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      "Waanzin is hetzelfde doen 

             en nog eens en nog eens 

                  en andere resultaten verwachten" 

              Albert Einstein 
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◙ Guatebelga vzw informeert over het proces 

 

 'Op 13 oktober boog de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) zich over het 

onderzoek naar de moord en ontvoering van de Belgische religieuzen in Guatemala. De 

feiten dateren van begin de jaren ’80. 

 Nadat de Raadkamer op 14 juni 2022 de zaak doorverwees naar de (KI) en de 

ernst van de misdaden onderlijnde door een aanhoudingsbevel uit te vaardigen voor de 

verdachten, is het nu aan de KI om te beslissen of de verdachten voor het hof van 

Assisen worden gebracht. In dat geval komt er eindelijk een oordeel door een 

onafhankelijke rechter over de misdaden tegen de mensheid in Guatemala waar 3 

Belgische religieuzen, Walter Voordeckers, Serge Berten en Ward Capiau, mee het 

slachtoffer van werden. 

 

Carlos Colson, neef van Walter Voordeckers, missionaris van Scheut  deelt mede: 

 

 'Onze advocaat Michael Verhaeghe had al gebeld met de griffie. Uiteindelijk zijn we 

tegen 13 uur binnengegaan. In de tussentijd hebben we met Ann Fransen kunnen praten. De 

internationale aanhoudingsmandaten zijn nog niet uitgestuurd, Ann Fransen wachtte op de 

uitspraak van de KI. 

 De zitting zelf is vlot verlopen, de raadsheren leken zeer goed te volgen, onze 

advocaten zijn 

het openbaar 

ministerie bijge- 

treden en hebben 

nog een paar 

punten bena- 

drukt. Wij als 

burgerlijke 

partijen hebben 

ook onze zeg 

mogen doen. We 

hadden een goed 

gevoel bij de 

zitting.  
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 In voorbereiding van de zitting heb ik ook met Pater Martin, provinciaal van Scheut 

in België en Nederland gebeld. Hij kon er niet bij zijn, sprak zijn steun uit. Hij gaf ook 

antwoorden op de vragen van ons bezoek, die hij met de raad binnen Scheut BeNe heeft 

besproken. Hij wenst op de hoogte gehouden te worden. 

 

◙ Dworp deed het weer, en meer dan ooit 

 

 De 'Vriendenkring 

Pater Briers' steunt al een 

aantal jaren het project 

'Semillas de Fe' (Zaden van 

Geloof). Doelgroep van de 

organisatie in Guatemala: 

'Kinderen (en hun ouders) die 

de vuilnisbelten in 

Quetzaltenango afschuimen, 

op zoek naar "herbruikbare" 

spullen, die zij dan kunnen 

verkopen om in hun 

levensonderhoud te voorzien.' 

Hun missie bestaat erin om elk 

kind de mogelijkheid tot onderwijs te bieden.      

 Daartoe wordt in Dworp onder andere elk jaar een mosselfeest georganiseerd. Dit jaar 

werd het op 8 en 9 oktober een grandioos succes (om en bij de duizend 'smullers voor het 

goede doel'). Die initiatieven zijn  niet alleen door ons bekend. 

 De Week van de Duurzame Gemeente wordt sinds 2018 georganiseerd door de 

Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en is een publiekscampagne om 

onder meer de bekendheid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te 

vergroten. 

 Tijdens de campagneweek 

hangen deelnemende gemeenten de 

SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en 

zetten ze hun 'Duurzame Helden' in de 

kijker. De helden zijn lokale burgers, 

scholen, bedrijven en verenigingen die 

dagdagelijks bijdragen aan één of 

meerdere SDG's en daarom de lokale 

gezichten van de 17 mondiale 

doelstellingen worden. 

 In 2022 ligt de focus op helden 

die bijdragen aan één van de 

basisprincipes van de Agenda 2030: 
“Leave No One Behind” (Laat 

niemand achter). 

 En zo kregen 'de vrijwilligers van de Vriendenkring Pater Briers' van de VVSG de 

titel van "duurzame helden." 
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