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KERTSMIS, het is feest                                

Verlaten
Kinderen

bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

Bethlehem. Het kind is geboren en allen 
staan rond het kind :

zijn ouders, natuurlijk, de herders die snel de buren verwittigd 
hadden, een paar toevallige voorbijgangers die in de streek 
op doortocht waren voor de volkstelling, en nog, maar dan 
enkele dagen later, de Drie Koningen met hun gevolg en al 
dat reukwerk uit het Oosten …
En de dieren in de stal niet vergeten. De os en de ezel die 
toezicht houden in de stal en instaan voor de verwarming. 
De schapen en de geiten die op zoek zijn naar het laatste 
sprietje gras. En de honden die rond lopen en door hun geblaf 
de kudde bijeen trachten te houden. En ook nog, maar weer 
enkele dagen later, de kamelen die de geschenken van hun 
meesters hadden moeten dragen en die met hun lange nekken 
toch maar even in die stal wilden kijken waarom ze dan wel 
dagen en nachten hiervoor hadden moeten lopen. En in die 
zachte nacht van Palestina staan aan het firmament, tegen 
een azuurblauwe hemel, duizenden sterren te fonkelden als 
in een sprookje. De natuur spreidt zich open in zijn mooiste 
gewaden en iedereen is daar: het is feest.

Het feest voor de geboorte van een kind geeft licht in ons 
bestaan, het brengt vreugde in ons gemoed, het brengt vrede 
in onze harten. Op de geboorte van een kind zijn wij allen 
fier en trots. We voelen ons sterk en zelfzeker dat we alle 
problemen van dat kind zullen kunnen overwinnen. Voor één 
ogenblik vinden wij dat “de wereld ons toebehoort”. 
Wellicht is het feest van Kerstmis des te grootser omdat 
het hier niet gaat over een gewoon kind. Dat buitengewoon 
kind zal tijdens zijn leven een getuigenis afleggen en ons 
een boodschap brengen voor een totaal andere samenleving. 
Maar die feestende mensen van Bethlehem wisten dat toen 
nog niet.
Inmiddels weten wij het nu wel. 

Kerstmis 2008. Twee eeuwen later. Ander beeld. 
De wereld op de rand van de afgrond.

Zeer zeker, het feest van Kerstmis komt er aan en het 
is goed te merken aan het tintelen van de oogjes bij de 
kinderen. Maar wij volwassen, die inmiddels de boodschap 
van Kerstmis hebben begrepen, wat hebben wij daarmee 
gedaan?
Is er geen kloof tussen onze opdracht voor samenwerking 
tussen de volkeren en de oorlogen tussen verschillende 
landen. Wij vluchten uit onze wereld van wreedheid en wij 
bouwen een schuilplaats voor ons zelf van waaruit we ons 
geluk niet verder wensen te delen met anderen. Kerstmis is 
zeker een feest om samen met onze familie te vieren en te 
genieten van alles wat mooi en fijn is in deze wereld. Maar 
wij moeten ook durven kijken naar al de rest in de wereld 
wat minder fijn en mooi is, en mensenwaardig is. Over onze 
ganse aardbol lijden mensen, dat is voldoende bekend en 
daar schrijven we heel dikwijls over in ons tijdschrift. 

Wij moeten, inderdaad steeds binnen onze mogelijkheden, 
keer op keer overtuigd zijn van onze verantwoordelijkheid 
en onze opdracht. Het wordt ons heel dikwijls herhaald : 
“Alles gebeurt tussen u en God.” Dat is juist. Het wordt 
ons minder dikwijls gezegd, maar in feite is dat hetzelfde : 
“Alles gebeurt tussen u en de andere; die andere 
kan iedereen zijn, dat kan ook uw broer zijn, waar 
ook ter wereld en wat zijn lijden ook moge zijn.” 
Indien dat niet zo is, waar is dan die nieuwe man 
van Kerstmis ?
Michée, de meest christelijke der profeten, zei 
6 of 700 jaar vóór Christus; “Er wordt u niets 
anders gevraagd dan te zoeken naar de waarheid, 
te beminnen en op pad te gaan met uw God.”
Wie heeft gezegd : “De weg van mens tot mens is 
de weg van de mens tot God”?
 

Vrolijk Kerstmis



Het is nu de derde keer dat wij u het project “De 
pastorale voor het kind” voorleggen. Zoals u bekend 
gaat het hier vooral over het overleven en het 
opvangen van kinderen uit de sloppenwijken van 
Sao Paulo in Brazilië. We hebben niet geaarzeld 
dit project opnieuw voor te leggen want het gaat 
hier over een project op lange termijn dat, als we 
de ernst van de toestand bekijken, wel nooit zal 
stoppen want de stroom van nieuwe kinderen die 
hier blijven binnenkomen schijnt ook maar niet te 
stoppen. 

Er mag evenwel geen verwarring ontstaan rondom 
de naam Pastorale voor het kind. De naam 
verwijst inderdaad naar een werk dat geleid wordt 
door een instelling en door personen die nauw 
verbonden zijn met de Katholieke Kerk; het werk 
werd zelfs gesticht met de goedkeuring van de 
plaatselijke bisschop. Maar het werk zelf is er niet 
één van missionering ; de dames die daar werken 
beoefenen zonder enige twijfel de naastenliefde 
in zijn allerhoogste vorm.

 Hun werk op vrijwillige basis bestaat er in de 
kinderen van dat gebied te helpen en hen de 
middelen aan te reiken waarmee ze uit een aantal 
problemen zouden kunnen geraken, problemen die 
anders volledig hun verder leven zouden kunnen 
vernielen. Het vinden van de financiële middelen 

voor dit werk is evenwel ook al even moeilijk en 
problematisch!  

Brazilië is een land in volle ontwikkeling en het 
gemiddeld jaarinkomen stijgt van jaar tot jaar; 
hieruit besluiten dat de armoede overwonnen is, 
is op zijn minst zeer voorbarig. In de favelas, dat 
is de naam die men geeft aan de sloppenwijken 
in de voorsteden van de grote steden van Zuid-
Amerika, vindt men nog steeds massa’s mensen 
die er leven aan de rand van de maatschappij.

Het is daar dat alle mensen samen hokken 
die hun dorpen verlaten hebben omdat  de 
aantrekkingskracht van de stad hen te groot 
geworden was of omdat er geen beschikbare grond 
meer was in hun dorp. Het is ook daar dat die 
mensen samen hokken die terug willen naar hun 
dorpen omdat de stad hen niet de voorgespiegelde 
rijkdom heeft gegeven.

En tussen al die mensen die daar op een 
onvoorstelbare manier weten te overleven, lopen 
dan nog een groot aantal kinderen rond, kinderen 
die dagelijks aan hun lot overgelaten zijn en 
voortdurend geconfronteerd worden met alle 
mogelijke gevaren en die ten slotte een toekomst 
hebben die helaas zeer goed voorspelbaar is.
Ziedaar het “doel” van dit project dat we u nu 
vandaag voorleggen.

Hoe wordt er gewerkt ?

In de eerste plaats komt de preventie. De zaken 
die moeten uitgeroeid worden zijn het geweld, 
het banditisme en alle vormen van verwaarlozing 
van kinderen. Vooral dat laatste punt is van zeer 
groot belang want hierdoor komt het kind reeds 
vanaf zijn prilste jeugd in contact met het geweld. 
Nog andere punten van de preventie hebben 
betrekking op de gezondheid, in eerste plaats op 
de slechte voeding die leidt naar ondervoeding 

KIndEREn oVERlEVEn In dE SloppEnwIjKEn Van Sao paulo

Het wegen van de baby’s



en dehydratatie. Alle aandacht moet gaan naar 
kinderen die honger hebben want die gaan dan 
gelijk wat eten en drinken en hebben dan zeer 
snel allerlei darmontstekingen. Het is dus niet 
verwonderlijk dat de kindersterfte er zo hoog ligt : 
35 kinderen op 1000 sterven tijdens hun eerste 
levensjaar. Hier zien we dan ook snel de resultaten 
van onze werking want na enkele jaren zien we er 
de kindersterfte met 2/3 dalen. 

Maar helaas, de preventie kan ook wel eens te kort 
schieten : dan moeten we overgaan tot de verzorging 
zelf en dit altijd met beperkte middelen.

Wat zijn die beperkte middelen ?

Beperkte middelen maar toch efficiënte middelen 
in een armoedig bestaan.

Goede raad geven over de hygiëne, de opvoeding, 
de veiligheid. Het wegen van de baby’s, de 
borstvoeding, de inentingen, de kinderen 
behandelen tegen wormen en ondervoeding en 
aan de moeders leren hoe ze een  “huis-serum” 
kunnen maken om een dehydratatie te vermijden : 

een glas water, een snuifje zout en een snuifje 
suiker. En tenslotte moet hier zeker het effect 
niet onderschat worden van een huisbezoek van 
de leidster in wie ze volle vertrouwen hebben en 
waarvan ze weten dat ze veel kan. 

Nog andere middelen zijn : het programma 
van verrijkt voedsel, onder de naam “multi-
mengeling”. Dit is een voedingssupplement van 
calcium, ijzer en vitaminen, zemelen van graan 
en van rijst, maïsbloem, geplette eierschalen, 
gedroogde maniokbladeren … 

En wanneer het kind wat ouder wordt komt de 
school er aan en wordt het stilaan de tijd dat het 
zijn toekomst in eigen hand neemt en zijn verdere 
toekomst zelf bepaalt…  
Zo ziet het werk eruit waarvoor we vragen uw 
steentje bij te dragen. 
Is dat niet een mooie uitdaging voor onze 
Kerstmis om aan kinderen die nu in zeer moeilijke 
omstandigheden leven en die bijna zeker een 
onzekere toekomst tegemoet gaan, de nodige hulp 
te geven om er terug boven op te komen en hen 
een kans te geven om iets van hun verder leven 
te maken ? 

KIndEREn oVERlEVEn In dE SloppEnwIjKEn Van Sao paulo

• 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

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, Borrelli Nicolas. 

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.

Neem deel aan de 
financiering van het 
gemeenschappelijk 

ontwikkelingsprogramma 
voor de sloppenwijken van 

Sao Paulo in Brazilië

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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