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TERUG NAAR DE
KLINIEK SENDWE VAN
LUBUMBASHI WAAR
WE HELPEN BIJ DE
FINANCIERING VAN DE
SOCIALE WERKEN VAN
PATER WATERKEYN
De laatste maal dat we een oproep deden
voor de werken van Pater Waterkeyn in
het ziekenhuis Sendwe van Lubumbashi
in de Democratische Republiek Congo,
was in onze editie van april-mei 2010.
Wij hadden het toen over de zeer grote
betekenis die deze kliniek had in de
streek : zeker, en als vanzelfsprekend
op gebied van gezondheidszorg, maar
ook op gebied van sociaal leven. De
werkingskosten van dit ziekenhuis worden
evenwel bijlange niet volledig door de
overheid gedragen en bijgevolg worden
er aanzienlijke bedragen afgewenteld op
de patiënten. Terwijl ziek worden « toch
iedereen kan overkomen » …

Zowel rijken als armen kunnen ziek worden,
maar de gevolgen ervan kunnen voor
beiden heel wat verschillend zijn. En dan
krijg je die massa minderbedeelde zieken
vergezeld van hun naaste familieleden
die hier de meest dramatische situaties
in hun leven komen meemaken. Ver van
hun dorpsgenoten en niet wetende wat
hen te wachten staat, staan ze
voor uitzonderlijk zware uitgaven
voor
hospitalisatie,
aankoop
van
medicijnen,
voeding,
onderhoud …
Moesten zij op dit moment
niet kunnen geholpen worden
dan worden dat hopeloze en

KLINIEK SENDWE VAN LUBUMBASHI

te maken hebben. Hier vermeldt hij er zelf
enkele van.
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uitzichtloze toestanden voor die mensen.
Het is duidelijk dat hier de menselijke
solidariteit moet bijspringen die hiervoor
middelen moet vinden om hen te helpen.
Dat is dan ook de reden waarom wij
vandaag op u beroep doen.
Onze vorige oproep heeft heel wat in
beweging gezet in het ziekenhuis van
Sendwe ; nieuwe ramen en deuren,
vernieuwde riolering … alles werd er onder
handen genomen en de algemene sfeer is
er heel wat op verbeterd. Maar wat jammer
is, de armoede blijft er.
Op dat gebied is er niets veranderd en het
in stand houden van het ziekenhuis blijft
een immense opgave. Met al hun krachten
en uitsluitend met de middelen die zij van
hun weldoeners ontvangen, blijven pater
Baudouin en zijn helpers zich inzetten
voor de problemen waarmee zij dagelijks

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

« Mijn werk als missionaris omvat het
afleggen van bezoeken aan zieken, het
geven van hulp aan hen die mij er om
vragen en hen aan te moedigen om verder
te gaan, het verzorgen van de eredienst en
het toedienen van de sacramenten aan de
zieken.
Dank zij uw geldelijke hulp, kan ik ook :
• maaltijden geven aan de talrijke
daklozen;
• tussenkomen in de kosten voor operatie,
hospitalisatie en nazorg voor de allerminst
bedeelden;
• beschikbaar stellen van rolwagentjes,
krukken, brillen …
• opvolgen van die straatkinderen die gevaar
lopen om terug op straat te komen;
• met mijn beperkingen kan ik de terminale
zieken moreel bijstaan en de herstellenden
begeleiden naar de terugkeer in hun
leefgemeenschap … »
Is er nog een mooier voorbeeld te vinden
van liefde en inzet voor zijn evenmens ?
Zou het kunnen dat wij ons niet betrokken
zouden voelen bij deze toestanden en dat we
ons steentje niet zouden willen bijdragen,
hoe nederig onze bijdrage dan ook mag zijn,
om aan dat alles iets te verhelpen?
Wat er nodig is, is aanzienlijk ; Pater
Waterkeyn spreekt van een benaderend
budget van ongeveer 10 000 € per trimester.
Ziehier een voorbeeld met per post telkens
een gemiddeld bedrag aan kosten.

FINANCIERING VAN DE SOCIALE WERKEN VAN PATER WATERKEYN

Gewone uitgaven (die iedere trimester
terug komen)
• Eetmalen op basis van soja
3 maal per week
365 €
• Voedsel voor de hulpbehoevende
patiënten
215 €
• Hospitaal, X-stralen, bloed,
onderzoeken
240 €
• Erelonen dokters, materiaal 1 500 €
• Lonen medewerkers  
240 €
• Auto/moto, onderhoud,
brandstof
300 €
• Bureelkosten, telefoon
250 €
TOTAAL

3 110 €

Uitzonderlijke kosten
(als voorbeeld en per trimester)
• Materiaal voor gehandicapte van
Kampene
3 500 €
• Vervoer van rolwagentjes
2 500 €
• Verscheidene aankopen
in Europa
1 000 €
TOTAAL

7 000 €

Een jonge moeder gered
uit de brand
van Tenke geeft ons een
voorbeeld van
menslievendheid : zij ve
rzorgt een kind
dat nog meer verbrand
dan zij.

Bedankt voor het gedeelte van deze actie
die u opneemt.

• 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:
NEEM DEEL AAN DE
FINANCIERING VAN DE
SOCIALE WERKEN VAN
PATER WATERKEYN IN HET
ZIEKENHUIS VAN LUBUMBASHI
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 40 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

Een enkele verpleegster voor twaalf patiënten met zware brandwonden

