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DRINKBAAR WATER
IS EEN RECHT VOOR
IEDEREEN
Zijt u wel bekend met dat grote land India ?
Het is een land met de grootste armoede. In
1985 wilde de priester, de eerwaarde Heer
Moreau, er heen om die armoede er zelf aan den
lijve te ondervinden.
Hij ging naar Delhi bij Belgisch-Franse vrienden
van hem en samen met hen heeft hij het geluk
gehad er Moeder Thérèsa te ontmoeten waardoor hij nog meer die verschrikkelijke armoede
van de bevolking wilde gaan zien in gebieden die
regelmatig gesteisterd worden door extreme
droogteperioden en verwoestende cyclonen ...
In 1988 heeft een nieuwe cycloon er de 3/4 van
de woningen vernield. De kinderen sliepen er
gewoon in open lucht en in de velden.
Het Zuiden van India is een van de dichtsbevolkte streken van de wereld en een van de door de
natuur minst bedeelde gebieden van de aardbol.

De kinderen sla
pen op straat
De armoede is daar ook het meest schrijnend;
daarenboven behoort er het merendeel van de
bevolking tot de kaste van de "ONREINEN", de
ongenaakbaren, mensen die "NIETS ZIJN" en die
gewoon doodgaan in de grootste armoede en
ellende.
Er zijn ook veel weeskinderen die door iedereen
verlaten zijn en die leven en sterven op straat; die
kinderen eten wat ze vinden in de vuilnisbakken, zij
drinken van het rioolwater van de straat; in de dag
bedelen ze wat en ‘s nachts slapen ze maar wat
waar het hen goed uitkomt.

INDIA : drinkbaar water is een recht voor iedereen
In 1990, na het voorbijtrekken van twee cyclonen
(een van de twee cyclonen heeft in Andhra
Pradesh 30.000 doden geeist), heeft een Zuster
van de Orde van Moeder Thérèsa hem gewezen op
het werk van de inlandse priester Solomon RAJU,
een jonge priester van het bisdom Vijayawada, die
na de ramp het plan had opgevat de vele wezen
en de vele straatkinderen bij hem op te nemen.
In eigen land kan deze priester geen enkele subsidie
vast krijgen en toch, samen met de eerwaarde heer
Guy Moreau en de geldelijke steun vanuit België,
ontfermt hij zich over het lot van deze kinderen.
Deze kinderen worden door niemand gevoed noch
gekleed, ze kennen niet de minste hygiëne waardoor
ze ook geen enkele weerstand hebben tegen de vele
plaatselijke ziekten en zijn ze ook bij één enkele beet
van de vele cobraslangen ten dode opgeschreven.
In 1993 hebben zij in KONDURU (25 km. van
Vijayawada) een weeshuis kunnen bouwen (het
home Sint-Jozef). Voor ‘t ogenblik heeft priester
Raju in dat weeshuis meer dan 200 kinderen volledig ten zijnen laste genomen. Hij heeft, maar
dan alleen tijdens de dag, nog eens een 100-tal
kinderen onder zijn hoede genomen in Vellatura,

zijn bijzonderste parochiedorp, een dorp van "onreinen", dus een gemeenschap van extreem arme
mensen. (Er zijn zo 16 dergelijke dorpen). Sedert
10 jaar zijn er 75 personen die voor "hun petekind"
de rol van peetouder op zich hebben genomen maar
die jaarlijkse giften volstaan spijtig genoeg niet om
"de twee eindjes ... aan mekaar te knopen".
Het uiteindelijke doel is die kinderen een onderdak te geven, hen te voeden, hen te kleden, hen
te onderrichten en hen een verantwoordelijksheidgevoel bij te brengen zodanig dat ze een
beroep kunnen aanleren waardoor ze zich verder door het leven zullen kunnen slaan.
De Priester wil hen een opvoeding geven zonder
inbreuk te doen op hun religieuze overtuiging. In
dat deel van India leeft een ganse bevolking in
deze armoede. Ze zijn het slachtoffer van extreme
droogteperiodes en verwoestende cyclonen die hun
schrale oogsten vernietigen. Het gebrek aan water
is dan nog de grootste ramp; die doodt alles.
De ouders weten niet meer hoe en waarmee hun
kinderen te voeden. De opdracht is loodzwaar, de
noden zijn immens groot en de vraag
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naar het meest noodzakelijke wordt steeds maar
groter. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze
verschrikkelijke droogte, de kinderen en de bevolking
het nodige drinkbaar water te bezorgen, hen de
meest elementaire hygiëne bij te brengen en de
vele dodelijke ziekten te stoppen, zouden er,
steeds maar opnieuw, nieuwere en diepere putten
geboord moeten worden.

Met het water kunnen ook de velden die ze enkele
jaren geleden gekregen hebben geïrrigeerd worden en kunnen ze rijstvelden aanleggen en rijst
verbouwen en linzen zaaien en oogsten; dat alles
als de basisvoeding voor hen en voor hun kinderen.

Dankzij uw giften zullen nieuwe
waterputten kunnen geboord worden
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• 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. Enfants Abandonnés (Verlaten Kinderen) rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° 0001422898-05.

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 :

SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :
oproep :
Voor een basishygïene
moet er “proper
water” komen :
help opdat er
nieuwe waterputten
zouden kunnen
geboord worden.

Hun woning : gevlochten matten van droge bananenbladeren, bepleisterd met
uitwerpselen van olifanten (tegen het ongedierte en de slangen) en bedekt
met vodden als dak –en toch behouden de mensen hun blije lach.

P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)

#

54, rue de Tilleur
B-4420 Saint-Nicolas (België)
Tel/fax : 04 252 22 28
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.

Verantw. uitgever : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

India :

