TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

Nr 2
APRIL / MEI 2006

AGGREGATIENUMMER : P204177

BELGIQUE -BELGIË
P.P. -P.B.
4000 LIÈGE X
9/501

SOS
Verlaten
Kinderen
Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE

Aan allen een Zalig Paasfeest !
Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België

U herinnert zich nog dat Jezus aan het kruis gestorven is met liefde voor ons

«De wereld is rond opdat ooit de vrede, de liefde en de vriendschap,
de wereld rond zou kunnen gaan» M.Carême

IN HET OOSTEN VAN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK KONGO : laat er ons
de kinderen helpen zodat ze er naar school
kunnen gaan; daar hebben ze recht op, het
onderwijs zou vóór alles op de eerste plaats
moeten komen. Maar door de
armoede gebeurt het er niet !
De laatse 10 jaar heerst er in het
Oosten van de Democratische
Republiek Kongo een
onbeschrijfelijke

armoede en zijn er door de vele op elkaar
volgende oorlogen enorme problemen ontstaan.
Generaties lang leefde de bevolking op het
platte land van de traditionele landbouw en
de inwoners van het kleine stadje Bukavu
waren kleine handelaars of lagere staatsambtenaren met een bescheiden inkomen.
Veel bedienden zijn er niet in Bukavu want
er is geen industrie en er zijn geen grote
ondernemingen.

In het Oosten van de Democratische Republiek Kongo

n AIDS-ouders
Weeskinderen va
lachtoffers
of van oorlogss

Sedert 1996, het begin van de eerste oorlog, tot
de dag van heden zijn de boeren voortdurend op
de dool; ze worden steeds maar opnieuw door
allerlei milities en opstandelingen opgejaagd en
van hun gronden verjaagd. Voor de illegale
houthandel hebben die milities eerst hun bossen,
die hun grote rijkdom was, gekapt en met de grond
gelijk gemaakt. En nu nog overvallen ze regelmatig
de dorpen, stelend, ontvoerend en verkrachtend
alles en iedereen die ze tegen komen.
Sociaal-economisch leven is er niet meer. De
mensen vluchten van het land naar de stad, een
vlucht naar het onzekere. De gevolgen er van zijn
genoegzaam bekend : armoede, ondervoeding,
immoraliteit en misdaad, de verspreiding van
sexueel overdraagbare ziektes en AIDS, de
achteruitgang van de volksgezondheid, het
oprukken van het analfabetisme, kinderen die
niet meer naar school gaan ... het worden
tenslotte de ouders die het schoolgeld en de
lonen van de onderwijzers moeten betalen en die
kunnen het niet meer.
Het dorp Kaniola, gelegen aan de rand van het
Nationaal Park van Kahuzi op 55 km van
Bukavu, is één van die dorpen die regelmatig
aangevallen worden door die gewapende
bendes en is reeds dikwijls het toneel geweest
van de schending van de mensenrechten onder
al zijn vormen.
Hier hebben alle families hun woningen die
overal verspreid stonden aan de rand van het
reservaat verlaten en zich nu geconcentreerd
teruggetrokken in het midden van het dorp.
Rondom het parochiehuis en in het

gezondheidscentrum dat na verschillende
overvallen gesloten werd, ontstaat nu heel
langzaam opnieuw nieuw leven. Enkele scholen
hebben opnieuw hun deuren geopend maar de
ouders hebben geen geld om die te betalen. Uit
schrik van ook ontvoerd te worden durven de
boeren zelfs niet meer op hun gronden te gaan
werken. Tijdens die vele raids hebben ook vele
kinderen één of zelfs beide ouders verloren.
53 € (drie en vijftig euros) zou jaarlijks
minstens nodig zijn om een kind van Kaniola
normaal naar school te laten gaan.
Ook in de stad Bukavu hebben de bedienden
van de Staat reeds lang hun loon niet meer
gezien. De huidige bewindslieden voelen zich
voor niets meer verantwoordelijk en betalen
hun ambtenaren niet of bijna niets meer.
De kleinhandel op straat is als inkomen uiteraard
al onvoldoende, is ook niet voor iedereen
weggelegd en gaat dan nog gebukt onder die
dagelijkse onzekerheid in de stad. Door de
massale landvlucht naar de grote steden zijn er in
Bukavu geen families meer te vinden waar niet
minder dan tien personen samenleven en waar
geen vluchtelingen uit de omliggende dorpjes hier
bij hun familie onderdak gevonden hebben.
Een samenhokken van mensen in een sfeer van
werkloosheid, verveling en armoede bevordert de
verspreiding van sexueel overdraagbare ziekten en
aids en is een ernstige bedreiging voor de openbare
gezondheid. Zo wordt vandaag het aantal
weeskinderen dat besmet is met het aids-virus
geschat op meer dan vier duizend. Die kinderen
leven in enorm slechte omstandigheden en om hen
te beletten dat ze samen op straat gaan leven, wordt
er geprobeerd om opvangstfamilies voor hen te
vinden, die spijts hun eigen problemen en
armoede, toch nog bereid zijn een beetje warmte te
geven aan zo een opgroeiend kind.
Maar die families hebben het al moeilijk
genoeg om hun eigen kinderen naar school te
laten gaan zodanig dat hulp van buiten af
noodzakelijk wordt en zich opdringt om die
weeskinderen niet analfabeet te laten.

laat ons de kinderen helpen dat ze naar school kunnen gaan
Het Diocesaan Bureau voor Gezondheidszorg
BDOM
(Bureau Diocésain des Oeuvres
Médicales) opgericht in de strijd tegen Aids stelt
zich volgende doeleinden :
- informatie en de voorlichting van de
bevolking omtrent alle vormen van sexuele
bescherming.
- opsporing op vrijwillige basis en het ten laste
nemen van de seropositieven en de
aids-patiënten.
- verlenen van hulp aan weeskinderen en
familieleden van Aids-overledenen.

Dit bureau vraagt onze tussenkomst in de
kosten voor onderwijs van deze weeskinderen.
Het is inderdaad zo dat weeskinderen die een
vorm van onderwijs en opvoeding hebben gehad
heel wat evenwichtiger geworden zijn en zich
beter geïntegreerd hebben in de maatschappij.
Met 53 € (drieenvijftig) kan een weeskind van
Aids-ouders
of
een
weeskind
van
oorlogsslachtoffers, het ganse jaar 2005-2006
naar school.
Wij doen bijgevolg beroep op uw goede wil en op
het medeleven van iedereen opdat de
weeskinderen van aids-ouders en van
oorlogsslachtoffers van Bukavu zouden kunnen
naar school gaan, samen met hun 250
leeftijdsgenootjes die er nu al zijn ingeschreven.
Maar die twee honderd vijftig zullen wel niet het
jaar volledig kunnen afmaken als ook voor hen
niet iets gedaan wordt.
Laat ons die kinderen helpen zodanig dat ze als
evenwichtige volwassenen aan het werk kunnen
gaan en zelfstandig door het leven kunnen gaan ...
Iedere euro is meer dan welkom.

#

Hun glimlach is
er steeds
hun armoede ... spijts

• 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 :

SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :
Oproep :

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.

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

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

Bukavu : help en stuur
de weeskinderen van
Aids-ouders naar
school.

