KWALITEITSVOLLE ONTWIKKELING IN EL SALVADOR
Na 44 jaren in Centraal Amerika (Guatemala, Nicaragua, El Salvador) zijn Ludo Van de Velde en zijn
familie in België. Ze wonen in Brugge. Heel graag willen ze een aantal heel concrete kwaliteitsvolle
projecten blijven ondersteunen en vrienden oproepen om daartoe bij te dragen. Wie contact wil
opnemen met Ludo kan dat via ludo.vandevelde@gmail.com
Onze solidaire thuishaven was heel die tijd en nog altijd de heel actieve, creatieve en solidaire
Missiegroep (Solidaire groep met Missie) in Oelegem / Ranst (Provincie Antwerpen). Schildesteenweg
1, 2520 Ranst.

VOORSTELLING PROJECT “ANADES” IN El SALVADOR.

ANADES (Associatie Nieuw Ochtendgloren van El Salvador) ontstond in 1986 als een grote droom van
vrouwen die behoorden tot de kerkelijke basisgemeenschappen aan de rand van de hoofdstad. Deze
hoofdzakelijk moeders van verdwenen of vermoorde zonen en dochters, gingen de uitdaging aan om
hun pijn en verdriet om te zetten in kracht en hoop, om te werken in dienst van het leven, in eerste
instantie voor kinderen die hun ouders verloren waren door de repressie. Ze hernamen daarmee het
sterk inspirerende engagement van Alfonso Acevedo, animator van basisgemeenschappen en vermoord
in 1982, bij de zorg voor de kinderen van de vele interne vluchtelingen.
In 1990 startte wat toen een huis voor weeskinderen genoemd werd. ANADES werd in 1990 erkend als
rechtspersoon. Er werd begonnen met de bouw van de nodige installaties. Het huis in San Ramón is
nu gekend als Kindercentrum “Alfonso Acevedo”. Daar is ook de centrale zetel van de organisatie.
Na het eerste formeel programma van kleuterschool voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, werd een
gezondheidsprogramma opgezet om te waken over de gezondheid van de kinderen van het centrum en
dienst te bewijzen aan mensen rondom. Er kwamen nog twee kleuterscholen bij in rurale gebieden.
Vervolgens een programma voor gemeenschapsontwikkeling, voor en met jongeren, en sinds 2001 een
programma om duurzaamheid van de sociale projecten te versterken via de opbouw van een
biologische finca.
Educatieprogramma
Het programma met kinderen wordt ontwikkeld in drie Centra, een in San Ramón (noordkant van de
hoofdstad), een in Morazán, en een in de Bajo Lempa aan de kust. Daar wil ANADES bijdragen tot
integrale ontwikkeling en participatie van jongens en meisjes: gendergelijkheid, cultuur van vrede,
autonomie, samenleven, cultuur, expressie, met participatie van hun gezin.

Vanuit ANADES wordt er gewerkt met groepen adolescenten en jongeren in “scholen van vrede”, via
cultuur, animatie, gemeenschappelijke leerprocessen, concrete solidaire dienstverlening,…
Deelname van netwerken, jeugdraden en lokale rechtencommissies in gemeenten waar ANADES
aanwezig is.
Gezondheidsprogramma.
Met het gezondheidsprogramma wil ANADES bij dragen aan de gezondheid van gezinnen en
gemeenschappen op een duurzame, ondersteunende en ethische manier, met speciale aandacht voor
kinderen en vrouwen, door middel van ziektepreventie, promotie en gezondheidszorg met de nadruk
op het gebruik van alternatieve therapieën en natuurlijke geneeskunde.
In kindercentra voert zij periodieke evaluaties uit van de ontwikkeling en groei van jongens en meisjes,
preventieacties, gezondheidsmonitoring van het CDI, medische sessies, eerste hulp en opleiding van
personeel dat zorg draagt voor kinderen.
Programma gemeenschapsontwikkeling
Het programma voor gemeenschapsontwikkeling (vandaag aanwezig op 7 plaatsen in het land) gaat op
weg met vrouwen en jongeren uit verarmde families en gemeenschappen. Samen wordt gewerkt aan
versterking van hun capaciteiten als verantwoordelijke burgers, voor economische initiatieven en daarin
de zorg voor voedselzekerheid, versterking van lokale organisaties,..
Duurzaamheidsprogramma.
Het duurzaamheidsprogramma wordt ontwikkeld vanuit (1) agroecologische productie op de finca in
San Julián: koffie, cacao, balsem, groenten, fruit, inheemse zaden, honing, productie van organische
input (bemesting en insect werende producten). De oogst gaat naar de voeding van de kinderen in de
kleutertuinen of wordt verkocht ter versterking van sociale projecten. (2) agro ecologische school, waar
de ervaring op de finca gedeeld wordt met boerenfamilies rondom, (3) een ruimte voor ecotoerisme in
de finca, (4) een basisinstallatie voor vergaderingen, verblijf van een kleine groep, … aan de rand van
de hoofdstad.
De Oecumenische beweging van kerkelijke basisgemeenschappen van de voorstad Mejicanos, is altijd
welkom in de vergaderruimten van ANADES: samenkomsten, studiemomenten, liturgische vieringen. Zo
blijft ook de band behouden met de spiritualiteit van het eerste begin.
Enkele foto’s uit het educatieprogramma.

Enkele foto’s uit het programma gezondheidszorg.

Enkele foto’s uit het programma gemeenschapsontwikkeling.

Enkele foto’s uit de agroecologische finca.

Enkele foto’s van samenkomsten van kerkelijke basisgemeenschappen in de installaties van ANADES.

Wie meer informatie wenst over ANADES kan het vinden op: https://anades.org/wp/

