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Inleiding 
 

Beste vrienden, 
 

De periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar is een ideale tijd om even stil te staan bij het leven, 
het voorbije jaar, enz. Laten we dus na de kerstshopping, winterfeesten en kerstmarkten  
even terugblikken……  
We beginnen bij ons Kaas- en Wijnweekend waar we 660 enthousiaste bezoekers mochten 
ontvangen in een gezellige sfeer, rustig bij kaas, een glaasje wijn, een verwenkoffie enz. We 
willen iedereen nog eens hartelijk danken en kunnen meegeven dat we 8.805 euro konden 
verdelen over de projecten. Een mooie opbrengst die ons toelaat om op verschillende 
plaatsen in de wereld een beetje licht te brengen en jonge mensen (merk inderdaad op dat 
al onze projecten in het teken staan van kansen bieden voor de jeugd) te laten bouwen aan 
een meer duurzame toekomst. Om een beetje nog van de sfeer na te genieten verwijzen we 
naar de tekst van Nora in deze Hermanos. Die solidaire aandacht en samenkomsten kunnen 
we enkel dankzij jullie aanwezigheid blijven organiseren. We zijn dan ook zeer blij om jullie 
volgend jaar op onze Kerstmarkt  te mogen uitnodigen. Noteer al vast de datum voor het 
weekend van 22 – 23 november 2014. Tevens zal het wel een beetje een jubileumuitgave 
worden, want het wordt het 35ste jaar. 
We kijken ook graag terug op een activiteit voor de leerlingen uit onze scholen in Ranst 
waarin zij geconfronteerd werden met de noden van hun leeftijdsgenoten in de derde 
wereld. Joris brengt ons een kort verslag.  
Wegens plaats- en tijdsgebrek kon de dankbrief van Emmanuel in vorige Hermanos, naast 
die van Herman en Ludo niet opgenomen worden. Daarom in deze Hermanos een verslag 
over de financiering van een nieuw kliniekje in de Filippijnen. Dankzij de steun van o.a. 
Oelegem kon dit verbazend snel gerealiseerd worden.  
De Filippijnen brengen ons dan ook opnieuw bij de werkelijkheid van klimaatverandering en 
opwarming van de aarde. De tyfoon Haiyan was het zoveelste teken van problemen met 
onze aarde. We zetten snel een solidariteitsactie op en het leven kan verder gaan. Hier ligt 
een moeilijke discussie. Wij, in het Westen, zijn ingeslapen. Als je vanuit China naar Europa 
kijkt, leven we in een museum. In India zegt men dat als je carrière wil maken ga je naar de 
VS, wil je op vakantie gaan, ga je naar Europa. Inderdaad China, India en nog vele andere 
landen draven vooruit met een onvoorstelbare snelheid. Beangstigend? Ja, want men zuigt 
alle business weg uit het westen en wij hebben dit nog steeds niet begrepen; ja, want de 
snelheid van opwarming van de aarde neemt nog veel sneller toe. Hoopvol? Ja, want ook 
daar krijgen mensen nu nieuwe kansen; Ja, want stilaan (weliswaar veel te traag) wordt men 
ook daar zich bewust van het feit dat vooruitgang niet steeds meer kan ten kosten van het 
milieu en de aarde. Misschien moet deze kerst ook een ontwaken zijn voor de mensen in 
Europa om niet langer te teren (of te profiteren) op de rijkdommen en verworvenheden uit 
het verleden, maar om een nieuwe uitdaging aan te gaan en te werken aan een duurzaam 
Europa dat zijn voorbeeldfunctie kan vervullen voor de ganse wereld. We kunnen niet 
krampachtig alles uit het verleden gewoon verdedigen, maar met een nieuwe visie werken 
aan een transitie waar mens, milieu en business (People, Planet Profit) terug in evenwicht 
komen. Het is niet enkel aan de politici om dit te doen, maar aan ons allemaal. Maar laten 
we vooral ook de tijd nemen om eens door de regen te rennen. Moge dan ook deze tekst 
over de regen (pagina 4-5) als het ware een kerstwens zijn voor 2014.  
 
Veel solidaire wensen en een goede gezondheid voor de ganse familie. 
Ludo Diels       
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KAAS- EN WIJNWEEKEND 19 – 20 OKTOBER 2013 
 
Stel, je doet mee aan een quiz en men stelt u de volgende vraag: “Wat zegt u ‘Oelegem, 
kaas- en wijnweekend? Geef minstens 5 mogelijke tref-woorden of begrippen”. Wat zou uw 
antwoord zijn? 

 Het goede doel; 

 Vrijwilligers; 

 Mooie aankleding; 

 Kaas en frikadellen met 

kriekjes; 

 Warme sfeer. 

Proficiat, u verdient het 
maximum van de punten!   
We overlopen de antwoorden. 
De opbrengst van dit weekend 
gaat integraal naar projecten 
in El Salvador, Nicaragua; de Filipijnen en Kongo. Meer achtergrond over deze projecten 
vond je bij de, zoals steeds, creatieve erg verzorgde infostand. Dat Oelegem deze projecten 
een warm hart toedraagt heeft ze weer eens bewezen. Meer dan 600 inschrijvingen! Veel 
dank hiervoor. 
Voorbereiders, opbouwers en opruimers, frikadellenmakers, broodsnijders, fruitverdelers, 
makers van biscuits, taarten, verwenlekkernijen en confituren, tafeldekkers en 
bestekinpakkers, bloemenschikkers, slingerdames, opdieners en afwassers, kaassnijder, 
aanbrengers en bedieners, viskraamuitbaters en kassaverantwoordelijke…., allemaal 
vrijwilligers, van heel jong tot al wat ouder, die het weekend tot een succes hebben 
gemaakt. Bedankt! 
Het gezegde: ”Van een mooie tafel alleen kan je niet eten maar het draagt wel bij tot de 
gezelligheid” werd hier in de praktijk omgezet. Je waande je in een chic restaurant met 
kroonluchters, bloemstukjes, wandversieringen en kaarslicht. Het was af! 
De kaastafel is ondertussen al wereldberoemd in Oelegem en omstreken en nergens maken 
ze zo’n heerlijke frikadellen met kriekjes als hier. Dat dit niet de eerste keer is dat men dit 
organiseerde merkte je aan de vlotte bediening en bevoorrading. De wijn- en 
vruchtenconfituren zorgden voor net dat tikkeltje meer. 
Tot slot wil ik het nog even hebben over de warme, hartelijke sfeer. Dat kan je niet 
voorbereiden, dat kan je niet organiseren, dat is er gewoon! Natuurlijk speelt de 
omkadering, het lekkere eten, de mogelijkheid om na te praten bij een lekker stukje gebak of 
een heerlijke verwenkoffie, een rol. Voeg daarbij de enthousiaste, belangloze inzet van 
zoveel mensen en de warmte wordt voelbaar. 
Daarom, dank aan onze gasten en aan iedereen, voor en-of achter de schermen. 
 
Nora Wagemans in naam van de missiekring 
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IK HOOP DAT JE STEEDS DE TIJD NEEMT OM DOOR DE REGEN TE RENNEN.... 

Een klein lief meisje stond onder een luifel.  
Ze had juist boodschappen gedaan in de supermarkt, met haar mama.  
Ze zal ongeveer 6 jaar oud zijn geweest, dit prachtige roodharige sproetige beeld van 
onschuld.  
Het stortregende buiten.  
Je weet wel, dat soort regen dat goten en afvoerputjes doet overstromen, zo gehaast om de 
aarde te raken, dat het geen tijd had om de straal wat zachter te zetten.  
We stonden allemaal onder deze luifel aan de ingang van de supermarkt.  
We wachtten, sommigen geduldig, anderen 'geïrriteerd', omdat de natuur hun haastige dag 
in de war had gegooid.  
Ik ben altijd wat dromerig als het regent.  
Ik verdwijn in het geluid en met het inzicht dat de hemel het vuil en het stof van de wereld 
afspoelt.  
Herinneringen van 'rennen en spetteren' als een 'kind' - zo zorgeloos spelen in je gedachten, 
als een welkome onderbreking van een voorbije dag met zorgen en stress.  
Haar stem was zo mooi toen ze de hypnotische trance onderbrak waar we allemaal in 
gevangen zaten.  
'Mama, laten we door de regen gaan rennen,' zei ze.  
'Wat ?' vroeg Mama.  
'Laten we door de regen gaan rennen!' herhaalde 
ze.  
'Nee, lieverd.  
We wachten tot het wat minder wordt' 
antwoordde mama.  
Het kind wachtte nog een minuutje en herhaalde:  
'Mama, laten we door de regen gaan rennen.'  
We worden doornat als we dat doen,' zei mama.  
'Nee, dat zullen we niet, mama.  
Dat is niet wat je zei vanmorgen' zei het meisje 
terwijl ze aan haar mama's arm trok.  
'Vanmorgen?'  
'Wanneer zei ik dat we door de regen konden rennen en niet nat zouden worden?'  
Het meisje zei kalmpjes:  
'Weet je dat niet meer?  
Toen je met papa praatte over zijn kanker, toen zei je:  
'Als we hier doorheen geraken samen, komen we door alles heen!'  
Iedereen was opeens muisstil.  
Ik zweer dat je niets anders hoorde dan de regen.  
We stonden allemaal doodstil.  
De volgende minuten kwam er niemand en ging er niemand weg.  
Mama dacht even na over wat ze zou antwoorden.  
Sommigen zouden het weg lachen of haar voor gek uitmaken.  
Sommigen zouden zelfs negeren wat ze zei.  
Maar dit was een moment van affirmatie in een kinderleven.  
Een moment van onschuldig vertrouwen, dat wanneer het gevoed en verzorgd wordt, zal 
bloeien in geloof in de goede dingen en de hoop van het leven.  
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'Lieverd, je hebt gelijk.  
Laten we door de regen rennen.  
Als het zo moet zijn dat men ons vanuit hierboven nat laat worden, wel, dan hadden we 
misschien juist een wasbeurt nodig,' zei mama.  
Daar gingen ze.  
We stonden daar allemaal te kijken en te glimlachen, toen ze daar vooruit  
Sprongen tussen de auto's door, en jawel, door de plassen.  
Ze hielden hun boodschappentassen boven hun hoofd.  
Ze werden doornat.  
Maar ze werden gevolgd door enkele anderen die schreeuwden en lachten als kinderen 
onderweg naar hun auto's.  
Ja, ik ook.  
Ik rende en werd nat.  
Ik had ook een wasbeurt nodig.  
Omstandigheden of mensen kunnen je geld, je materiële bezittingen en je  
Gezondheid wegnemen.  
Maar niemand kan ooit je dierbare herinneringen wegnemen...  
Vergeet daarom niet om 'tijd' te maken en de gelegenheden te pakken om elke dag 
herinneringen te maken.  
Voor alles en voor elk doel onder de hemel is er een seizoen en een tijd.  
Bewaar de zonnige dagen voor de donkere momenten.  
Een vriend zond mij deze boodschap om mij te herinneren aan 'het' leven en de waarden in 
het leven... 
Samen een glaasje wijn, een 
frisse pint, een gezellige BBQ 
onder buren en vrienden, 
een terrasje, genietend van 
de dagdagelijkse dingen,  
En beetje humor...  
Ik hoop dat je het 
apprecieerde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IK HOOP DAT JE STEEDS DE TIJD NEEMT OM DOOR DE REGEN TE RENNEN.  
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Infodagen voor jongeren te Ranst 
 
Het GROS organiseerde onder de kundige leiding van Guy Goossens tijdens de maand 
september voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar inleefdagen te Ranst. Het hoofddoel  
van deze activiteit was sensibilisering rond de voornaamste thema’s van onderontwikkeling, 
met als belangrijkste aspect de vraagstelling “Wat kan ik er aan doen?” 
 
Het  was de bedoeling dat de kinderen verschillende taken gingen uitvoeren langs een 
parcours waar 13 posters met bijhorende informatie stonden opgesteld. 
Door deze taken werden ze onvermijdelijk met vragen geconfronteerd zoals: 
- ecologische voetafdruk 
- duurzaamheid 
- CO2 uitstoot 
- koopgedrag en consumptie 
- gebruik van fossiele brandstof 
- ontbossing 
- water, sanitair en hygiëne 
- diarree 
- watergebruik 
 
Als voorbereiding konden de leerkrachten in de klas deze onderwerpen toelichten.  
Wanneer de kinderen toekwamen aan de Moervelden was het de bedoeling dat ze zelf een 
dagtaak gingen uitvoeren zoals de kinderen in de derde wereld. 
Dit begon met het zoeken naar een bron met (vuil) water. Met een volle emmer werd dan 
een parcours afgelegd. Tijdens dit traject met gevulde emmer moesten in spelvorm allerlei 
opdrachten uitgevoerd worden zoals planten en dieren water geven, handen wassen  enz. 
Het overgebleven water werd in een ton gegoten voor de “dorpsgemeenschap”. Dit gaf hen 
een idee over de hoeveelheid water die gebruikt was  en de moeite die ze hiervoor moesten 
doen. 
Ze kregen ook vragen over hoeveel water verbruikt wordt op school voor de toiletten, 
hoeveel water heb je vandaag al gebruikt en waarvoor. Hoe kunnen we het waterverbruik op 
school en thuis verminderen? 
Een andere taak was het sprokkelen van hout. 
Moe maar met een unieke ervaring keerden de kinderen naar huis. 
 
Aan de leerkrachten werd gevraagd in de klas een kleine nabespreking te doen om te weten 
te komen hoe de kinderen de dag ervaren hadden en om te peilen wat ze er van 
meegedragen hadden. 
 
 
Joris Maes 
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Dank aan de missiekring van Oelegem ! 
 
Dankzij jullie milde steun hebben we in augustus 2013 onze nieuwe kleine dorpskliniek 
kunnen afwerken. Acht maanden werk, van januari tot augustus, al het beton moest met de 
hand gemixt worden. Di verklaard waarom de helft van het budget loon was voor de 
arbeiders 
en dus heeft de lokale bevolking er ook een goed centje aan verdiend. 
Nu staan de kliniek er, met zijn 160 m2 op twee verdiepingen. Een Franse verpleger is daar 
op ontwikkelingshulp voor twee jaar. Zijn taak: een betere opleiding geven voor de lokale 
medische staf.  

Van de oude kliniek naar de nieuwe 
 

 

 

 

 
 

 
De afgewerkte kliniek draait al op volle toeren 

 
20 studiebeurzen (2014) 
 
Voor 2014 hebben we een uitdagend project:  we hopen 20 beursstudenten in juni naar een 
technische hogeschool van de broeders salesianen te kunnen sturen. Het is het beste 
instituut in Manilla en 100 % van de afgestudeerden hebben een vaste baan na 18 maanden 
scholing. 
Dankzij jullie steun kunnen we bouwen aan levens ! De lokale NGO heeft al meer dan 25 
afgestudeerde studenten met een vaste job. Fantastisch ! 
 
Emmanuel 
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Broeder Emmanuel met 5 beursstudenten in een lokale Mac Donalds. En deze studenten wachten op hun beurs 

vanuit Oelegem 

 
Bedenkingen uit de voorbije maanden van Ludo 
 
Tutela Legal. 

 

Mgr Romero (volgens de cartoon) voelt de pijn die het 
Salvadoraanse volk voelt, de christenen in dit land, maar 
vooral de slachtoffers van het geweld van gisteren en 
vandaag……  
“Sinds die 24ste maart had ik zo’n ´pijn in mijn borst niet 
meer gevoeld”.  Ik schreef er al enkele woorden over in 
mijn laatste bedenkingen van september.   Ondertussen 
zijn er al verschillende communiqués van sociale 
organisaties, van buitenlandse solidaire organisaties, van 
President Funes, van de Procureur van de 
Mensenrechten, van de kerkelijke basisgemeenschappen.  
 

In een poging om de problematiek wat uit te leggen schreef Ludo het volgende. Deze tekst 
lag ook bij het Kaas- en wijnweekend. Maar we dachten dat het toch goed was om die nog 
even mee te geven 
 

Mgr Romero startte met Socorro Jurídico olv de jezuieten van de UCA: een legaal instrument 
van het aartsbisdom om juridische bijstand, bescherming, verdediging te geven aan 
slachtoffers van geweld (in alle vormen), om hun stem te laten horen,....  Mgr Rivera hernam 
dit initiatief tot Tutela Legal.   Daarin heeft Maria Julia Hernandez (al enkele jaren geleden 
gestorven) haar leven aan gegeven. Tutela Legal was de eerste humanitaire organisatie van 
mensenrechten die stem gaf aan de slachtoffers van de massamoord van el Mozote.  80% 
van alle documentatie die aan de bron liggen van de Waarheidscommissie liggen in Tutela 
Legal.  50,000 gevallen van verkrachting van mensenrechten liggen daar in archief.  Er zijn 
een aantal internationale processen bezig waarin Tutela Legal de slachtoffers verdedigt en 
opkomt om hun waardigheid te laten gelden.  
Slachtoffers hebben geloofd en vertrouwd in Tutela Legal als een uitgestoken moederhart 
van de kerk.  Onder tranen hebben  ze getuigenissen gegeven en toevertrouwd.  Tutela Legal 
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zorgden voor opgravingen bij massamoorden.  Het is een enorm werk dat deze kleine 
mensenrechtenorganisatie gedaan heeft op al die jaren.  Het is een bijzonder hart van de 
kerk. Tutela Legal had ook heel wat ondersteuning o.a. van Pax Christi (Paul Lansu,..) en van 
andere organisaties (gedurende jaren ook Broederlijk Delen)  om het werk te kunnen doen in 
de verdediging van de mensenrechten 
Welnu, de huidige aartsbisschop besliste als een dief in de nacht, als bij een politie overval op 
criminelen, de burelen en de archieven van Tutela Legal.  Vorig weekend werden alle sloten 
op de deuren vervangen.  Het hele personeel (advocaten, administratie,..) wist van niets en 
waren maandagmorgen afgedankt en op straat gezet. Ze mochten nog hun eigen dingen uit 
het bureel halen en werden uitbetaald (ik weet niet in welke mate helemaal uitbetaald).  Het 
aartsbisdom zei: er zijn geen redenen meer waarom Tutela Legal zou bestaan en dus moet 
het weg. In een communiqué van gisteren staat dan dat ze alles willen hervormen (dat dat 
een recht is van de kerk), de archieven goed willen bewaren en een nieuw instrument willen 
maken om te werken aan de mensenrechten. 
Als dit laatste moest waar zijn, dan was er toch geen enkele reden om als dief in de nacht of 
als een overval de zaken zo te sluiten, zonder gesprek, zonder dialoog met de mensen die het 
beste van hun leven gegeven hebben om op te komen voor de slachtoffers. Ik geloof dus niets 
van wat in het communiqué staat. 
Maar de context: sinds een paar weken is een vraag op het hoge gerechtshof om de 
amnestiewet ongrondwettelijk te verklaren.   Niemand weet wat er zal gebeuren, maar 
moest dat gebeuren dan zijn de archieven van Tutela Legal fundamenteel om de 
verantwoordelijken van zoveel verkrachting van mensenrechten te kunnen beschuldigen, 
veroordelen en nadien, ja natuurlijk ook, te kunnen vergeven.   het zijn de "groten en 
machtigen" van El Salvador die vooral vrezen dat bij het ontmantelen van de amnestiewet 
hun machtsmisbruik en schending van mensenrechten aan het licht zal komen....     
In heel de salvadoraanse samenleving is er een enorme verontwaardiging over het sluiten 
van Tutela Legal: de hele sociale sector, andere kerken, christenen uit de parochies, de 
basisgemeenschappen, de mensenrechtenorganisaties,......   
Werkelijk wat die aartsbisschop gedaan heeft is een grote ergernis, een zware fout.  We 
durven niet denken dat hij meespeelt met de machtigen die schrik hebben dat zonder de 
amnestiewet de waarheid over het lijden van duizenden zal te voorschijn komen.  De werking 
en de dynamiek van Tutela Legal was en is fundamenteel.  Het ging over een heel belangrijk 
instrument, een van de weinige aspecten waarin de roomse institutionele kerk nog wat 
geloofwaardig was tegenover de "gekruisigden" van vandaag.  Straks hebben we een 
samenkomst bij het aarstbisdom en zondag morgen zullen we de kathedraal omarmen in 
teken van protest.   
Dit is een legaat van Mgr Romero en in El Salvador  zijn de wonden van het verleden nooit 
kunnen helen of genezen. Dagelijks worden 7 of meer mensen vermoord, de corruptie is 
enorm, drughandel, de gevangenissen puilen uit, economische uitbuiting tot en met in de 
grote en kleine bedrijven,...  De kerk moet op de barricade staan wat betreft het verdedigen 
van de mensenrechten, aanklagen van verkrachting van de fundamentele rechten, mensen 
begeleiden en hun stem laten horen, ook in het gerecht. 
Het lijkt me duidelijk dat de aartsbisschop het personeel op straat wil en zijn eigen mannetjes 
of vrouwtjes wil inzetten bij wat hij nu wil doen.  Zonder overgang, zonder begeleiding. 
 Onwetendheid kan fataal worden bij dergelijke archieven.  Wil hij iets "light" zodat de 
machtigen er geen gevaar meer in zien?   het gaat totaal in tegen de evangelische opdracht 
van de kerk. 
Ook de manier waarop dat alles gebeurd is, is een schandaal van verkrachting van mensen- 
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rechten zowel van de slachtoffers die  hun vertrouwen gegeven hadden aan de kerk als aan 
de 12 professionelen die daar in Tutela Legal werkten.   
We kunnen het bijna niet geloven dat zo iets mogelijk is. veel onmacht ook, woedend... het is 
een kerkelijk macht (machtsmisbruik) die in fundamenteel instrument uitschakelt. 
We willen toch nog blijven aandringen dat de aartsbisschop zich zou herpakken (is bekering 
dan toch nog mogelijk?), dat hij om vergeving zou vragen en Tutela Legal zou herstellen met 
de mensen die daarin werkten.   
Als dat niet lukt moet er gewerkt worden opdat dat enorme archief in andere handen komt. 
de kerkelijke hiërarchie is niet meer te vertrouwen op dat vlak.  Ook de staatsinstellingen 
niet.   Misschien de UCA (univ van de jezuïeten) met hun mensenrechten afdeling.  het is niet 
eenvoudig.  
Het is duidelijk dat we het niet mogen opgeven.  Vandaag komt er ook een communiqué uit 
van de basisgemeenschappen waarbij we de bisschop oproepen om het te herzien en zich 
(nederig) te bekeren, luisterend naar de slachtoffers. 

 
En de protesten gaan verder 
 
Vandaag waren we met een kleine groep vertegenwoordigers van enkele sociale organisaties 
en van kerkelijk basisgemeenschappen om een perscommuniqué te lezen voor de (uiteraard 
“gesloten”) poort van het aartsbisdom.    

   
 
Tere en ik waren net daarvoor Mgr Ricardo Urioste (oud vicaris generaal) gaan groeten 
enkele huizen verder (hij is voorzitter van de Stichting Romero).  Urioste verstaat het niet. 
Urioste was net terug van de inhuldiging van een 4 m hoog kruis in een kathedraal in 
Londen, in memorie van Mgr Romero.  Ja, ook deze trouwe getuige van Mgr Romero is zo 
ontgoocheld over de houding van de aartsbisschop: eerst sluit hij heel plots de historische 
drukkerij van het aartsbisdom, dan even plots moet heel het mozaïek van de façade van de 
kathedraal afgekapt worden en nu heel plots moet Tutela Legal weg. 
 

 
In volgende Hermanos zullen we trachten een 
overzicht te geven van de stand van zaken en de 
evolutie in deze Tutela legal actie.  
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Muurschilderingen op de kerkmuren….. gevaarlijk goedje!! 
 
In heel wat parochies, gemeenschappen werden heel duidelijke muurschulderingen 
aangebracht ter herinnering aan het brutale geweld dat de bevolking geleden heeft tijdens 
de repressie en oorlogsjaren, om de gedachtenis aan heel wat martelaren zichtbaar te 
houden,… .Maar eens daar een andere pastoor komt…  ja, dan is het iets anders.  Er zijn al 
verschillende kerken waar muurschilderingen werden overschilderd, of weggeschrabt.  Oa 
aan de muur rond de parochiekerk van  Tierra Blanca (Bajo Lempa), in de kerk van El Paisnal 
(waar Rutilio Grande begraven ligt), bedekt met een OLVrouwblauwe doek in de kerk van 
Agua Blanca, Cacaopera,….  En nu ook in de gemeenschap van Nueva Esperanza, Bajo 
Lempa.  

 

De Padre Angel (Spanjaard) die al 
jaren in die gemeenschap woont en 
veel heeft bijgedragen in alles wat 
met onderwijs te maken heeft in de 
streek, is sinds enkele jaren volop 
bezig met de klok van de kerk in de 
omgekeerde richting te laten 
draaien.  Hij was al een hele tijd 
bezig met de campagne dat 
dergelijke beelden (over de oorlog 
en het geweld) niet thuis horen op 
de gevel van een kerkgebouw. Het 
moet weg.  En vandaag, 21 
november was het dan zover!!! 
Muurschilderingen met beelden uit 
het verleden, met het  gelaat van 
martelaren is té gevaarlijk voor een 
conservatieve godsdienstigheid.   

 

  
 
De muurschildering op de buitenmuur van de kerk in Nueva Esperanza gaf een beeld van de 
geschiedenis van de gemeenschap en van de oorzaken waarom ze moesten vluchten.  Het 
verleden moet beter verleden blijven.  
Het kadert natuurlijk ook binnen het misbruik en vernieling van archieven van 
mensenrechtenorgansiaties, zoals Tutela Legal, Pro Busqueda.  
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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/

