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IN ZOVELE LANDEN ZIJN ER
ZOVELE STRAATKINDEREN
DIE LEVEN IN ONMENSELIJKE
OMSTANDIGHEDEN EN NIET
KUNNEN HOPEN 
OP EEN BETERE TOEKOMST

Help hen de obstakels te overwinnenop weg naar hun heroverde vrijheid

NEPAL, een NGO (Niet Gouvernementele
Organisatie) GELEID DOOR Jean-Christophe
RYCKMANS, EEN BELG, heeft de strijd aan-
gebonden tegen die plaag. 

Deze organisatie vraagt ons hen te helpen om
een 120 tot 160 kinderen te redden en te
helpen overleven. Deze dringende oproep
waarbij een € 9.000 zou moeten gevonden
worden, leggen wij aan U voor en vragen wij U
ons te helpen om dat bedrag bijeen te krijgen.

Vooral in die armste landen schijnt de straat
nog de laatste redding te zijn voor die talrijke
verlaten kinderen. Afgewezen door hun fami-
lie en volledig op zichzelf aangewezen, leven

en slapen zij op straat. Ze leven van wat ze
bedelen en van wat ze af en toe al eens ste-
len als de kans zich voordoet en in het beste
geval van wat ze krijgen voor een klein werk-
je dat ze ergens hebben kunnen doen. Dag
na dag voelen ze zich verstoten door de
maatschappij en spijts ze nog kind zijn kun-
nen ze worden uitgebuit door duistere figuren
die voor niets en niemand terug deinzen.

De redenen waarom die kinderen op straat
belanden zijn veelzijdig en complex. De
socio-economische toestanden in hun dor-
pen, het geweld binnen de families, de aan-
trekkingskracht van de steden, de politieke
onstabiliteit ...



Het zijn nochtans kinderen als alle andere
kinderen, ook zoals onze kinderen, kinderen
die het recht hebben om in een vrije en blije
jeugd op te groeien en een mens-waardig
bestaan op te bouwen.

WAT KAN ER GEDAAN WORDEN OM ZE
HIERUIT TE HALEN ?

Een eerste stap is zeker hen te doen inzien en
hen te doen aannemen dat er beslist ook voor
hen wel iets anders en iets beters bestaat. In dit
stadium is het niet altijd mogelijk die kinderen
zomaar en onmiddellijk van de straat weg te kri-
jgen. Maar men moet dan de risico’s verminde-
ren die hen bedreigen : uitbuiting, kwetsuren
en ongevallen, ondervoeding ... Men moet hen
vooral tonen en overtuigen van hetgeen ze wel
in staat zijn en van wat ze wel kunnen, zowel
voor zichzelf als voor de anderen ; men moet
hen leren dat ze wel nuttig kunnen zijn en dat
ze wel degelijk het vertrouwen van iemand kun-
nen krijgen.

De tweede stap is de «sociale rehabilitatie»
waarbij het kind op verschillende gebieden zijn
positie in het sociaal leven terugvindt : door
opnieuw contact op te nemen met zijn familie,

te leven binnen een weeshuis, een school of
een centrum voor beroepsopleiding, door werk
te vinden, en door te huwen ... 

ZIEHIER DE PUNTEN DIE WIJ U VOOR-
STELLEN EN WAARIN U ONS KUNT HELPEN

Zij doen zich voor op drie plaatsen. 

Het gaat over financiele hulp voor onderwijs in
BUTWAL en in de landelijke districten van
JHAPA, SINDHULI en DOLAKHA.

1. BUTWAL is een stad 250 km ten zuid-westen
van Katmandou waar de kinderen door de
centrale overheid volledig aan hun lot over-
gelaten zijn. Daar zijn 44 kinderen die
willen naar school gaan. Wij zouden hen die
middelen moeten kunnen geven want ze
staan er gans alleen voor en krijgen nergens
hulp. En dat terwijl de straat klaar staat om
hen op te slorpen en te vernielen. 

2. Eenzelfde maar dan een meer preventief
project in JHAPA, SINDHULI et DOLAKHA.
Het gaat hier over een landelijk gebied waar
de kinderen aangetrokken worden door de
stad en waar hulp gevraagd wordt voor 36
kinderen die naar school willen gaan en in
hun dorpen willen blijven. 

3. In KATMANDOU, de hoofdstad, zoekt men
naar middelen om hen op te nemen in acti-
viteiten waarin ze hun capaciteiten zelf kun-
nen ontdekken en ontplooien. Hierdoor kun-
nen ze het geloof in eigen kunnen en hun
zelfvertrouwen terug vinden en uiteindelijk
begrijpen dat ze wel rechten maar ook socia-
le verplichtingen hebben tegenover hun
medemensen. 

80 kinderen zouden door dit programma
moeten kunnen geholpen worden. Het zou-
den opnieuw blijde kinderen kunnen worden
die terug rustig aan hun toekomst werken.

Eens terug op het «rechte spoor» vragen

ze enkel nog maar om te mogen leren

DE STRAATKINDEREN LEVEN IN ONMENSELIJKE OMSTANDIGHEDEN EN ZONDER HOOP



Het straatkind
Het geval van Milan
Ziehier een typisch geval. Milan is 14 jaar oud
en leeft al 2 jaar als straatkind in de straten van
Katmandou. Zijn familie leeft eigenlijk niet in
armoede maar twee jaar geleden heeft Milan
een zeer hoogoplopende ruzie gehad met zijn
stiefmoeder en is hij van huis weggelopen. Hij
dacht ook dat het leven in de hoofdstad een
eeuwig feest was ... Maar hij zag al heel snel in
dat het niet zo was en na enkele dagen had hij
de wereld van de straatkinderen en zijn wetten
gevonden. Hij begon te houden van de vrijheid
van de straat en uit solidariteit met de straat-
kinderen begon Milan zich in de marge een
nieuwe identiteit aan te meten. 

De gevaren van de straat
Die nieuwe identiteit en de levenswijze die er
mee gepaard gaat is slechts een illusie. De
gevaren van de straat zijn van die aard dat noch
Milan noch andere straatkinderen de minste
kans hebben om eraan te ontsnappen : licha-
melijk en moreel geweld, drugsverslaafdheid,
dreigingen vanuit de criminele onderwereld,
sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen, mis-
daad en criminaliteit, alkoholisme, honger, ver-
lies van alle zelfrespect ...

De mogelijke oplossingen
De NGO als centrum van jeugdbescherming ten
dienste van de straatkinderen heeft gekozen
voor een werkmethode in 2 stappen : 
1. vermindering van de risico’s : in een eerste

stadium leert men het kind hoe het zich kan
verdedigen en hoe het de gevaren die op hem
afkomen kan afweren, 

2. sociale rehabilitatie : hier moet men het kind
zijn sociale rangorde in de maatschappij laten
terugvinden. Zo zal het kind zijn waardigheid
als mens terug kunnen opbouwen en opnieuw
zijn plaats innemen in de maatschappij.

Het is voor deze moeilijke zaak maar die van
levensbelang is voor deze kinderen dat wij uw
medewerking vragen.

NDIGHEDEN EN ZONDER HOOP

Het koninkrijk NEPAL
Dit duizendjarig koninkrijk dat recent een
grondwettelijk koninkrijk werd, ligt in het
Himalaya gebergte ingesloten tussen China
en India en telt 23 miljoen inwoners. Het
land is pas herstellend van een hele reeks
politieke onlusten die het de laatste tijd
gekend heeft. Die moeilijkheden zijn wel
het gevolg van grote sociale spanningen en
economische ongelijkheid van zijn inwoners
en van de aanwezigheid van maoïstisch-
communistische rebellen.

Het land kent een jaarlijkse groei van 6%
waardoor het tekort op de handelsbalans
vermindert. Dit dank zij de toename van het
toerisme en de uitbouw van de confectie-
industrie. Blijft evenwel dat nog steeds 42%
van de Nepalese bevolking onder de armoe-
degrens leven.

Door sociale activiteiten vinden

ze hun eigenwaarde terug





• 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 :

#

Concert Yves Duteuil
10 december 2006, 
grote kerk in Banneux

Het organiseren van een concert brengt heel wat kosten met zich mee 

U kunt ons nog steeds helpen door sponsor te worden van het concert.

Het volstaat een storting te doen van € 50 tot € 200 of meer naar uw
keuze, op rekening van 240-0010260-79 van SOS Enfants
Abandonnés met de mededeling : SPONSOR CONCERT Y. DUTEIL

Uw naam en adres en uw logo, indien U een heeft, zal op een duidelijke
plaats in de volgende uitgave van ons blad opgenomen worden.

 



SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :

160 Nepalese kinderen onttrekken 
van de gevaren van de straat.

Hiervoor moeten in de eerste plaats 
alle middelen worden ingezet opdat ze
geen straatkinderen zouden worden, 
en als het spijts alles dan toch nog

gebeurt, dan moeten we hen door een
aangepast onderwijs of opleiding terug

in de maatschappij zien te krijgen.

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.

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
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