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Inleiding 
 

We komen al vlug terug binnen bij jullie (via de brievenbus of internet)  met onze volgende 
Hermanos. De reden is natuurlijk dat we graag jullie nog eens eraan herinneren dat we ons Kaas- 
en Wijnweekend houden op 19 en 20 oktober. De datum is ook wat vroeger dan gewoonlijk en zou 
dus kunnen verrassen. Maar dit komt omdat het verlof van Allerheiligen dit jaar erg vroeg valt.    
 

Dus, als jullie nog niet ingeschreven hebben, willen we jullie graag nog eens van harte uitnodigen 
op deze gezellige en solidaire bijeenkomst. Het zou beslist fijn zijn om ook vrienden en kennissen 
uit te nodigen en er zo een leuke avond of namiddag van te maken. Zoals jullie weten kunnen we 
vanaf 6 personen een tafel reserveren zodat jullie gezellig bij mekaar kunnen zitten. Als jullie graag 
uitnodigingen of affiches ontvangen, geef maar een seintje en we zullen die graag elektronisch 
opsturen of jullie kunnen ze ook  bij ons ophalen. 
 
Ondertussen dreigt er een verdere escalatie van de burgeroorlog in Syrië en bij het ter copy gaan 
van deze Hermanos mochten we vaststellen dat de oorlogsdreiging terug een beetje weg is en de 
onderhandelingen weer kansen krijgen.  
 
De zomer heeft zijn zweet terug afgelegd en we zitten misschien meteen in de herfst. ‘t Klinkt niet 
overtuigend, maar het zijn opnieuw aanduidingen van de klimaatveranderingen die snel om ons 
heen plaatsvinden. Nu de economie een beetje schijnt te herleven, wordt het de kans om onze 
wereld en samenleving verder te gaan ombouwen in een duurzame maatschappij met aandacht 
voor innovatie en creativiteit waarbij we allemaal mee kunnen werken en verantwoordelijkheid 
dragen.  
 
In deze Hermanos bezorgen we nog enkele bedenkingen van Ludo over augustus, een overzicht 
van ABACOenRed van Herman en een beschrijving van ons Kongoproject. Graag danken we ook 
nog iedereen die GAMS gesteund heeft, maar moeten we spijtig genoeg meedelen dat ze het niet 
gehaald hebben. Er zaten natuurlijk zeer grote organisaties als concurrenten in de selectie. Maar 
het heeft zeker ertoe bijgedragen om de problematiek van vrouwenbesnijdenis op de agenda te 
plaatsen.    
 
Dit is het dan weer en we kijken ernaar uit om jullie tijdens het weekend van 19-20 oktober in 
Oelegem te mogen begroeten. 
  
Ludo 
 
PS: Jullie kunnen nog steeds jullie email adres doorgeven (leavandevelde@skynet.be) zodat we de 
papieren versie kunnen vervangen door de elektronische en zo ook een steentje bijdragen aan een 
meer duurzame wereld. Ondertussen hebben we uit gesprekken vastgesteld dat bij mensen die 
Hermanos elektronisch ontvangen enkel nog de man of de vrouw dit leest. We hebben immers 
meestal maar één emailadres per koppel. Het boekje ligt niet meer als een print-out op de 
salontafel en zo verliezen we wat aandacht. We gaan natuurlijk niet terug naar de papieren versie. 
Immers ons pleidooi voor een duurzame wereld zou niet meer kloppen. Maar we vragen jullie om 
ook het emailadres van jullie echtgenot(e)  door te sturen. Voel jullie ook steeds vrij om Hermanos 
door te sturen naar vrienden of familie en bij verdere interesse kunnen jullie hum emailadres 
bezorgen.      
 
 

mailto:leavandevelde@skynet.be
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 Gedwongen straatjeugd in Kongo 
 
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). Michel Woko schrijft het volgende: 
 

Gedurende mijn werk in de Sankuru heb ik jaren lang de noodkreet gehoord van de veel verlaten 
kinderen die in de rampzalige jaren van oorlog en geweld de mogelijkheid niet hadden om naar 
school te gaan. Die noodkreet kom ik u doorgeven. Het is een pijnlijke ervaring die ik nog steeds 
levendig voor ogen heb: troebele omstandigheden waarin talloze verlaten kinderen aan hun 
triestig lot zijn overgelaten. Door de levensomstandigheden tussen oorlog en geweld, waarvan de 
hele bevolking van de Sankuru herhaaldelijk het slachtoffer was, ontstond daar op politiek en 
administratief gebied een vacuüm voor mensenrechten en vooral voor het onderwijs.   
 

Die eerste jaren van mijn priesterwerk heb ik zo doorgebracht tussen de herhaalde gewapende 
opstanden, oorlog, geweld en repressie. Zo was ik als pastoor van een landelijke parochie, 
gedurende 16 jaar getuige van de gevolgen voor die kinderen. Na al die conflicten begint de 
toestand zich te stabiliseren, maar nog steeds zijn de ouders verplicht zelf alle schoolkosten op 
zich te nemen, zelfs de betaling van het onderwijzend personeel. Iedereen weet dat de toekomst 
van de kinderen grotendeels afhangt van hun vorming. Bij gebrek aan middelen hebben de ouders 
en de staat, als eerste verantwoordelijken van de opvoeding, in die omstandigheden, de 
mogelijkheid niet om hun kinderen te laten studeren. Leren lezen en schrijven wordt vandaag nog 
aan duizenden kinderen ontzegd. 
 

De jeugd weet niet to wie zich te richten. Zelf word ik meer dan ooit achtervolgd door hun 
roepstem; in dergelijke omstandigheden hebben de kinderen en hun ouders steeds beroep 
gedaan op de missionarissen en bij hen steun en oplossing gevonden.  
De klaagstem van die schoolplichtige kinderen doet mij denken aan het wel gekende verhaal van 
het Lucasevangelie, waarbij een blinde op de weg naar Jericho naar Jezus riep: “Heb medelijden 
met mij!”. Ook nu zitten of lopen veel jongeren zuchtend langs de web van het leven en steken de 
hand uit in de hoop een vrijgevige hand te ontmoeten. 
 

Met veel moeite volg ik er een veertig jongeren van dichtbij. Sommigen durven niet beginnen uit 
vrees nooit het einde van het schooljaar te bereiken; anderen moeten halfweg ophouden bij 
gebrek aan middelen. Zo komen ze op straat terecht en moeten zich weten te redden met al de 
gevolgen van dien. Twee derden van de kinderen die niet naar school gaan zijn meisjes. De 
gevolgen van het analfabetisme zijn  vooral rampzalig voor hen: vroegtijdig huwelijk, 
kindmoederschap, geslachtsziekten en aids. 
 

Beste vrienden, 
De sociale wantoestanden zullen niet verbeteren van vandaag op morgen. Ze veranderen maar 
langzaam. De gedwongen straatjeugd van hier in Kele en zoveel andere plaatsen zijn de 
gekruisigden van onze tijd.  
 

In naam van deze kinderen dank ik u bij voorbaat. 
 
Pater Michel Woko  
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www.abacoenred.com  

 

 

Wat is ABACOenRed? 

ABACOenRed is een dynamisch educatief voorstel, als referentie voor Latijns Amerika, wat 
betreft het samen opbouwen van coöperatieve opvoedkundige scenario’s.  

 

Wat doet ABACOenRed? 

Het versterken van samenwerkende houdingen en vertrouwensrelaties bij (educatieve) 
sleutelfiguren, om zo bij te dragen in de collectieve opbouw van eigen opvoedkundige 
scenario’s, gebaseerd op echte samenwerking.  

 
Globaal Project:   
Duurzaam leren in Latijns Amerika 
Specifiek Project:  
Vorming van Latijnsamerikaanse begeleid(st)ers voor leerprocessen,    
aangeboden vanuit  ABACOenRed. 
Doelen:  

. Het opbouwen en bevorderen van coöperatieve leerprocessen in functie van lokale, nationale en 
latijnsamerikaanse contexten. 

. Het beschikken over een deskundige groep van internationale begeleid(st)ers, bekwaam om 
cursussen uit te werken vanuit  ABACOenRed. 

 

Waarom dit project? 

Onder invloed van de in Latijns Amerika sterk doordachte ‘Volksopvoeding’, wordt er vanuit de 
opvoedingspraktijk van ABACOenRed gezamenlijk een nieuwe visie op ‘Opvoeding en Onderwijs’ 
uitgewerkt en opgebouwd. Dit is een permanent en dynamisch gebeuren, waaraan steeds meer 
mensen van verschillende landen van Latijns Amerika aan deelnemen. Deze deelname gaat vooral 
via verschillende cursussen, diplomaturen, másterstudies en ook werkbezoeken op uitnodiging. 

Via een gedeelde en samen opgebouwde opvoedingspraktijk wordt er een systematisch en 
dynamisch proces op gang gebracht in functie van het blijvend opbouwen van ‘een Alternatieve 
Volks-Pedagogie en –Methodologie’. 

 

Deze alternatieve volkspedagogie en methodologie,  heeft vele gevolgen ifv de opvoedingspraktijk: 

* Het samen opbouwen van leermogelijkheden, gedeelde verantwoordelijkheid tussen 
opvoeder en opvoedeling, functies die uiteindelijk ook wederzijds overgenomen worden. 

* Geen ‘lesgeven’ en ‘leskrijgen’, maar wel het begeleiden van leerprocessen. 

* Centraal staat de ‘luisterbereidheid’ en ‘luister-kunst’ (openheid), de vaardigheid om situaties 
in te schatten (interpreteren – ‘het kunnen lezen van de situatie), de bereidheid tot mee-delen , 
de beslissing van zich echt te engageren (positie innemen) en een integrerende visie (‘alleen 
kan ik niets aan’, we moeten samen-werken). 

 

Bij het werken vanuit deze alternatieve volkspedagogie en -methodologie,  staat de relatie tussen 
denken – doen steeds centraal: vanuit de beleefde opvoedingspraktijk, via het er samen over na te 
denken en samen te werken aan alternatieven, worden nieuwe concrete leermogelijkheden, voor 

http://www.abacoenred.com/
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elk van de betrokkenen, opgebouwd. Via de cursussen wordt het mogelijk een echte uitwisseling 
van ervaringen op te zetten en hiervan dan ook te leren.  

Door de uitbreiding van het aanbod van cursussen wordt het ook nodig te werken aan een ploeg 
van bekwame ‘begeleid(st)ers’ die akkoord gaan met de pedagogische visie van ABACOenRed. 

Vandaar dat we eind 2013 – begin 2014 hiermee willen starten. 

 Hierbij beogen we ook de grenzen te overschrijden wat betreft de begeleid(st)ers van deze 
cursussen. Concreet rekenen we op een deelname van 12 personen: . 1 persoon van Chili, 2 van 
Venezuela, 4 van México, 2 van Guatemala, 1 van Colombia, 1 vanuit Spanje, 1 vanuit Nicaragua. 

Het organiseren hiervan kost natuurlijk centen, meer nog omdat het de bedoeling is dat elke 
deelne(e)m(st)er een eigen cursus opbouwt en deze internationaal aanbiedt via de educatieve 
platform van ABACOenRed.  

Het is dank zij de solidaire steun van jullie, van zovele mensen in België en elders dat de 
financiering van deze vormingscursus nu mogelijk wordt. ¡DANKJEWEL in naam van deze 
opvoed(st)ers vanuit gans Latijns Amerika. Wat betreft deze diplomatuur en de eruit volgende 
praktijk, zijn er geen mogelijkheden voor eigen bijdragen vanwege de deelne(e)m(st)ers, en 
daarom stellen we dit project aan Oelegem voor ter financiering.  

Hieronder een kaart met rode punten aangeduid 
vanwaar de contacten komen met onze website 
(www.abacoenred.com). Het gaat om de 2 eerste 
jaren van het bestaan van ABACOenRed en alleen 
voor Amerika (4/8/2011 tot 5/8/2013). 
 
Enkele foto’s van onze activiteiten, als 
ABACOenRed in México: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start van één van de werkvergaderingen in Veracruz 

México (Alamo) 

Links: Herman met een groep 

van opvoed(st)ers in Alamo - 

México 

Rechts: Carla van 

ABACOenRed in één van de 

drie werkgroepen die 

gevormd werden 
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Bedenkingen uit de voorbije maand augustus van Ludo Van de Velde 

Een getuigenis over P. Roger Ponseele. 

Jaarlijks is er in Perquín in Morazán een cultureel winterfestival: allerlei culturele activiteiten, feest, verkoop 
van ‘van alles en nog wa’,  groot bal, maar ook enkele activiteiten die oproepen tot getuigenis en dieper 
willen gaan. O.a. een voettocht naar de plaats van de massamoord in het gehucht El Mozote (begeleid door 
Roger), de eucharistieviering op 6/8, en ook een namiddag over “memoria histórica” (historisch geheugen), 
een initiatief dat voorbereid wordt door een aantal ex strijders van de toenmalige guerrilla.  

In deze context wilde men de persoon en de betekenis van P 
Roger Ponseele in het licht stellen.  Naast andere bijdragen werd 
mij gevraagd een getuigenis te geven, Roger voor te stellen.   
Geen eenvoudige job zo iets te doen in het bijzijn van Roger en 
daar in Perquín, in de streek waar hij 33 jaren gewerkt, geleefd, 
geloofd, gehoopt, gebeden, … heeft.  Maar ik wilde het toch 
doen.  Ik heb slechts 27 maanden met Roger samen geleefd in 
Zacamil tussen januari 1978 en december 1980.  Maar het was 
een intense tijd, samen delend in het pastorale werk, in de zorg 
om mensen, midden een tijd van groeiende repressie. Het is 
vooral uit mijn herinnering van die tijd dat ik getracht heb wat te 

getuigen over Roger.  

 

Hij was en is voor mij een sterk voorbeeld van een christelijk getuigenis, van wat het betekent trouw 
priester te zijn.  Ik ben heel dankbaar een broer en vriend te mogen zijn van Roger. 

Helder Camara 
 

Op 27 augustus was het 14 jaren geleden dat Helder Camara stierf.  (op 31/8  
was het de 25ste verjaardag van het sterven van Leónidas  Proaño van 
Ecuador).  Camara speelde een cruciale rol tijdens en vooral na het tweede 
vatikaans Concilie.  Voor Camara kon het niet langer dat de Kerk “over de 
problemen van morgen spreekt in een taal van gisteren”. Dan ging het hem 
niet alleen over het latijn, maar ook over het juridisme, de scholastiek in de 
liturgische taal en de kerkelijke boodschappen,…  Camara was een van de 
bisschoppen die kozen voor een totaal andere levensstijl om “arm en 
dienend” te worden.   
Het ware goed moest Paus Franciscus (en alle bisschoppen en priesters) de 
boodschap van Camara (Proaño en zovele andere)  opnieuw beluisteren… 
Het zou goed doen aan de kerk, en het zou het mogelijk maken dat het 
Evangelie nieuwe wortels kan krijgen in de wereld.    
 

 

50 jaar geleden… 28 augustus 1963. 

 “I have a dream”…..  een hoopvolle boodschap uitgesproken in 
aanwezigheid van 200,000 mensen in Washington. Vanaf dat moment was 
hij leidersfiguur in de strijd om gerechtigheid, vooral om het respect voor 
de fundamentele mensenrechten van de zwarte bevolking.  Zijn speech van 
16 minuten was het definitieve startschot voor de strijd om de 
mensenrechten. Hij werd een teken van hoop voor de velen die toch maar 
droomden van een andere wereld.   

 

Hoe belangrijk is het ook vandaag die droom van een andere wereld telkens weer uit te drukken.  
Misschien wordt het steeds maar moeilijker er aan te werken, want het monster is geweldig groot 
geworden. Maar het moet, het kan niet anders…. We moeten blijven strijden om gerechtigheid.  
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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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Uitgebreide keuze aan kazen 

     of 

frikadellen met krieken, 

     

heerlijke wijn, verwenkoffie of andere drank 

 

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

Nicaragua, Filippijnen en Kongo. 

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

 

 Missiegroep Oelegem 

 

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

 

Inschrijving 

 

Graag inschrijven vóór 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

