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Hier komt 2007... wij bieden u onze allerbeste wensen aan voor het
nieuwe jaar. Dat het jaar voor u voorspoedig moge zijn en dat dank zij uw
steun, wij al die kinderen die het soms zo nodig hebben verder zouden
kunnen helpen. Ook in 2007 blijven wij het opnemen voor die kinderen.

Er is nieuwe hoop voor de
kindsoldaten van Congo
Het vrij rustige verloop van de recente
verkiezingen aldaar heeft ons terug hoop
op vrede gegeven. Dit bijzonder in het
oosten van het land waar gedurende meer
dan 12 jaar verschillende opeenvolgende
burgeroorlogen hebben gewoed.
Door de ontwapening van de legers van
die krijgsheren komen vele kindsoldaten
vrij die terug hun plaats in de
maatschappij zullen moeten vinden. Zij
zijn zodanig getekend door de
gebeurtenissen dat, als hiervoor niet
tijdig iets gedaan kan worden, de kans
zeer groot is dat ze hun verder leven

zullen slijten in
de
grootste
ellende
en
wanhoop.
Ziehier een
schrijven dat Zij gastanukmeer nodig hebben dan een
braakliggend te
rrein
we onlangs
ontvingen vanuit Uvira in de
Democratische Republiek van Congo. De
brief is ons gestuurd door de
verantwoordelijke voor de regio der Grote
Meren van de Dienst Vluchtelingen van
de orde der Jezuïeten.
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210 kindsoldaten en hun families helpen
«Ik schrijf u deze brief om u ons project voor
herklassering van kindsoldaten voor te stellen.
Het project is gestart in Uvira, een kleine stad
in Zuid-Kivu, die sedert 1996 heel veel te
lijden heeft gehad van de oorlog. De directrice
is de Belgische Nicole MUTS die hier al veel
ervaring heeft opgedaan in dit soort werk. Wij
hebben een centrum opgericht waar tot 60
kinderen kunnen opgevangen worden. De
kinderen zullen er drie maanden verblijven, de
tijd om hen te leren kennen en hen terug
bepaalde normen van de maatschappij bij te
brengen, en vooral om hen voor te bereiden op
de belangrijke stap naar hun herklassering in de
maatschappij, hetzij binnen hun familie als die
nog bestaat, hetzij binnen hun vroegere
gemeenschap als het nog kan. Nicole beschikt
reeds over een tiental medewerkers en sociale
helpsters die die kinderen kunnen begeleiden
in de voor hen zo moeilijke aanpassing naar hun
nieuwe manier van leven.
Een eerste groep van 12 kinderen is in het
centrum aangekomen. Naar hun zeggen zijn ze
vijftien jaar oud maar volgens Nicole schijnen ze
heel wat jonger te zijn. Zij maakten deel uit van
de gewapende mai-mai milities van de zones
Uvira en Fizi. Werkelijk, elke geldelijke steun zou
welkom zijn en ons vooruit helpen ! Wij willen
inderdaad nog een nieuw centrum beginnen in
Baraka, wat meer zuidwaarts, waar er nog
meerdere niet-ontwapende brigades zijn».
In een andere meer recente brief schrijft
Rosario Mazuele, de
hoofdverantwoordelijke
van het programma :
«Wij hebben voor het
ogenblik geld nodig om
een klein huisje te
bouwen waar we de
meisjes zouden willen
onderbrengen.
Er
waren veel meisjes in
die
gewapende
een
ugd in plaats van
Een vernielde je
ht
eenheden en door het
toekomst toelac
blije jeugd die de
feit dat ze vrouw zijn

hebben we hier nog de bijkomende problemen
van die aard. Het is werkelijk onmogelijk om ze
samen met jongens in eenzelfde gebouw onder
te brengen».
Dit geeft u dus een beeld van het programma
waarvoor wij uw hulp vragen.
De drie stappen in dit programma zijn dus de
volgende :
1. De identificatie en de ontwapening van de
kinderen.
2. Hun opvang en begeleiding binnen een
beschermde omgeving.
3. De overgang naar een gemeenschap die hen
aanvaardt, en het opvolgen van die kinderen
op psychologisch gebied en onderwijs.
De actie zou twee jaar duren en het gaat over
210 kindsoldaten met familie en dorpelingen.
De totale kost van het programma is geschat op
euros 206.791. Dit is natuurlijk veel meer dan
wij aankunnen. Maar ook andere organisaties
hebben toegezegd te helpen en met ons allen
samen zouden we wel kunnen slagen.
Wij hebben ons als doel gesteld de eerste fase
van dit project te financieren, zijnde euros
5.860.
Als wij U dan met aandrang vragen om deel te
nemen in die financiering is het omdat het gaat
over kinderen die door volwassenen, die alle zin
van verantwoordelijkheid overboord hebben
gegooid, gedwongen werden tot de vreselijkste
dingen die een mens zich maar kan bedenken.
• Buiten het feit dat ze moesten vechten tegen
andere gewapende groepen, zijn ze getuige
geweest of hebben ze soms zelf deelgenomen
aan allerhande vormen van schendingen van
de mensenrechten, diefstal en brandstichting
in de dorpen, slachtpartijen, verkrachtingen
en ontvoeringen van de bevolking,
• Velen van hen waren 10 tot 12 jaar oud ; zij
werden door de krijgsheren gevangen
genomen en zonder opleiding noch
verzorging, zonder eten en niet betaald, onder
dwang naar het front gestuurd waar ze de
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dorpen moesten gaan plunderen.
• Alle meisjes en ook enkele jongens zijn
verkracht en sexueel uitgebuit geworden door
de chefs en hun soldaten.
• Zij
wisten
dat
er
vergeldingsmaatregelen
zouden komen zoals
opsluiting
en
veroordelingen als ze
zouden
vluchten
en
ontdekt worden.

WAT WETEN WIJ VAN DE KINDSOLDATEN ?

ar een sociaal
Terug op weg na
j
ale maatschappi
leven in een norm

Wat zal er van hen geworden
als instellingen, zoals deze
van de Jezuïeten, zich niet gaan inzetten voor
hun opvang en opvolging ? Als ze alleen op
zichzelf aangewezen zijn gaan die kinderen na
hun ontwapening hun marginaal leven verder
zetten en nog meer vervallen in een leven van
geweld en misdaad.
Dit werk heeft dus uw steun nodig.
Het werk van de Jezuïeten (JRS)
“Dienen, Verdedigen, Begeleiden”
oorlogsslachtoffers : vluchtelingen, weggevoerden,
gevangenen, repatrianten, waaronder de kindsoldaten.

#

Voor meer inlichtingen, zie e-mail joaquin.ciervide@jrs.net

Wie zijn zij ? Iedere persoon onder de 18 jaar
die behoort tot een regulier leger of tot een
gewapende groep, is kindsoldaat. De meeste
kindsoldaten
vindt men in Afrika, maar er zijn er overal
ter wereld. Er zijn zowel jongens als meisjes
kindsoldaten. Sommigen zijn niet ouder
dan 7 jaar. Meestal komen ze uit armere
families.

Met hoevelen zijn ze ? Er zijn geen juiste cijfers bekend maar ze zijn minstens met 300.000 !
Waarom ? - Zij zijn ontvoerd of slachtoffer van allerlei
geweld. – Zij krijgen eten en ontvangen een zogezegde vorm van « bescherming » binnen de groep die hen
gebruikt. – Zij denken dat ze vechten voor « de vrijheid van hun volk ». – Om de dood van een familielid
of vriend te wreken. – Verplicht tot « sexuele diensten
» aan de oudere soldaten die hen bevelen.
Zij zijn meegesleurd, met of tegen hun wil, in onzinnige
oorlogen die uitgevochten worden om allerlei duistere
redenen en waanzinnige toestanden : afwezigheid van
enige rechtsstaat, stammentwisten, persoonlijke ambities van plaatselijke oversten, vernietigen van alle besef
van menselijkheid en medeleven, armoede en uitbuiting.

• 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 :
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Help 210 kinderen en hun families en dorpelingen gedurende twee jaar om een nieuw
leven en een nieuwe toekomst te beginnen.
Door bij te dragen aan de financiering van
het project « Herklassering van de kindsoldaten in de maatschappij » geleid door de
dienst Vluchtingen van de Orde van de
Jezuïeten te Uvira in de Democratrische
Republiek van Congo.

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

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

SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :
Oproep :

