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ZUID-INDIA :
enkele W.C’s
voor een ietsje
meer hygiëne en
gevoel van eigenwaarde voor de
kinderen van het
Home St-Jozef !
Van Pater Solomon Raju van het Home StJozef in Konduru hebben wij het bericht
ontvangen waarin hij ons zeer fier en heel
dankbaar meldt dat dank zij onze hulp (UW
financiële steun van vorig jaar) nu de grote
waterreservoir volledig afgewerkt is.
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Een grote dank u bijgevolg aan u allen; vanaf
nu kunnen zij dus gezond drinkbaar water van
een waterput drinken in plaats van het vieze
smerige water van de poelen uit de omtrek.
Stelt U zich voor hoe gelukkig de kinderen
nu zijn. Bij temperaturen van 40 tot 50 graden buiten kunnen ze nu op ieder ogenblik
van de dag en zoveel als ze maar willen zuiver water drinken en zich verfrissen ...

Zuid-India : eindelijk gezond drinkbaar water voor ied
deze waterput gebruik maken want door de
tsunami zijn er heel wat weeskinderen bijgekomen die Pater Raju dan ook maar bij
opgenomen heeft, spijts het centrum reeds
vóór de tsunami al te klein was ...
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Kinderen met een fragiele gezondheid en
oudere mensen overleven dergelijke hoge
temperaturen niet. Ook Pater Raju heeft
enkele weken vóór Pasen tyfus opgelopen.
Dit zeker als gevolg van een niet evenwichtige voeding en de slechte levensomstandigheden in die streek.
Na behandeling door de genezer van het
dorp is hij toch verschillende weken moeten
opgenomen worden in het ziekenhuis.
Gelukkigerwijs is hij er genezen terug uitgekomen, maar hij schijnt toch wel erg verzwakt te zijn.
Er zijn nu 270 kinderen in het home en nog
eens 100 kinderen buiten het home die van

Wij komen dus opnieuw uw hulp vragen : er
zijn slechts negen WC’s voor het ganse home,
ze zijn 13 jaar oud en hebben geen dak en
ze zijn in vrij slechte staat; ieder jaar moet
er aan gewerkt worden en ze zijn regelmatig
verstopt.
Daarenboven heeft men bij het begin van
het home niet gerekend op zoveel bewoners
en voldoet de sceptische put niet meer voor
een dergelijk groot aantal gebruikers; men
moet de put nu iedere 40 dagen ledigen !
Te weinig of verstopte WC’s, dus de meeste
kinderen gaan dan maar in de vrije natuur ...
Het moet toch afschuwelijk zijn als die kinderen op hun blote voeten op die uitwerpselen
trappen die dan bij die hitte nog vol zitten met
microben en ziekten ...
Het is bijgevolg absoluut noodzakelijk dat er
een nieuwe en een veel grotere sceptische put
gebouwd wordt en er nieuwe WC’s komen.
Er zouden minstens twee blokken van elk tien
WC’s moeten bij komen, één voor de meisjes
en één voor de jongens.

Brengen wij die kinderen een
beetje meer besef van eigenwaarde bij en ook een beetje
meer opvoeding...

Hier heeft m
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naar water

Herinnert u zich nog uw lagere school; u zat
op een bank en u had een klein tafeltje vóór
u, er hing ook vooraan in de klas een bord
tegen de muur en de meester schreef er

dereen !
bevolkte streken van India waar de mensen
leven in de allergrootste armoede en ellende.
De mensen zijn er ondervoed, ze verdragen
die grote hitte niet meer, ze verliezen alle
weerstand en ze laten zich dan maar volledig gaan en sterven.
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nieuwe woordjes en berekeningen op die u
dan moest leren.

In naam van de vrienden van Pater Raju vragen wij U opnieuw om uw steun. Wij willen
hem aanmoedigen om verder te gaan in zijn
ideaal en wij willen hem verder de middelen
geven om het lot van de mensen die op hem
rekenen te verbeteren.

Daarginds in Vellaturu, het dorp naast het
Home, daar zitten de kinderen op de grond,
soms met een stukje papier en een potlood.
Zou het niet fijn zijn als we hen schrijfboeken,
potloden en kleurstiften, en een kleine boekentas konden geven, en de groteren, vooral leerboeken rekenen en ook tekengerief (latten,
winkelhaken, enz.) konden bezorgen.
Ziehier enkele van de problemen waarmee
Pater Raju dagelijks geconfronteerd wordt en
waarvoor hij geen oplossing heeft bij gebrek
aan middelen. Konduru is een van de meest
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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 5€ - 10€ - 20€ 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 bouwen van
twee blokken van tien WC’s
voor de kinderen
van het home St-Jozef

Twee kinderen van etnisch
verschillende oorsprong die opgenomen
werden in het Home

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

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

SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :
Oproep :

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

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.
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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

