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ER WORDT EEN
OPVANGCENTRUM
GEBOUWD VOOR
DE WEESKINDEREN
Een jonge en dynamische bevolking...
maar bij afwezigheid van enige
natuurlijke rijkdom blijft Burkina Faso
inzake graad van ontwikkeling, hopeloos
hangen op de voorlaatste plaats van de
landenlijst : 176ste plaats op 177 !
In Burkina Faso in de stad SINDOU, zijnde een
agglomeratie van een vijf duizend inwoners, werd
in 2004 onder impuls van een locale vereniging
een sociaal project gestart dat zich inzet voor
de ouderloze en verlaten kinderen van die
gemeenschap.
De associatie “SOLIDARITEIT DJIGUYA” verzet
zich dagelijks tegen het gebrek aan onderwijs,
tegen het ontbreken van een minimum aan
medische verzorging, tegen het gebrek van
iedere hulp van hogerhand bij het oplossen van
problemen tussen volwassenen en kinderen; alles
wat de ontwikkeling en uiteindelijk het geluk van
het kind zou kunnen belemmeren en verstoren.
Om hierin resultaat te kunnen boeken moet er

EN DE VERLATEN
KINDEREN
VAN SINDOU
gewerkt worden op twee niveaus : enerzijds moet
men de nodige hulp aanbieden aan de plaatselijke
verantwoordelijken om hen te sensibiliseren voor
die problemen opdat de bevolking bij hen een
“klankbord” zou kunnen vinden, en anderzijds
moet er ook en tegelijkertijd, vooral met de
families en met de kinderen gewerkt worden.

Hulp aan de locale gemeenschap
In Sindou, zoals overal elders in Burkina Faso
vertegenwoordigt de landbouw de voornaamste
bron van inkomsten. Door de recente
klimaatsveranderingen was het in de landbouw
de laatste jaren vrij slecht gesteld. In 2009
bijvoorbeeld was de regentijd later begonnen en

ER WORDT EEN OPVANGCENTRUM GEBOUWD VOOR DE
Om aan de noden het hoofd te kunnen
bieden moet er een structuur voor opvang en
omkadering uitgebouwd worden.

De klas is uit in Sindou

later opgehouden waardoor een deel van de oogst
verloren was gegaan. Men moest dus andere
bronnen van inkomsten zien te vinden. Er werden
hiervoor inspanningen gedaan en door promotie
van het toerisme is dat ook enigszins gelukt.
De streek van Sindou is inderdaad geschikt voor
toerisme ; het landschap is er bijzonder mooi
en de bevolking heeft er nog zijn oude tradities
bewaard.
Om deze streek te promoten heeft « Solidariteit
Djiguya » er in de zomer van 2009, een toeristisch
kamp gebouwd.
De bijzonderste campagnes naar de gemeenschap
toe zijn de campagnes van sensibiliseren van
de bevolking. Dergelijke campagnes worden
georganiseerd op allerlei plaatsen zoals op
markten en trouwfeesten met ons onderwerpen :
de voordelen van het onderwijs, het belang van
een familieplanning, de lichaamsverzorging
en de hygiëne in het algemeen, de rechten en
de plichten van het kind, de besnijdenis en de
nefaste gevolgen van deze seksuele verminking.

De hulp aan de families en aan de kinderen
Sedert de oprichting in 2004 heeft de Stichting
« Solidariteit Djuguya » alle kosten van voeding,
kledij, gezondheid en onderricht op zich kunnen
nemen van een vijftigtal verlaten kinderen,
van zes weeskinderen en van drie kinderen die
gevlucht zijn uit de oorlog in Ivoorkust. Ook aan
een tachtigtal andere behoeftige kinderen van het
dorp biedt de Stichting onderwijs aan.

De geografische ligging van Sindou brengt met
zich mee dat er in Sindou veel kinderen uit
Ivoorkust aankomen die de oorlog in Ivoorkust
ontvlucht zijn. Sindou ligt namelijk aan de
grens, in een vrij afgelegen streek en veraf van
de hoofdstad van Burkina Faso. De stad Sindou
heeft bijgevolg maar beperkte mogelijkheden
en het aantal mogelijke oplossingen voor deze
kinderen zal dus ook zeer klein zijn; de keuze zal
dus vrij snel gemaakt zijn. Ofwel laat men deze
toestand maar aanmodderen en laat men een
groot gedeelte van die kinderen aan hun lot over
en behandelt men hen als straatkinderen en laat
men hen zonder enige vorm van voorbereiding op
hun later leven verder ronddolen of sterven. Ofwel
creëert men voor hen opvang en begeleiding en
helpt men hen om tot mannen en vrouwen op te
groeien die een menswaardig leven zullen leiden
en nuttig zullen zijn voor de maatschappij.
Het is de tweede weg die « Solidarité Djiguya »
in deze arme streek heeft gekozen en waarvoor
« Sos Verlaten Kinderen ». U vraagt te helpen om
te slagen in deze extreme uitdaging.
1 Het bouwen en uitrusten van een centrum
voor huisvesting van weeskinderen en verlaten
kinderen …
2 Het bouwen van een overdekte ruimte voor
studie en spel voor de andere kinderen. Beide
groepen kinderen moeten inderdaad samen
kunnen opgroeien.

Budget van het project
Het budget is als volgt samengesteld :
I
Bouw en inrichting
10 000 €
II Uitrusting
2 824 €
III Beheerskosten
611 €
IV Sociale lasten
191 €
V Publieke lasten
992 €
VI Vorming
916 €
VII Didactisch materieel
351 €
TOTAAL

15 885 €

WEESKINDEREN EN DE VERLATEN KINDEREN VAN SINDOU
Laatste stand van zaken
Ziehier de laatste berichten die we ontvingen.
« De verschillende eigenaars hebben de grond voor
het opvangcentrum afgestaan en de afbakening
van het terrein werd in de loop van de maand
augustus door alle partijen erkend. Oorspronkelijk
hadden wij gedacht de bouwwerken te starten in
de maand september maar een hoogst dringende
zaak heeft zich inmiddels opgedrongen.
De Associatie geeft inderdaad iedere avond en
voor de kinderen die het wensen nog bijkomende
les. Opdat die kinderen niet in de regen of in het
donker naar huis zouden moeten gaan, was er
een grote slaapzaal opgetrokken. In feite was ze
door de termieten al vrij ernstig aangetast maar
door de zware regens van half augustus heeft ze
het gewoon begeven en ingestort.
Hierop heeft de Associatie geoordeeld die
slaapzaal terug recht te zetten want men wilde
het nieuwe schooljaar, dat inmiddels terug
hernomen is op 1 oktober, in de meest gunstige
omstandigheden laten starten.
Dat heeft de bouwwerken voor het opvangcentrum
met één maand achteruit gezet, maar dat alles
doet geen afbreuk aan de noodzaak en de
hoogdringendheid van het opvangcentrum.
Voor het ogenblik zijn de medewerkers van de
associatie samen met de dorpsbewoners het

terrein aan het bouwklaar maken en gaan ze in
de eerstvolgende dagen beginnen met het maken
van de stenen zodanig dat kan gesteld worden dat
de bouwwerken op het einde van deze maand, of
ten laatste in de loop van de maand november,
zullen kunnen starten.
Binnen afzienbare tijd zal het opvangcentrum een
twintigtal kinderen kunnen opvangen. We gaan er
van uit dat het volledig klaar is tegen het begin
van het schooljaar 2011-2012.
Met een grote dank u voor uw medewerking ».

Contacten
De associatie « Solidariteit Djiguya » is een pvba
van 12 personen van de leefgemeenschap Sindou
met als voorzitter, Tiémoko OUATTARA.
Telefoon : 00226 76 08 46 60
Email : mokopic@yahoo.fr
Adres : BP 02 Sindou, provincie Léraba.
Séverine BARBIEUX is een jong kaderlid. Zij
heeft een sabbatjaar genomen om op het terrein
gedurende één jaar assistentie te verlenen aan de
verantwoordelijken van het project.
Haar Email : barbieuxs@hotmail.com

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

• 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:

Mogelijkheden voor het toerisme

Als u wenst ons tijdschrift per mail te ontvangen, gelieve ons dan uw mailadres mee te delen
(zo besparen wij op onze verzendingskosten)

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

Verantw. uitgever : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas
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