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U zal zich beslist onze oproep in ons blad 
nr 2 van dit jaar nog herinneren waarin 
we het hadden over de kindmoeders en 
hun kinderen van Gungu. U hebt hierop 
zeer vrijgevig gereageerd want wij hebben 
toen 2 900 € kunnen overmaken aan 
Zuster Bernadette, de verantwoordelijke 
van het parochiaal Centrum voor opvang 
en begeleiding van kindmoeders en hun 
kinderen. 

Wij stellen u nu opnieuw dit project voor 
omdat we het jammer gevonden hebben 
dat we de vorige keer het budget dat toen 
zeer scherp berekend was op 3 968 €, niet 
volledig op ons hebben kunnen nemen. 
Des te meer omdat Priester Macaire, die 
het project hier in België vertegenwoordigt 
en die in de maand juni daar in Gungu 
geweest is, ons bij zijn terugkeer opnieuw 

die vreselijke ellende en ontreddering 
beschrijft.

Zie hier zijn bevindingen :
In de streek van Gungu zijn er veel 
ongewilde zwangerschappen van  
meisjes die op straat moeten leven 
en van meisjes die onder dwang te 
vroeg uitgehuwelijkt werden. Het 
zijn bijna de normaalste zaken 
als men de vele totaal ontwrichtte 
families ziet.Vele families hebben 
niets meer omdat de overgrote 
meerderheid van hen werkloos 
geworden is,
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of als staatsfunctionaris al lang niet meer 
uitbetaald werden, gewoon omdat de 
Staat er in feite al lang niet meer bestaat. 
De opeenvolgende oorlogen die de 
Democratische Republiek Kongo sedert 
meer dan tien jaar te verwerken kreeg, 
heeft het land in de grootste ellende en 
miserie gedompeld : onderwijs is er niet 
meer want het ganse onderwijssysteem 
is in mekaar gestort, wel is er prostitutie, 
losbandigheid, HIV en AIDS. 

De eerste slachtoffers zijn natuurlijk 
de vrouwen en de meisjes. Zij zijn de 
gemakkelijke prooi voor gewetenloze 
mannen en soldaten die meestal dan ook 
nog seropositief zijn. Die meisjes staan 
helemaal aan de rand van de maatschappij 
en ze zijn ook het meest blootgesteld aan 
allerhande ziektes. Zij en hun kinderen 
uit dit milieu halen is niet zo eenvoudig 
en toch heeft het Centrum voor Opvang 
en Begeleiding van Kindmoeders en hun 
Kinderen zich totaal geëngageerd in dat 
werk: die meisjes doen beseffen dat ze 
hun kinderen moeten verzorgen, want dat 
begrip hebben ze niet meer, dat zij als 
kindmoeder een inkomen moeten hebben 
en een beroep moeten aanleren, en dat zij 

hun kinderen een minimum aan onderwijs 
en vorming moeten geven. Met andere 
woorden, door opvang en begeleiding 
moeten deze kindmoeders hersteld 
worden in hun menselijke waardigheid. 
Het Centrum vertrekt hier in feite van het 
principe : “een moeder opvoeden is het 
land opvoeden”.   
  
Het eerste gedeelte van uw bijdrage, 
zijnde 2 900  € werd reeds overdragen 
aan de verantwoordelijke van het centrum, 
namelijk Zuster Bernadette NDENGI van de 
Zusters van Sint Jozef van Turijn te Gungu. 
Zij is inderdaad enkele dagen geleden van 
Gungu naar Kinshasa gereisd, een afstand 
van ongeveer 700 km, om in Kinshasa de 
fondsen op te halen en er verschillende 
aankopen mee te doen. In naam van het 
Centrum, de verantwoordelijke ter plaatse 
en ook in onze naam, brengen we u hierbij 
onze gevoelens van dankbaarheid over.  

De Eerwaarde Heer Macaire voegt hier aan 
toe :
Tijdens onze laatste reis hebben we 
opnieuw de omvang van de problemen 
en de miserie van die mensen gezien. 
Nadat we dat alles terug van nabij hebben 
moeten vaststellen, moeten we toegeven 
dat voor dergelijke projecten de geraamde 
budgetten nog altijd veel te klein blijken 
te zijn om de werkelijke kosten en noden 
ter plaatse te lenigen.

Ter herinnering, ziehier het bestek dat 
wij u hadden voorgesteld dat slechts 
een gedeelte is van de aanvraag van het 
Centrum maar wel het gedeelte dat het 
meest dringend schijnt te zijn :
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Voor het naaiatelier :

1.   Twee zig-zag naaimachines
   (2 X 350) :  700 €
2.   Twee voet-naaimachines 
  (2 X 125) : 250 €
3.   Vijf hand-naaimachines 
  (5 X 94) : 470 €
4.   Tien rollen stof met bloemmotief 
  (10 X 24) : 240 €
5.   Vijftien rollen effen stof 
  (22 X 15) : 330 €
6.   Dertig bobijnen naaigaren 
  (30 X 2) : 60 €
7.   Allerlei naaimateriaal : 318 € 

Voor het moderniseren van het didactisch 
materiaal :

8. Een draagbare electro-goep van 
   3,5 KVA : 1 000 €
9. Een breed TVscherm : 500 €
10. Een video-toestel : 100 €

Zijnde een totaal bedrag van 3 968 €

Wij hebben er vertrouwen in en wij 
zijn er zeker van dat u onze oproep zal 
beantwoorden.
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• 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 :

* 

Het naaiatelier



OPROEP TEN GUNSTE VAN HET 
PAROCIAAL CENTRUM VOOR 
OPVANG EN BEGELEIDING VAN DE 
KIND-MOEDERS EN HUN KINDEREN 
TE GUNGU IN DE DEMOCRATISCHE 

REPUBLIEK KONGO.

#

Oproep:

sos VERLATEN KINDEREN
DEELT u MEE

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, 

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.

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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