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Het Noord-Oosten 
van Brazilië : 
de allerarmsten 
te hulp komen 

Eerwaarde Heer Gregoire, 80 jaar oud, biedt nogaltijd hulp aan de kinderen van de bidonvilles



U zal zich nog herinneren : hij heeft
daar een kinderopvangcentrum gemaakt,
een weeshuis, een centrum voor mentale
verzorging, een onthaalcentrum voor
straatkinderen en een dagelijkse soep-
bedeling op punt gesteld (800 liter per
dag), met een stevige maaltijd van dikke
soep met veel groenten, brood of rijst of
meel van maniok.

Door het bouwen van duizenden kleine
filterinstallaties heeft hij zich ook heel
hard ingezet in de strijd tegen het vervuild
en besmet water in plassen en vijvers
(oorzaak van dysenterie en geelzucht) : zijn
resultaten zijn dan ook indrukwekkend.

Hij heeft zo honderden kinderen kunnen
eten geven, kleden, een opvoeding
gegeven, ... kunnen redden van de dood,
en ontelbare families en ouderlingen
geholpen die er in uiterst armoedige
omstandigheden moeten leven.

Jammer genoeg is de strijd nog niet
gestreden want vanuit de favelas en de
afvalstorten waar niets anders meer te
vinden is dan armoede en geweld komen
er nog iedere dag nieuwe kinderen bij in
het centrum.

Ziehier een uittreksel uit zijn brieven :

“Mijn beste kindervrienden,

Vanuit één der minstbedeelde streken van
het Noord-Oosten van Brazilië, namelijk
de driehoek van de droogte en de
gemeente Nossa Senhora da Gloria, doe ik
een nieuwe oproep aan U allen.

Dank zij uw vorige giften heb ik ons
kinderonthaalcentrum en onze scholen-
gemeenschap kunnen vergroten; dit jaar
hebben we nu 964 kinderen. De
armenwijken blijven maar aangroeien. 

De minstbedeelde streken van het Noord-Oosten van Brazilië

In de bidonvilles stapelt het huisvuil zich overal rond en

tussen de "huisjes" op

Kleine wankele woningen waarin soms 6 tot 8 personen

dicht opeen samenhokken en leven

Hij heeft zo honderden kinderen kunnen
eten geven, kleden, een opvoeding
gegeven, ... kunnen redden van de
dood, en ontelbare families en
ouderlingen geholpen die er in uiterst
armoedige omstandigheden moeten
leven.



De regering van Lula heeft in twee jaar
tijd reeds meer dan twee miljioen nieuwe
arbeidsplaatsen gecreëerd, vooral dan in
het meer industrieel ontwikkelde zuiden
van het land. Spijts dat alles blijft de
werkloosheid toch maar stijgen want
zoals in Europa zijn nu ook de vrouwen
verplicht te gaan werken; het minimum
maandloon van 100 dollar (voor de
gelukkigen die al werk gevonden
hebben) volstaat niet om een gezin te
onderhouden.

De kinderen zijn natuurlijk de grootste
slachtoffers van deze erbarmelijke
toestanden. Iedere dag te eten geven aan
deze kleine uitgehongerden, ze ook nog
kleden, zorgen voor een gezonde
leefomgeving, en al de rest want het zijn
niet alleen zij die moeten geholpen
worden, er zijn ook nog de ouderlingen
en ook nog wel altijd enkele families die
in hoge nood zijn, ... U zal het wel
begrijpen dat dit mij kopzorgen geeft ! 

In de naam van al diegenen die door uw
hulp een klein sprankeltje hoop en liefde
in hun leven zullen zien, mijn

• 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 :

Spijts de armoede blijft de lach op de kindergezichtjes

In de naam van al diegenen die door 
uw hulp een klein sprankeltje hoop 
en liefde in hun leven zullen zien, 
mijn allergrootste dank.”

 



SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :

BRAZILIË : laat ons de Eerwaarde Heer
Grégoire verder steunen in zijn werk 
opdat hij verder de honderden kleine

slachtoffertjes uit de armoede en het geweld
van de bidonvilles zou kunnen houden 

en hen verder zou kunnen 
verzorgen en opvoeden.
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P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)

De leden van onze vzw : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, de Eerwaarde Heer Germeau Claude. 

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.

Spijts de armoede blijft de lach 
op de kindergezichtjes 

Om ons een bedrag over te maken vanuit het buitenland, meld dan volgende gegevens aan uw bank :
Onze coördinaten en ons rekeningnummer (zie hierboven)

Onze IBAN code : BE58 2400 0102 6079 - Ons BIC code : GEBABEBB - Fortis Bank België
#


