
Allerbeste vrienden,

Het Paasfeest als één van de belangrijkste
Hoogdagen, herinnert de Christenen aan de
herrijzenis van Jezus. Ook voor de anderen
roept dit feest vreugde en hoop op. 

Hoewel men van meer en meer vrede
spreekt in de wereld, zijn we voortdurend
getuigen van onaanvaardbare gewelddadig-
heden ten opzichte van weerloze slachtof-
fers.

Deze daden van geweld worden vaak met
lafheid gepleegd onder de dekmantel van
het geloof.

Hebben ze Jezus’ boodschap van eeuwige
liefde dan niet begrepen? Laat Pasen de
gelegenheid zijn, om dankzij onze giften,
deze liefde over te brengen aan zovele
verlaten kinderen.

Wetende dat er nog veel plaats is in uw hart,
zou ik graag beroep op uw vrijgevigheid. Ik
vraag u, in de naam van zovele onschuldige
kinderen die leven in extreme armoede, een
helpende hand te reiken.

Moge uw giften tekenen van liefde en vrede
worden. Moge ze ook bij hen de verloren
vreugde en de hoop terug doen oplaaien en
hen de kans geven om op een dag iemand
“mama” te kunnen noemen.

Ik dank u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid
en wens u een allen een vrolijk Paasfeest.

E.J. Lehaire, Afgevaard. Bestuurder
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Overal verstoten, bouwen ze krotten op de flan-
ken van de stad en proberen ze er te overleven,
overgelaten aan hun lot : geen wegen, geen
drinkwater, geen riolering. De weinige watervoor-
zieningen zorgen voor vervuild water dat via bui-
zen uit de rivier komt. De slechte watervoorzie-
ning gecombineerd met chronische ondervoe-
ding,(het basisdieet bestaat er uit rijst en maïs,
wat een gebrek aan vitaminen en proteïnen met
zich meebrengt), zorgt voor vele slachtoffers bij
de jongeren en vooral bij de kleinsten.

De koude, door de hoogte, brengt longaandoenin-
gen met zich mee, die als ze niet behandeld wor-
den, dodelijk kunnen zijn of chronisch worden.
De koude en het stof zijn ook de oorzaak van
huidziekten bij de kinderen. Hun broze huid is
bedekt met wonden die als ze niet verzorgd wordt
voor  blijvende littekens zorgen.

De erbarmelijke levensomstandigheden en de
uitzichtloosheid zijn de oorzaak van alcoholisme
en vroegtijdige zwangerschappen. Sommige
meisjes zijn soms al op vijftienjarige leeftijd
moeder. Deze omstandigheden lokken vaak
geweld binnen het gezin uit en verslechteren de
levensomstandigheden van de kinderen.

Drie jonge zusters van de congregatie van
Caridad de Santa Ana, zuster Susana, zuster

Domi en zuster Sandra waren verbi-
jsterd door de extreem moeilijke
levensomstandigheden in
Vistahermosa del Pichincha. Dit is
een krottenwijk die alleen maar een
mooi zicht heeft op de rijke buurt
van de stad. De drie zusters wijden
zich al drie jaar aan het verbeteren
van de levensomstandigheden van
kinderen en ze trachten hen betere
toekomstkansen te geven.
Ze hebben een kleuterschooltje opge-
richt waar de kleinsten overdag ver-
blijven en een warme maaltijd krijgen.
Dit dankzij de hulp van de supermark-
ten die hen wekelijks vervallen pro-
ducten geven ... 

Chronische ondervoeding, huid- en longaan-
doeningen bij de kinderen van de sloppen-
wijken van Quito (Ecuador)

Ecuador is één van de kleinste landen van Zuid-
Amerika, met zijn 13 miljoen inwoners. Zijn
natuurlijke rijkdommen, die amper of slecht uit-
geëxploiteerd worden, komen slechts ten goede
aan de multinationals en aan een kleine bevoor-
rechte groep die het grootste deel van de bevol-
king in  armoede laat.

De politieke onstabiliteit die zich uit in de
opeenvolging van staatsgrepen maakt elke
poging tot ontwikkeling moeilijk. Om de buiten-
landse schuld te kunnen terug betalen is de loka-
le munt een paar jaar geleden vervangen door de
dollar. Maar deze “dollarisatie” heeft de prijzen
de hoogte ingejaagd en de economische crisis
alleen maar verergerd. Het meest kwetsbare deel
van de bevolking, de indianen van het Andes-
gebergte en de inwoners van de sloppenwijken
van Quito, overleven met amper 2 dollar per dag.

Quito, de hoofdstad op een 2800 meter, is het
toevluchtsoord van vele indianen die de armoe-
de van hun dorpen ontvluchten. Maar de hoofd-
stad kan hen, door de zware economische crisis

die er woedt ook niets bieden. 

De sloppenwijken van Quito (Ecuador)

De maaltijd die de kinderen krijgen is vaak hunenige maaltijd van de dag



Ze proberen de kinderen op te vangen,
een beetje liefde te schenken en leren
samenleven zonder geweld.

Ze hebben verkregen dat een vrijwillige
dokter langskomt om de gezondheidspro-
blemen van de kinderen te onderzoeken.
De ouders hebben echter de middelen niet
om de medicamenten te betalen, zelfs niet
voor een zalfje tegen huidziekten. Een van
de doelstellingen is daarom een consulta-
tiezaaltje te openen waar men de kinderen
kan verzorgen en ze de nodige medicamen-
ten (zalf en antibiotica) tegen veel voorko-
mende ziekten kan bezorgen en ze vaccine-
ren (tetanos, polio,…).

De tweede doelstelling is de oprichting van een
schooltje. Het is immers onverantwoord om de
kinderen gewoon terug op straat te zetten na de
kleuterschool. Een basisonderwijs is voor deze
kinderen de enige kans om een betere baan te
vinden en uit de sloppenwijk te geraken. Het
maakt de kans ook groter dat ze aan de twee pla-
gen te ontsnappen die hen anders wellicht te
wachten zouden staan : alcoholisme en vroegti-
jdige zwangerschap.

• Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
• Wenst U regelmatig hulp te verleren en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het onderstaand

formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 2,5€ - 7,5€ -12,5€ - 25€ of ...... € (naar keuze).
van mijn rekening n° ......-..................-...... 
overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° 000-1422898-05.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.

Mijn coördinaten :

Naam : ................................................................................ Voornaam : ...............................................................

Straat : ................................................................................ Nr : ......

Postnummer : ........................ Gemeente : ..........................................

Datum : .................................... Handtekening :

Het is daarom noodzakelijk dat een eenvoudig
gebouw wordt opgericht met een minimum aan
materiaal : stoelen, tafels,…
De bouw van dit schooltje is reeds begonnen, maar
de werken zijn neergelegd wegens gebrek aan
middelen.

De derde doelstelling tenslotte, is hun grote
droom namelijk een dag drinkbaar water te kun-
nen brengen tot in Vistahermosa. Dit in plaats
van het bruine water dat nu uit de zeldzame
watervoorzieningen komt.

Kinderen boordenvol dromen die maar weinig 

kansen krijgen om uit de armoede te komen



SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :

Voor de aankoop 
van medicamenten 

en vaccins en 
om de bouw 

van het schooltje 
te kunnen 

verderzetten.
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P.C.R. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. Verlaten Kinderen

54, rue de Tilleur
B-4420 Saint-Nicolas (België)

Tel/fax : 04 252 22 28 van 12u tot 16u (behalve woensdag).
e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be

S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.
Wij herinneren u er aan dat uw giften fiskaal aftrekbaar zijn vanaf 30 euro per jaar.


