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2. Voorstelling van de streek : IDIOFA is een
van die « door de oorlogen geteisterde »
landelijke streken in het westen van de
Democratische Republiek Congo. Op een
oppervlakte van 60.000 km2 op ongeveer
800 km ten oosten van de hoofdstad
Kinshasa leven ongeveer 1,5 millioen
mensen. Men leeft er van de visvangst en
de traditionele landbouw op een afgebrand
stuk bos.
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Tijdens de oorlog vernielde woningen die bij gebrek aan middelen niet heropgebouwd  kunnen worden.

S.O.S. voor de ontredderde
jeugd van Idiofa
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2. De levensomstandigheden in de streek zijn er

wel heel bijzonder : De verschillende legers en

krijgsheren die vanuit Kinshasa opereerden

hebben de streek verlaten en er een spoor van

vernieling achtergelaten. In die « gevaarlijke

zone » is het vrij moeilijk de jeugd (3-17 jaar

oud) in goede banen te leiden, maar het is

vooral moeilijk die steeds maar groter

wordende massa van jonge volwassenen (+ 18

jaar) op te vangen. Die ronddolende jongeren,

meestal met een diploma van algemeen of

technisch onderwijs op zak kunnen hun studies

bij gebrek aan financiële middelen niet verder

zetten en zijn terug gevallen in luiheid en

nietsdoen en staan in feite voor een onzekere en

uitzichtloze toestomst ... Sedert drie jaar en met

de beschikbare middelen die er zijn, probeert de

organisatie « L’Aumônerie des Jeunes »  voor

jongeren die het vragen, een veertigtal,  (meisjes

en jongens), enkele « centra »  in leven te

houden  waar ze « enige kennis met

verantwoordelijkheid » worden bijgebracht  :

naailessen, veeteelt, houtbewerking,  bakkerij.

Met drie tweedehands computers is de

Aumônerie onlangs op de

arrondissementshoofdplaats gestart met een

primeur : een opleidingscentrum waar

jongeren ingeleid worden in de nieuwste

technieken van het electronische verkeer en

het  Internet ;  dit spreekt de jeugd natuurlijk

zeer erg aan.

3. Wat zijn de huidige behoeften van dit project :

> Om nog veel meer van die vele ontredderde

jonge volwassenen  op te vangen en nog meer

verantwoordelijkheid voor hen op te nemen ;

> Om deze jonge arbeiders te betrekken in een

duurzame ontwikkeling van hun

gemeenschap, voor een betere en meer

hygiënische huisvesting van de bevolking

(een van de uitdagingen is hoe kunnen de

mensen overhaald worden om hun lemen hut

in te ruilen voor een fatsoenlijke woning in

steen), en voor een hogere levensstandaard

voor hun dorpsgenoten;

> Om in het dorp de nodige technologie en

middelen beschikbaar te stellen om ze

bakstenen te laten maken waardoor ze af zien

van de nu gebruikte materialen die belastend

zijn voor het milieu (geen verdere ontbossing

meer) en gebruik maken van  meer

milieuvriendelijke materialen; 

> Om door hun handenarbeid die ontwrichtte

jeugd te laten aanvoelen dat arbeid

renderend is en bevrijdend werkt en dat ze

daardoor terug zullen  gewaardeerd worden

door hun gemeenschap ;

Overweegt men de aanschaf van 2 persen voor

handgemaakte bakstenen met een

productiecapaciteit van 700 stenen per dag. De

stenen zullen volgende afmetingen hebben  :

29,5 x 14 x 9 cm.

S.O.S. voor de ontredderde jeugd van Idiofa

Persen voor handgemaakte bakstenen



• 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 :

#

4. Kostprijs van het project :

Hoeveelheid Omschrijving Prijs 

2 Persen Terstaram speciaal met 2 vormen voor volle steen 29,5 x 14 x 9 cm 6.000 €

1 Vorm voor blok 1/2 (2 x 14 x 14  x 9 cm) 450 €

1 Vorm voor steen 2 x 22 x 10,5 x 6 cm 450 €

1 Vorm voor blok met afgerondde hoek 560 €

1 Vorm voor blok 30,5 x 20 x 10 cm 450 €

1 Vorm voor aansluitblok 250 €

2 Vorm voor hexagonale tegel 680 €

Reserve vervangstukken 450 €

TOTAAL 9.290 €

Dank zij uw hulp hopen we het lot van deze

ontwrichtte jongeren te verbeteren door hen

werk en inkomen te verschaffen dat nuttig zal

zijn voor het ganse dorp. Het zal bovendien ook

een product zijn dat een lokale grondstof

gebruikt : de aarde (het maken van bakstenen) 

Een groep jongeren betrokken bij de
bevoorrading in gerookt vlees 

(frigoinstallaties zijn hier niet...)



SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE 

Idiofa – Congo : 

we zetten ons in voor de aankoop
van twee persen voor het maken
van bakstenen waarmee betere

woningen kunnen gebouwd  worden
en waardoor ontwrichtte jongeren

aan het werk kunnen worden gezet. 
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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. 

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
#

Een groep jongeren maakt zich klaar voor het
persen van palmolie met de hand.




