomen in een hospitaal, want blijkbaar is zijn gezondheid 
niet goed. Eens wat hersteld zal hij de rest van zijn leven moeten doorbrengen in de 
gevangenis. 
Maar…. Enkele dagen….. later heeft het grondwettelijk Hof van Guatemala de veroordeling 
geannuleerd omdat er bij de mondelinge behandeling vormelijke fouten zouden gemaakt 
zijn en dus de rechten van de verdediging van de vroegere dictator zouden geschonden zijn.  
Plots is Rios Montt niet meer ziek!!!  
¿Staat Guatemala nu terug op AF?  
 
Hoe consequent te zijn?   
Ik lees in Rorate:  “dat  Paus Franciscus bij de ontvangst van vier nieuwe ambas-
sadeurs bij de H. Stoel een opmerke lijke reden heeft gehouden. Hij sprak zich 
kordaat uit tegen de dictatuur van het geld. Er moeten financiële hervormingen 
komen, zei de rooms-katholieke kerkleider. Mens en samenleving mogen niet 
beheerst worden door de macht van het geld, voegde hij er onmiddellijk aan 
toe. Het ‘gouden kalf’ waarover in Exodus sprake is heeft een nieuwe en 
harteloze variant gevonden in de cultus van het geld en de dictatuur van een 
economie die niet langer de mens als uiteindelijk doel heeft, stelde paus Fran-
ciscus. Hij riep de financiële verantwoordelijken op ethisch te handelen en soli-
dariteit na te streven. Paus Franciscus zei ook dat de mens vandaag de dag 
beschouwd wordt als een consumptieartikel dat men gebruikt en weggooit. 
Ethiek leidt tot God die zich situeert buiten alle mark tcategoriën , aldus de 
paus.”  
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Wanneer een “arme weduwe” je wat iets geeft. 
Andreíta (weduwe van 84 jaar) is enkele weken ziek geweest.  Tere en ik bezochten haar 
twee weken geleden.  Maar deze week was ze opnieuw op de samenkomst van de 
basisgemeenschap van Zacamil.  Zo arm als de straat.  Ze woont met haar (psychisch) zieke 
zoon in een hutje van wat platen en karton, ergens verlaten op de berm van een riviertje.  Ze 
is jaren lid van de gemeenschap. Soms heeft ze wel een cent om met de  bus naar de 
samenkomst te komen, maar dan niet meer om terug te keren.  Ze geeft altijd wat voor de 
noden van de gemeenschap.  
Gisteren vroeg ze me waarom Tere er niet bij was (Tere was bij haar stervende vader) en 
toen gaf ze me een klein plastiek zakje met enkele groenten. Waar zou ze die vandaan 
gehaald hebben?.  Het is een “arme weduwe” die in vriendschap deelt van wat ze zelf nodig 
heeft om te leven.  Zo’n teken haalt je leven overhoop!!!  Hoever sta ik daar van af!!! Hoe 
dankbaar mag ik zijn voor haar zo sprekend voorbeeld.   
 
De RK bisschoppenconferentie neemt publiek afstand van het “staakt-het-vuren-proces” 
tussen de bendes. 
Het proces van niet-aanvallen tussen de bendes zelf begon in maart 2012 en één van de 
promotoren was de legerbisschop, Mgr. Fabio Colindres, die volop kon rekenen op de steun 
van de vorige nuntius.  Tijdens het bezoek van  Joris Vercammen in februari hadden we een 
gesprek met die bisschop waarbij hij ons de dimensies van het vredesproces uitlegde. De 
andere bisschoppen reageerden in het begin niet veel en stonden toch achter Mgr. 
Colindres.  Ook al is het aantal dagelijkse moorden terug gebracht van een 12 (of meer) per 
dag naar een 5 à 6, toch blijven er heel wat gewelddadige overvallen bestaan, afpersingen, 
eisen van “rente”,….  (vorige week hoorde ik iemand zeggen dat hij een appartement niet 
kon verkopen omdat de “maras” (straatbendes) de helft van de verkoopprijs eisten en – 
indien hij het niet zou geven – dan zou vermoord worden).  De regering Funes verdedigt het 
proces wel, niet als iets dat af is, maar wel als een weg die kan gegaan worden. Nu wil men 
ook extra gaan werken aan het verminderen van de afpersingen. In een aantal gemeenten 
worden stappen gezet om ook een veiliger klimaat te creëren, werkgelegenheid te 
scheppen,…  Toch staan nog heel wat politici staan sceptisch.   
 
Maar ondertussen heeft de bisschoppenconferentie zich uitgesproken tegen het proces.  De 
andere bisschoppen waren wel jaloers op het leiderschap van Mgr. Fabio, zeker gezien de 
steun van de vorige nuntius en zeker omdat er mogelijkheden bestonden dat Mgr.  Fabio de 
kardinaal van El Salvador zou kunnen worden. Met deze uitspraak stond hij tussen twee 
vuren: als hij de brief van de bisschoppenconferentie niet mee ondertekent, dan wordt hij 
een kerkelijke rebel, niet solidair met de andere bisschoppen, en verliest dus kerkelijke 
autoriteit bij de hiërarchie.  Zijn handtekening stond ook onder de brief.  Maar dat betekent 
dus dat hij zijn eigen werk en inzet in het proces zelf ondergraaft en zegt dat het eigenlijk 
niet veel zin heeft, onvoldoende vruchten oplevert,….    
De bendes zelf hebben in een persconferentie de uitspraak en het oordeel van de 
bisschoppenconferentie in harde termen veroordeeld.   
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 ‘Vrouwenbesnijdenis: mijn manier om NEE te zeggen’ 

Centraal station Antwerpen 

Vrouwenbesnijdenis 

weigeren is, zelfs in 2013, nog 

steeds niet evident. Een 

besnijdster die haar mes 

begraaft, een moeder die nee 

zegt tegen haar 

schoonfamilie, een dokter die 

weigert deelgenoot te zijn 

van deze praktijk, allemaal 

nemen ze een risico door 

“nee” te zeggen tegen 

verminkingen. 

Gams en ‘La boite à images’ 

zijn op bezoek gegaan bij 

mannen en vrouwen in 

Europa (België, Frankrijk, 

Verenigd Koninkrijk), en in 

Afrika (Senegal, Djibouti, 

Guinee) om te tonen hoe zij 

hun persoonlijke strijd voeren 

tegen vrouwenbesnijdenis. 

Het resultaat is te zien in 32 

portretten (teksten en foto’s) 

die een hommage brengen 

aan deze voorvechters.  

Een rondreizende 

tentoonstelling zal te zien zijn 

op openbare plaatsen 

(stations, parlementen, 

buurtcentra, enz.) met als 

doel beleidsmakers en 

professionelen uit de zorg- en 

onderwijssector, maar ook 

het grote publiek uit Afrika en 

Europa te sensibiliseren en 

attent te maken op manieren 
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van verzet tegen deze praktijk. 

Vanaf 16 juli tot 5 augustus zal de tentoonstelling stand houden in de inkomsthal van het 

centraal station in Antwerpen.  

Antwerpen heeft na Brussel het meest te maken in België met vrouwen die slachtoffer zijn 

van vrouwelijke genitale verminking en meisjes die risico lopen. Daarom heeft Gams vzw 

sinds 2013 naast Brussel ook een helpdesk in Antwerpen. 

 Deze helpdesk biedt een luisterend oor aan vrouwen, koppels, families die met deze 

thematiek te maken hebben gehad, verwelkomt hen binnen de activiteiten van Gams en 

werkt samen met hen aan het beschermen van hun dochters. Naast preventie, sensibilisatie 

(vrouwengroepen, animaties in scholen, jongerentheatergroep, voorbereiding op arbeid en 

bevalling bij zwangeren,…) wil Gams zoveel mogelijk professionelen in contact brengen met 

deze thematiek via vormingen aan gynaecologen, vroedvrouwen, CLB’s, Kind en Gezin, … 

Boven dit alles is Gams een belangrijke partner om de strijd aan te gaan in het stoppen van 

vrouwelijke genitale verminking. 

We hopen dan ook van harte jullie te kunnen ontmoeten op onze expo!! 

Bedankt 

Leen Diels 

Vroedvrouw 

Coördinatrice helpdesk Gams Antwerpen (Vlaanderen) 
 
Meer info: 
leen@gams.be 
www.gams.be 
www.mywayofsayingno.be 
 
 
 
 
 

Kaas- en Wijnweekend 
 

19 – 20 oktober 
 

Parochiezaal Oelegem 

mailto:leen@gams.be
http://www.gams.be/
http://www.mywayofsayingno.be/
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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  
 
Het opvoedingsconcept van Herman Van de Velde kunnen jullie volgen op 
www.abacoenred.com 

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

