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Inleiding 
 

Beste vrienden, 
 

Na een sombere winter en voorjaar mochten we een mooie zomer begroeten. Het Zuiden 
had best weer zwaar te kampen met bosbranden wat ons toch eraan herinnert dat ons 
klimaat in een wankele positie zit. Hopelijk hadden we allen de kans om bij het bezoeken van 
andere culturen, ook even stil te staan bij het leven, de manier waarop we het invullen en de 
manier waarop we met onze planeet omgaan. Genoeg dus om weer verder te gaan en 
samen te werken aan een duurzame wereld voor iedereen.  
 
Deze Hermanos komt vrij snel in jullie brievenbus of op jullie PC omdat we hier al de 
uitnodiging en inschrijvingsstrook (zie laatste pagina) voor onze Kaas- en Wijndagen willen 
meegeven. We kijken er naar uit om jullie weer met velen te mogen begroeten tijdens het 
weekeinde van 19 en 20 oktober in Oelegem.   
  
We kunnen ook melden dat Herman en Ludo Van de Velde eind augustus, begin september 
in Vlaanderen zijn om de 90ste verjaardag van hun moeder te vieren. Diegenen die hen willen 
ontmoeten kunnen dus best al direct een emailtje sturen.  
 
Met de opbrengst van dit Kaas- en Wijnweekend steunen we verder het project 
ABACOenRed van Herman in Nicaragaua. Dit project is al meerdere malen uitvoerig 
toegelicht en heeft zich reeds verspreid over gans Latijns Amerika. Daarom geven we in deze 
Hermanos een verslag van een bijeenkomst van 200 leerkrachten in Mexico. Het wordt een 
boeiend verhaal over de methode en de manier waarop dergelijke bijeenkomst 
georganiseerd wordt en wat de resultaten zijn. Zie hiervoor ook de foto op de voorpagina bij 
de opening van het vierde internationaal seminarie over leiderschap voor het basisonderwijs 
in Totoyuca in Mexico 
 
In El Salvador steunen we reeds enkele jaren de NGO ANADES die verschillende 
kinderopvangcentra in San Ramon beheert en om uit de kosten deels te komen een finca 
heeft die inkomsten moet genereren. Er is nu nood aan een tweede waterreservoir.  
 
Uit Kongo kregen we een vraag van een confrater van pater Jos en Gilbert (in Oelegem), 
Michel Woko. Hij neemt het project over van pater Czeslaw Duda die we vroeger gesteund 
hebben (Pater Duda is helaas overleden vorig jaar). Hij probeert steun te geven aan de 
kinderen in de Sankuru. De financiële steun is nodig om de schoolkosten te betalen en hun 
studies af te werken. Na jaren van gewapende opstanden is de rust eindelijk weergekeerd en 
is het hoogtijd om terug aan de toekomst van de kinderen te bouwen. Meer info hierover 
volgt in de volgende Hermanos.  
 
In de Filippijnen zullen we de bouw van een nieuw dispensarium in Sapang blijven steunen 
en de info volgt ook in de volgende Hermanos.  
 
Verder hebben we enkele uitreksels uit de bedenkingen van Ludo Van de Velde.  
 
 
Ludo Diels        
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Project Waterreservoir Finca San Jorge in El Salvador  
 
We steunen reeds enkele jaren de Salvadoraanse NGO “ANADES”. Zoals vroeger reeds 
verschillende keren vermeld, werken ze met verschillende kinderopvangcentra (peuter- en 
kleutertuin). Daarbij is een biologische finca een belangrijke bron van zelffinanciering voor 
de centra en meer concreet voor het Centro Hogar “Alfonso Acevedo” in San Ramón. 
Doelstelling van dit nieuwe deelproject: Beschikken over voldoende water in de finca San 
Jorge, zodat ook in het droge seizoen de productie (van groenten) en het ecotoerisme 
kunnen verder gaan.  Dit betekent dat een belangrijke bron van  inkomsten vanuit de finca 
voor het kinderopvang centrum “Alfonso Acevedo” van ANADES in San Ramón, niet zou stil 
vallen.   
De finca  beschikt over een reservoir met een diameter van 6 meter en hoogte van 1,5 
meter.  Daar wordt het water uit de eigen bron in de finca naar toe gepompt.  Daarna loopt 
alles via de zwaartekracht naar de eindbestemming.  
De aanhoudende droogte van dit jaar 2012 – 2013 heeft enerzijds de capaciteiten van de 
waterproductie uit de bron verminderd, ook al is er nog steeds water. Maar het is 
onvoldoende.  De productie van organische meststoffen moest stopgezet worden door 
gebrek aan water. De koffieplanten konden niet naar de finca vervoerd worden omdat er 
geen water was om ze te besproeien. Het ecotoerisme moest worden beperkt.  De productie 
van groenten (onder de speciale serres) kon niet verder gaan in het droge seizoen door 
gebrek aan water.  Op de finca moesten grote inspanningen gedaan worden om met een 
camion en cisterne het meest noodzakelijke water aan te voeren. 
Het project voorziet ook een permanent proces van bewustwording en aandacht, 
capaciteitsopbouw, in het duurzaam omgaan met het beschikbare water.   Zowel de 
medewerkers op de finca, als de betrokken families in de omgeving kunnen aanleren hoe om 
te gaan met water, zodat het beschikbaar blijft, efficiënt gebruikt wordt en kan beschermd 
worden. 
 
Vandaar de noodzaak van een tweede waterreservoir. 
Een Spaanse vrijwilliger in het land met ervaring in de bouw van reservoirs geeft de 
technische begeleiding bij het project.  De nieuwe reservoir zal gebouwd worden aan de 
ingang van de finca (dat is de hoogste  plaats, zodat verder de zwaartekracht haar werk kan 
doen).  Het wordt een reservoir van 6 op 5 meter met een hoogte van 1.5 meter.  Met een 
dak daarop.  De nodige watergoten zowel aan het dak als aan een gebouwtje dat daar vlak 
bij staat, zorgen ervoor dat regenwater kan opgevangen worden tijdens het regenseizoen. 
De ervaring van de vrijwilliger in de bouw van reservoirs op andere plaatsen in El Salvador, is 
dat het uiteindelijk voordeliger uitkomt te werken met beton en een betonmolen (camión) 
te laten komen.  Dat is mogelijk gezien het aan de ingang van de finca zal gebouwd worden.  
Na het klaarmaken van de bodem, zal een houtconstructie gemaakt worden, met de nodige 
ijzerstructuren zowel in de bodem, als in de hoeken, in de muren, ook een muur in het 
midden om alles stevig vast te houden.  Daarna zal een betonmolen alles opvullen met 
voldoende stevige en solide beton.   Daarna ook het dak boven het reservoir en de nodige 
kanalen om water op te vangen.  Er is dan nog een waterfilter nodig en de aansluiting op de 
waterleiding vanuit de nu al bestaande reservoir naar lager gelegen plaatsen waar het water 
nodig is. 
De vermoedelijke (in El Salvador is het moeilijk in te schatten wat de materialen zullen 
kosten over enkele maanden) kostprijs van het reservoir, het dak en de daarbij behorende 
installatie van kanalen en afvoerbuizen is een 12,000 US$. 



Hermanos,  juli – augustus – september  2013 4 

Zoals gezegd, kan dit project rekenen op de vrijwillige technische bijstand van een Spaanse 
vrijwilliger die in El Salvador werkt.  ANADES garandeert ook als eigen bijdrage het concrete 
werk van alle hulp bij de bouw door niet gespecialiseerde werkkrachten.  
Dit is een belangrijke investering, maar het is een nieuwe stap voorwaarts om bij te dragen 
in de duurzaamheid zowel van de organische finca zelf, als van auto financiering voor het 
kinderopvang centrum van San Ramón.    
 
 

Hoe ziet er een werkvergadering met 200 opvoed(st)ers, begeleid door 
ABACOenRed eruit? 
We werden uitgenodigd om in Mexico een vergadering  van 200 leerkrachten te begeleiden. 
Centrale idee van de werkvergadering is het samen opbouwen van eigen educatieve 
scenario’s gebaseerd op een echt samenwerken. 
Hier wil ik jullie even vertellen hoe wij, vanuit ABACOenRed, zo’n werkvergadering opzetten 
en begeleiden, want dit is niet zo simpel natuurlijk, met 200 opvoed(st)ers tegelijkertijd.  
Hoe doen we dat dan? 
 
A. IN DE GROTE GROEP 
 
1. Iedereen schrijft zich formeel in en krijgt een basismateriaal dat we op voorhand 
uitwerkten. Dit basismateriaal is een werkmap, waarin er, naast informatie, ook vragen en 
oefeningen voorgesteld worden. Iemand van de plaatselijke autoriteiten heet iedereen 
welkom en legt kort uit waarom deze werkvergadering opgezet werd en wie er aan 
deelneemt. Ze stellen ons voor, als ABACOenRed. 
 
2. Met het oog op een beetj e het ijs te breken... 
wordt er verwezen naar de bladzijde in de 
werkmap waar 20 persoonlijke eigenschappen 
vermeld staan... iedereen mag zich dan vrij 
bewegen (200 personen!!) in de zaal en heeft 
als opdracht collega’s te vinden die zich 
identificeren met één van deze eigenschappen. 
Doet iemand dat dan tekent hij of zij naast die 
eigenschap. Iedereen moet 20 VERSCHILLENDE 
handtekeningen vinden. Het is een dynamisch 
en prettig gebeuren. Iedereen zoekt zeer ijverig 
zijn 20 handtekeningen, ook wij, Carla en ik, de 
begeleiding van deze werkvergadering, doen 

mee.  Op het einde, om dit af te ronden wordt er 
collectief even nagedacht over welke 
karakteristieken het moeilijkst waren, waarom en 
wat dit dan toch betekent, hoe elkeen zich voelde 
bij dit gebeuren, enz. 
 
3. Nadien wordt er een kort (half uur) thema  
(systematisatie – volksopvoeding – 
samenwerkende houdingen) behandeld via een 
powerpoint en, in de mate van het mogelijke 
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(¡200!), een samen nadenken over ….. In de zaal worden 4 plaatsen aangeduid waar elkeen 
zijn bevindingen mag neerschrijven op eender welk moment van de dag (1. Wat me vooral 
opvalt... 2. Waar ik twijfels over heb... 3. Wat ik bijleerde... 4. Wat ik niet fijn vind of vond...).  
Wat er hier opgeschreven wordt, wordt hernomen op de middag en op het einde van de 
werkvergadering, om er even bij stil te staan... en eventueel aan alternatieven te denken. 
 
4. De grote groep wordet in 4 kleinere groepen verdeeld (iedereen kreeg een gekleurd 
kaartje – 4 kleuren). En elk van de kleine groep krijgt een lokaal aangeduid met een 
begeleid(st)er. 
 
B. IN DE KLEINE GROEPEN (50) 
 
5. Eens iedereen in een cirkel... wordt er gevraagd dat men persoonlijk,  zijn eigen 
doelstelling mbt deze werkvergadering opschrijft en kunnen ze dit delen met de groep. 
Uiteindelijk zal iedereen de activiteit waarderen in de mate dat zijn persoonlijke 
verwachtingen ingelost werden. 
 
6. Een spel waarbij er kan nagedacht worden over hoe we spontaan reageren in bepaalde 
situaties.  Aan elk van de mannen in de groep wordt er een papier gegeven waar ze een bol 
moeten van maken en er wordt benadrukt dat die ‘bol’ van hen persoonlijk is.  Aan de 
vrouwen wordt dan gezegd dat hun taak het is om elkeen papieren bol te bekomen.  Eens 
het spel begint worden de verschillende houdingen geobserveerd... en nadien wordt hier 
over nagedacht... Was er samenwerking of eerder competitie? Bereidheid tot delen of 
eerder terughoudendheid, enz.? 
 
7. Vertrekkende van de praktijkervaringen van 
de deelnemers in de kleine groep wordt 
nadien de ‘Regel van 3 van het sociale werk’ 
toegepast. Deze Regel van houdt 3 stappen in: 
persoonlijke bijdrage, in klein groepje en 
nadien de volledige groep.  Hierbij de 
volgende taken: 
a. Persoonlijk: een educatieve activiteit, vanuit 
hun eigen opvoedingspraktijk, opschrijven 
waarbij de competitie zeer belangrijk is, en 
een andere activiteit waarbij juist het 

samenwerken zeer belangrijk is. 
b. Kleine groepjes van 5 personen: het uitwisselen van de 
persoonlijke taak en het kiezen van één activiteit waarbij het 
sterkst de competitie voorop staat en een andere waarbij het 
sterkst samengewerkt wordt. (aan elkeen wordt een kaartje 
met een nummer gegeven (nummers van 1 tot 10)). 
c. Nieuwe kleine groepjes van 5 personen  die elk vanuit een 
verschillende vorige kleine groep komen. Taak: uit alle 
activiteiten waar de competitie voorop staat er twee uitkiezen 
en die dan HERVORMEN, zodat er bij die activiteit geen 
competitie meer is, maar wel wordt samengewerkt.  Dit alles, 
alsook een algemeen besluit over deze ervaring wordt op een 
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groot papier geschreven of getekend zodat het kan gedeeld worden in de groep van 50. 
d. Groep van 50, elke kleine groep van 5 deelt de resultaten mee van hun werk... hier wordt 
over nagedacht en ‘gevoeld’ (Hoe voel ik me hierbij) en gediscussieerd. 
 
 
C. IN DE GROTE GROEP 

8. Na het middagmaal, komt iedereen (200) 
weer terug bijeen in de grote zaal. En als eerste 
activiteit wordt er via een powerpoint 
voorstelling samen gesproken over een 
belangrijk thema: ‘Opvoeden in functie van 
VERANDEREN’. Hierbij wordt vertrokken van de 
ervaring van de voormiddag in de 4 groepen. 
Centrale idee: “Je moet geen verandering in de 
situatie verwachten als je zelf niet verandert.” 
 
D. IN DE KLEINE GROEPEN (50) 

9. Via een spel wordt de noodzaak van samenwerking aangevoeld: er worden paren 
gevormd, één van hen speelt als blinde, de andere moet hem of haar begeleiden in het 
verkennen van gans het lokaal... het gaat om 25 paren tegelijkertijd. Na een tijdje worden de 
rollen omgekeerd.  Er wordt gepraat dan, met gans de groep over hoe we ons hiebij voelden, 
het belang van de vertrouwenssfeer en van het naar mekaar tu kunnen luisteren om een 
echte samenwerking te kunnen ervaren. 
 
10. Opnieuw via de Regel van 3: 
a. PERSOONLIJK: het opschrijven van hoe elkeen zijn 
school droomt... 
b. GROEPJES van 5: uitwisselen van dromen en er ene 
uitkiezen waar elk van de 5 zich in kan terugvinden.  
c. GROEPJES van 5 (op basis van nummers, zodat iedereen 
van een verschillend groepje komt): moeten opnieuw van 
de 5 dromen er ene uitkiezen en dan een WEG 
beschrijven om die droom te kunnen verwezenlijken... 
hiervan maken ze dan een creatieve uitdrukking (lied, 
gedicht, tekening,...) 
d. Grote groep van 50... de 10 opdrachten worden voorgesteld, met de nodige uitleg en het 

bijkomende kritische nadenken 
natuurlijk.  Er wordt ook nadrukkelijk 
gevraagd hoe we ons voelen bij het 
concreet uitwerken van onze 
dromen... 
 
11. Een nieuw spel waarbij er een 
ronde plank met 25 koorden gebruikt 
wordt.  25 vrijwillig(st)ers nemen elk 
een koord, en staande in een cirkel 
kunnen zij dan samen de plank in de 
hoogte brengen. Maar vooraleer dit 
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gebeurt wordt een VOL glas water op de plank gezet. Men moet met de 25 personen de 
plank omhoog heffen zonder dat er ook maar één druppel water gemorst wordt. Nadien 
moeten ze één voor één hun koord lossen totdat er nog maar drie overblijven met de koord 
in hun handen, de plank met het glas water in de lucht. Nadien wordte er kritisch nagedacht 
over hoe we te werk zijn gegaan... de 25 personen die niet direct hadden deelgenomen 
moesten goed waarnemen en alles in het oog houden. Is er tijd dan kan dit een tweede keer 
gebeuren met de andere 25 maar dan met de variante dat niemand een woord mag zeggen.  
Heel Interessant! 
 
E. OPNIEUW IN DE GROTE GROEP 
 
12. Vanuit de ervaring van het groepswerk en via 
een presentatie powerpoint wordt er nu samen 
met de grote groep een mogelijk methodologisch 
proces voorgesteld om samen educatieve 
scenario’s op te bouwen, in elke concrete 
context, gebaseerd op echte samenwerking. 
  
13. Om de werkvergadering te beëindigen wordt 
er gevraagd hun eigen persoonlijke doelstelling 
nog eens na te kijken en dan het evaluatie formulier in te vullen...   wie vrijwillig nog iets wil 
zeggen over de werkvergadering kan dit dan ook publiek doen...  
 
14. De plaatselijke autoriteiten sluiten de werkvergadering, met nog concrete afspraken in 
functie van navolging aan de nieuwe opvoedingspraktijken. 
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Bedenkingen uit de voorbije maanden van Ludo 
 
Goede Vrienden,  
 
Sinds januari 1998 schrijf ik in de loop van de maanden "bedenkingen" bij wat ik verneem 
over wat er gebeurt veraf en dichtbij. Zonder pretentie.  Het zijn commentaren die bij me 
opkomen, waarmee ik soms worstel of waarbij ik kwaad, ...  Het zijn bedenkingen en geen 
"wetenschappelijke" analyses en ook geen geloofswaarheden.  Maandelijks heb ik die 
opgezonden naar vrienden, familie, mensen die me gevraagd hebben de bedenkingen op te 
zenden.  Ik krijg meestal weinig reacties op wat ik  bedacht heb. Niet dat ik dat verwacht, 
maar ik weet daardoor natuurlijk ook niet wat mijn gedachten aan de overkant van de 
oceaan kunnen betekenen. Ik tracht gewoon wat te delen in wat ik voel, denk, tracht te 
doen, mijn strijd, hoop, onmacht, opstandigheid, vertrouwen,.....  Uiteraard, daar ben ik me 
wel van bewust, zijn deze bedenkingen opgekomen zowel vanuit een welbepaalde plaats in 
de (Salvadoraanse) maatschappij en op de drempel van  de Kerk, als vanuit een welbepaalde 
(levens-) keuze om solidair de weg mee te gaan met arme mensen en dat onder het Licht 
van het Evangelie van Jezus van Nazareth. Sinds 2011 ( op pensioen) kan ik terug naar de 
basis, terug naar mijn eigen levenswortels. Concreet betekent dat: terug naar de volkse 
zones van de sector van San Ramón, in de randgemeente Mejicanos, terug huisbezoeken, 
terug samenkomsten "in een of ander huis" met groepen van zoekende mensen, opnieuw 
werken aan vormingsprocessen met arme zoekende christenen, opnieuw bijdragen in de 
opbouw van christelijke basisgemeenschappen aan de rand van de samenleving.   De 
bedenkingen sluiten dus opnieuw aan bij een meer lokale nabijheid, solidaire participatie, 
bewogen door het Evangelie.  
 
Vanaf nu zal ik het archief maandelijks opnemen op deze site.  
http://opweg-encamino-ludovandevelde.weebly.com/nl---bedenkingen.html. Voorlopig 
zullen er in Hermanos nog steeds uitreksels hieruit gepubliceerd worden. De volledige 
bedenkingen vinden jullie op de site. Ik hoop dat iedereen het zal kunnen openen en dat het 
tevens een kans is om ook andere delen van deze site te bezoeken.  Ervaringen in ons werk 
bij de groepen ga ik voortaan opnemen in de rubriek "Kerk van de armen - Iglesia de los 
pobres".       
 
Juli  
 
Over de Kerk.  Drie gedachten. 
Een doopsgezinde die deelneemt aan 14e Europese Kerkenconferentie in Boedapest, schrijft 
in haar verslag: “Kerk is  waar mensen samenkomen en werk doen vanuit een gedrevenheid 
vanuit Christus, vanuit Gods omzien naar werkloze jongeren, geminachte vluchtelingen, 
stervende vissen in de zee. ‘Kerk gebeurt’, het is niet het organisatorische gebouw met een 
adres en een postbusnummer”. 
Paus Franciscus roept op om geen schrik te hebben om oude kerkstructuren te vernieuwen. 
“We moeten de verouderde structuren die ons gevangen houden achter ons 
laten”  Christen zijn betekent dat men zich door Jezus laat vernieuwen, voegde 
hij eraan toe. Men kan niet part-time christen zijn.  
En bisschop Dirk Jan Schoon (van de oud katholieke kerk Nederland, Haarlem), merkte  
tijdens de 14de Assemblee op dat we helaas niet overal in staat zijn de eucharistie te delen 
om kerkpolitieke redenen.  Zien we mekaar dan niet als vredesbrengers van Christuswegen?  

http://opweg-encamino-ludovandevelde.weebly.com/nl---bedenkingen.html
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De bisschop paste de zending van de 72 toe op de relatie tussen de kerken. Waar zijn kerken 
echt gastvrij om andere kerken te ontvangen of sluiten we eerder uit? “Openen we ons 
huis?” Als kerk moeten we bescheiden zijn in onze missie. We zijn er als kerken om “te 
dienen”. We hoeven geen geld, geen voorzorgsmaatregelen mee te nemen op onze missie, 
ja, we mogen kwetsbaar zijn in onze zendingsopdracht. Hij vermelde ook:'Er zijn ook kerken 
die de wereld hebben veroverd, maar daardoor verloren deze kerken ook vaak hun 
onschuld' 
 
 

Franciscus. 

Zijn boodschap en zijn tekens in Brazilië zijn bijzonder sterk en getuigen van zijn sterke 
openheid naar de Geest die “alles nieuw maakt”.  Hij heeft jongeren uitgedaagd en 
opgeroepen.  Het is heel sterk.  Er zit perspectief in….   

Ik vermeld enkele dingen. Wat betreft de communie voor hertrouwde echtgescheiden 
mensen, daar gaf hij een wijs antwoord: “dat moet gezien worden binnen het geheel van de 
familiepastoraal. Hij zei ook. “wie ben ik om gays te (ver-) oordelen”.  Hij onderstreepte dat 
de trouw aan Jezus de revolutionaire zending van de jongeren moet mogelijk / krachtig  
maken. Hij drukt door dat het belangrijk is in opstand te komen tegen de economie en 
maatschappij van ongelijkheid, van uitgeslotenen.  Hij pleit voor een radicale verandering 
van de situatie en de inbreng van vrouwen in de kerk. Hij gaat nogal te keer tegen het 
klerikalisme en erkent duidelijk dat er bij de latijnsamerikaanse leken nog een hele weg te 
gaan is om hun verantwoordelijkheid op te nemen en te leven vanuit hun christelijke 
vrijheid.  

Maar toch lijkt de blauwe hemel niet zo algemeen en is dat “alles” nieuw maken ook niet zo 
letterlijk te nemen. Hij heeft het uiteraard niet gemakkelijk en ik kan me voorstellen dat 
journalisten hem onder vuur zetten en hem uitdagen om over bepaalde hete hangijzers te 
spreken, die alleen maar bedoeld zijn om succes te hebben bij de publicatie: goeie 
journalist!!  Moge de Geest Franciscus begeleiden om hem ook wat te remmen.  Zijn (naar 
mijn aanvoelen) te vlugge beslissing om JP II Heilig te verklaren (er zitten toch nogal wat 
angeltjes in zijn toedekken van een aantal wantoestanden in de kerk) is daar een voorbeeld 
van. Maar ook nu bij het beëindigen van zijn reis zei hij tot de journalisten dat zijn 
voorganger de deur heeft dicht gedaan voor een mogelijke wijding van vrouwen. Ik denk dat 
over dit (en nogal wat andere belangrijke aspecten in het kerkelijk vernieuwingsproces) 
dingen Franciscus voorlopig beter geen uitspraken zou doen en wel alles opnieuw zou 
moeten onderzoeken, en luisteren wat de Geest vandaag zegt. Wat zeggen de lokale kerken 
(dat is de niet de lokale bisschop!!!), het volk van God onderweg…?  Wat zeggen andere (niet 
roomse) katholieke kerken?   

Werken in de tuin van het nieuwe huis. Ondertussen 
zijn Ludo en Tere verhuist naar een ander huis. Zoals 
je kan  zien op de foto is er heel wat werk in de tuin 
en dit bij een tropische warmte.  

 
 
 



Hermanos,  juli – augustus – september  2013 10 

Vrouwenbesnijdenis: Stem voor GAMS 
 
Beste allemaal, 
 
In vorige Hermanos legde ik een beetje de werking van Gams vzw uit in de strijd tegen 
vrouwelijke genitale verminking.  
Hopelijk hebben enkelen onder jullie de expositie in het centraal station van Antwerpen 
kunnen bezoeken, het was alleszins een groot succes. Het enthousiasme van de vrijwilligers 
(velen onder hen vrouwen die zelf nog maar net in België in een asielcentrum verblijven) was 
hartverwarmend. Ook de vele positieve reacties van de bezoekers deden deugd. Wie de 
expositie niet heeft kunnen zien kan deze (in kleiner formaat) nog bewonderen tot midden 
september in de bibliotheek Elsschot op Linkeroever en tot half oktober in het OC Oude 
Badhuis. 
 
Dit jaar doen wij (GAMS) ook mee aan de Solidariteitsprijs van de Standaard; we behoren 
reeds tot de 24 beste advertenties uit de 120 inzendingen. Onze advertentie kwam op 19 juli 
in de krant. Van 16 tot 29 augustus kan het publiek stemmen op de beste van de 24 
advertenties. Diegene met de meeste stemmen wint de publieksprijs en krijgt 3 maal een 
full-page advertentieruimte! 
Aangezien we een kleine vzw zijn tussen vele grote hebben we jullie steun zeker nodig!! 
 

Stem zo snel mogelijk (tot 29 augustus) via www.standaard.be/solidariteitsprijs  
op onze advertentie 

 
Je krijgt telkens 4 advertenties te zien, je stemt op 1 ervan en zal dan de volgende 4 zien, zijn 
ze allemaal gepasseerd moet je nog 2 keer stemmen tot je je echte favoriet kan bevestigen! 
 
Alvast bedankt! 
Dankzij jullie stem kunnen we kans maken op advertentieruimte in de Standaard en zo onze 
organisatie en de problematiek rond vrouwenbesnijdenis nog meer kenbaar maken!! 
 
Leen Diels 
 

http://www.standaard.be/solidariteitsprijs
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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/
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De Missiegroep nodigt u uit op haar; 
 

 
 

Uitgebreide keuze aan kazen 

     of 

frikadellen met krieken 

    met 

heerlijke wijn of andere drank 

 

De opbrengst van deze dagen gaat integraal naar onze projecten in El Salvador en 

Nicaragua. 

Bedankt dat we elk jaar opnieuw op zoveel mensen kunnen rekenen. 

 

De missiegroep Oelegem 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inschrijving 

 

Graag inschrijven voor 13 oktober bij, 

 

Ludo en Lea Diels-Van de Velde, Schildesteenweg 1, 2520 Oelegem 

Joris en Gilberte, Torenplein 9, 2520 Oelegem 

Maria Van de Velde, Meir 2, 2520 Oelegem 

of tel: 03/ 383 53 33 

 

of mail; mvdevelde@skynet.be. 

 

Vanaf 6 personen kunnen we een tafel voor jullie reserveren 

 

NAAM : ……………………………………………………………………………. 

ADRES : …………………………………………………………………………… 

 

Schrijft in met……..personen voor kaastafel aan 14 €/persoon 

Schrijft in met……. personen voor frikadellen met krieken aan 10 €/persoon 

Schrijft in met……. kinderen (onder de 10 jaar) frikadellen  aan 5 €/kind. 

Schrijft in met …… kinderen (onder de 10 jaar) kaastafel aan 7 €/kind 

 

We komen op zaterdag 19 oktober rond………… uur 

                         zondag    20 oktober rond………….  uur 

mailto:mvdevelde@skynet.be

