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STRAATKINDEREN,
KINDTOVENAARS :
DE TOEKOMST VAN
EEN GANSE NATIE
WORDT BEDREIGD
Reeds lang doet de Democratische Republiek
van Congo over zich spreken : enerzijds
door het onbegrijpelijke dat terwijl het land
zo uitzonderlijk rijk is aan grondstoffen, de
bevolking van jaar tot jaar steeds maar meer
in armoede vervalt - dit als gevolg van de
aanslepende oorlogen, nooit voorgekomen in
de geschiedenis van dat land - en anderzijds
door een verschijnsel dat voor hen volledig
nieuw is, namelijk het verschijnsel dat er
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kinderen op straat gaan leven buiten alle
socio-familiale structuren, structuren die voor
hen altijd heilig waren - een angstwekkende
sociale verandering in de maatschappij die in
de toekomst de ganse toekomstige structuur
van het land kan doen veranderen.
De problemen omtrent straatkinderen en de
kind-tovenaars (dat zijn ronddolende kinderen
die door de plaatselijke bevolking aanzien

Straatkinderen, kindtovenaars : 		
worden als door de kwade geesten bezeten
– de Congolezen bekend voor het bedenken
van woorden die bepaalde begrippen zeer
beeldrijk kunnen omschrijven, gebruiken
hiervoor het woord : des enfants sorciers) zijn door de politieke verantwoordelijken nog
steeds niet als ernstige problemen aanzien
en behandeld, zodanig dat zelfs de hoogste
Kerkelijke instanties machteloos moeten
toekijken op dit steeds groeiend probleem. In
vele steden en cités van Congo groeit er een
verwilderde jeugd op, een volledig losgeslagen
jeugd, die op lange termijn als een bom een
bedreiging kan worden voor het land en voor
gans Afrika.
Sommigen proberen die onmenselijke
toestand en de onmacht van de politieke
wereld te verklaren als een gevolg van de
vele ontwapende kindsoldaten en de vele
weeskinderen die hun beide ouders verloren
hebben tijdens de oorlog. Maar ze zouden
ook het probleem van die andere op straat
ronddolende kinderen, de zogenaamde
“kindtovenaars”, moeten durven bespreken.
In werkelijkheid zijn “kindtovenaars”
kinderen van zeer arme ouders (werklozen,
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sommige staatsfunctionarissen die meestal
slecht betaald of soms al heel lang helemaal
niet meer uitbetaald werden) die als gevolg
van die armoede, hun ouders gewoon
verlaten hebben, of nog door hun eigen
ouders achter gelaten werden, en die dus
gedoemd zijn om op straat te leven en nu
overgeleverd zijn aan alles en iedereen. Nog
andere kinderen werden als gevolg van die
algemene armoede gewoonweg weggejaagd
door hun familieleden, en dit dikwijls onder
het voorwendsel dat ze door de geesten
bezeten zijn ! Tussen die “kindtovenaars”
zijn er soms wel superbegaafde kinderen
die het moeilijk hebben met de normen
op school en gezin, maar meestal zijn het
kinderen met een moeilijk sociaal gedrag. Die
kinderen krijgen bijgevolg geen enkele notie
van moraal mee want ze groeien op zonder
enige vorm van opvoeding of onderwijs en
gaan dan uiteindelijk onder elkaar meerdere
mini-staatjes vormen. Zonder dat wij het goed
beseffen komt er een tijdbom te liggen onder
de Congoleze jeugd die morgen de ganse
maatschappij kan bedreigen.
Tegenover die immense taak ontstaan er
wel enkele centra, her en der verspreid, die
initiatieven nemen en het aandurven die
kinderen een opvang te geven met wat eten
en een beetje opvoeding en onderwijs : “met
de middelen die men heeft” zegt men dan.
Het ISSR (Het Hoger Instituut voor Religieuze
Wetenschappen van Kinshasa), dat niet
opgericht werd als vormingscentrum voor de
jeugd maar wel als vormingscentrum voor
animatoren en agenten van Ontwikkelingshulp,
ziet ook die nieuwste ontwikkelingen in de
steden ontstaan en beseft ook dat dergelijke
zaken zeer gevaarlijk zijn, niet alleen voor de
christelijke samenleving maar ook voor het

		 de toekomst van een ganse natie wordt bedreigd
ganse land. Het ISSR heeft zich genoodzaakt
gevoeld een kinderopvang en een restaurant te
maken om toch enigszins tegemoet te komen
aan volgende twee behoeften :

initiatief wil eveneens de Congoleze bevolking
sensibiliseren voor die problemen en hen
wijzen op de dringende noodzaak een oplossing
er voor te zoeken. Alhoewel het zeer dringend
is dat de Congolezen bewust worden van de
• o pvang van kinderen (baby’s en kinderen van ernst van de toestand en de zaken ter hand te
minder dan 6 jaar) een project geschat op nemen, zal alle buitenlandse hulp voor Congo
e 10.000
nu nog meer dan ooit noodzakelijk zijn.
• v oorkomen van ondervoeding (bij kinderen
tussen de 6 en 10 jaar) een project geschat
Eerwaarde Heer Jean Makaya
op e 8.000
Rector van het ISSR/Kinshasa
In de kindercrèche kunnen de allerkleinsten
door een aangestelde (kleuterleider of –
leidster) worden opgevangen en tot rust komen
en in het restaurant kunnen de jongeren even
voldoende eten. En die zullen dan wellicht
op hun beurt weer andere straatkinderen
aantrekken en aanzetten om naar het centrum
te komen waar ze ook eens een middagmaal
kunnen krijgen (wat vis met rijst of brood). Deze
twee activiteiten kunnen hen terug wat zin in
het leven geven terwijl ze in dit opvoedkundig
midden ook een beetje op krachten kunnen
komen, zowel lichamelijk als moreel. Dit
• 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.

#

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

opvang van kinderen die
door hun ouders verlaten
zijn en verder moeten
leven als straatkinderen

