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Ongeveer 25 jaar geleden werd in Brazilië 
het werk : De Pastorale voor het Kind 
opgericht.
In dit werk wordt er niet aan 
godsdienstonderwijs gedaan maar werd er 
een gigantisch netwerk uitgebouwd om over 
het ganse land het sterftecijfer bij kinderen 
onder de 5 jaar te doen dalen.
 
Een groot aantal vrijwilligers, vooral 
vrouwen, zetten zich hiervoor dagelijks in.
Aan de moeders wordt een plastieken 

dubbele lepel gegeven. De ene kant van de 
lepel is voor suiker en de andere kant is 
voor zout; beide kanten van de lepel zijn 
nauwkeurig gedoseerd.
Het zout en de suiker worden in één glas 
water gemengd en die oplossing voorkomt en 
bestrijdt de uitdroging bij kleine kinderen.
 
De vrijwilligers gaan de families thuis 
bezoeken, wijzen de moeders op de gevaren 
van uitdroging en leren hen het correcte 
gebruik van deze methode aan.

onder de vrouwen heerst er een zeer grote solidariteit 

We bestrijden de uit-
drogingsverschijnselen 
bij baby’s in de slop-
penwijken van Bahia 
(BRAZILIË)



De maandelijkse weegbeurt van de kinderen is 
zeer belangrijk. Inderdaad, het gewicht van het 
jonge kind volgens zijn leeftijd is een absolute 
maatstaf voor zijn gezondheid.
 
De moeders volgen uiteenzettingen waarin 
gesproken wordt over een goede en evenwichtige 
voeding voor baby’s, de vitaminen, de 
kinderziektes, de algemene hygiëne, de 
verzorging van baby’s, de borstvoeding, enz.
 
Gebaseerd op wetenschappelijke studies en 
steunend op de plaatselijke tradities werd 
er een voeding op punt gesteld die tegelijk 
goedkoop en voedzaam is. Zo verzamelt men 
schillen van bananen en van ander fruit, wortels 
van bepaalde planten, bladeren van sommige 
struiken, eierschelpen, - dat alles wordt gemalen 
en geeft een « multimistura » een product dat 
zeer rijk en voedzaam is en uiterst geschikt is 
voor de verdere ontwikkeling van het kind.
 
Waar ook de Pastorale voor het Kind 
werd uitgebouwd steeds heeft men een 
gevoelige daling van de kindersterfte kunnen 
vaststellen.
Vele Afrikaanse landen (Angola, Mozambique) 
proberen dit Braziliaanse model te kopiëren. 
De Pastorale voor het Kind van Brazilië is 
sedert verschillende jaren kandidaat voor de 
Nobelprijs van de Vrede. 

Waar is de Pastorale voor het Kind te vinden :

Het werk is te vinden in de sloppenwijken 
rondom de stad Salvador (een stad van 
ongeveer 3 miljoen inwoners), die de hoofdstad 
is van de staat Bahia (die Staat is iets groter 
dan Frankrijk) en ligt in het Noord-Oosten van 
Brazilië (dit is één van de armste streken van 
onze wereldbol).
De parochie van Sâo Gonçalo do Retiro telt 
meer dan 100.000 inwoners verspreid over 
een veertigtal sloppenwijken. De meeste 
mensen leven en overleven er in onmenselijke 
omstandigheden die moeilijk te beschrijven 
en te begrijpen zijn hier in Europa.
 
Levensomstandigheden voor de kinderen :

Zoals gewoonlijk zijn de kinderen de eerste en 
de grootste slachtoffers van de honger en de 
ellende :
-  gebrek aan algemene hygiëne : de kinderen 

lopen er blootsvoets op straat in de vuilnis en 
de afval die er zo maar achter gelaten wordt: 
vandaar ook allerlei ongedierte;

- verder allerlei ziektes;
-  slechte voeding (te weinig in hoeveelheid en te 

weinig in afwisseling), dus arm aan vitaminen 
en minerale zouten, een  voorbeeld : maniok  
’s morgens, ’s middags, en nog eens ’s avonds !

Als gevolg van die ondervoeding treden er 
hersenletsels op die niet meer te herstellen 
zijn en ontwikkelt het beendergestel van het 
kind zich niet op de normale manier. 
 
Uitdroging van het lichaam :

Een van de grootste oorzaken van dit hoog 
kindersterfte-cijfer is beslist de uitdroging 
van het lichaam. Dat uitdrogen is wel niet het 
gevolg van een gebrek aan water maar is te 
wijten aan het feit dat het kind niet regelmatig 
en meestal niet genoeg te eten krijgt; het 
voedsel gaat wel door het lichaam van het 
kind maar het wordt er niet in opgenomen en 
het wordt niet vastgehouden door de cellen 
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De dag van het wegen van de kinderen



van zijn lichaam. Vandaar een constante 
buikloop en andere ziekte-toestanden; het kind 
is en wordt mager en blijft maar vermageren, 
de ouders krijgen schrik en komen in paniek 
want allerlei verwijten en vooroordelen van de 
dorpsgemeenschap steunende op bijgelovige 
praktijken van hun voorouders hangt hen boven 
het hoofd. 
 
Noodzakelijke uitrustingsgoederen voor een 
goede werking : 

Om behoorlijk te kunnen werken heeft de 
Pastorale voor het Kind zeker een minimum 
aan middelen nodig :
- een aantal frigo’s om de vaccins te bewaren;
-  gasfornuizen om maaltijden op te warmen 

tijdens de maandelijkse weegbeurten; 
-  tafels, kasten, enkele stoelen, enkele banken, 

schotels, potten en pannen, weegschalen ...
 
En u bekend zijnde dat de Pastorale werkt in 
30 sloppenwijken van de Parochie, dan heeft u 
zeker een idee van de dagelijkse uitgaven voor 
een behoorlijke werking van de organisatie ...
 
Met dank bij voorbaat voor uw 
edelmoedige vrijgevigheid...

• 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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sos VERLATEN KINDEREN
DEELT oNs MEDE

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.

Brazilië : we roepen 
een halt toe aan de 

uitdrogingsverschijnselen 
bij kinderen in de 

sloppenwijken

Oproep :

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# Ve
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