
In het « MARIe SteLLA 
CentRUM », opgeRICht 
In 2005 In een bUItenwIjk 
vAn kInShASA, woRden 
eR 50 veRLAten kIndeRen 
veRzoRgd en woRden eR 
20 kIndMoedeRS gehoLpen 

Het centrum is een initiatief van de 
Gestigmatiseerde Zusters Franciscanessen, 
een kloostergemeenschap die in 1850 
in Florence gesticht werd en nu in de 
Democratische Republiek Kongo 1500 
zusters telt. Deze zusters zijn betrokken bij 
de opvoeding van weeskinderen en verlaten 
kinderen en zetten zich in voor de rechten van 
de vrouw en een betere gezondheidszorg voor 
de minderbedeelden.  

Zuster Justine Musau, de directrice van het 
centrum, beschrijft ons de problemen van 
de bevolking, hoe de mensen er van dag tot 
dag overleven en proberen te voorzien in het 
onderhoud van hun kinderen. Zij laat ons 

kennis maken met het Sociaal werk van het 
Marie Stella Centrum en vraagt onze steun voor 
een eenvoudig project dat ze wil uitwerken. Om 
haar werk voor de verlaten kinderen nog beter 
te kunnen doen en om eventueel het centrum 
te kunnen uitbreiden, wil ze door het kweken 
van leghennen haar centrum financieel meer 
autonoom maken. 

De levensomstandigheden van 
de locale bevolking zijn ronduit 
catastrofaal. Zuster Justine 
schrijft ons : “De democratische 
instellingen waar reeds zolang naar 
uit gekeken wordt hebben aan de 
levensomstandigheden nog altijd niets 

Het centrum ontfermt zich over  zieke 
en verlaten kinderen die verder 

volledig  aan hun lot zijn overgelaten 

belgique -belgië
p.p. -p.b.

4000 liège X
9/501

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Nr 4
AGGREGATIENUMMER: P204177 AUGUSTUS / SEPTEMbER 2011
 

SOSSOS
Verlaten
Kinderen

Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE
Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België



veranderd ; de mensen blijven kreunen onder 
de armoede en de miserie. De aanhoudende 
crisis in het land laat zich blijvend voelen in een 
algemene werkloosheid, in een ontwrichting 
binnen in de families, in ondervoeding, 
slecht onderwijs, jeugddelinquentie, geweld, 
diefstal, verkrachting, prostitutie, ongewenste 
zwangerschappen, kindmoeders, abortussen… 
Het is dus zeer begrijpelijk dat heel wat van die 
kinderen terecht komen in mensonwaardige 
omstandigheden ; die kinderen vinden we dan 
uiteindelijk terug als straatkinderen die op 
straat volledig op zichzelf zijn aangewezen. 
Bij het leed van deze kinderen kunnen wij 
onze ogen niet sluiten.” 

Aan deze desastreuze toestand is het Marie 
Stella Centrum het antwoord dat deze Zusters 
Franciscanessen, eigen aan hun kloosterorde, 
proberen te geven. Zuster Justine beschrijft 
het als volgt ; “ Op basis van liefdadigheid 
hebben wij een structuur van opvang en 
omkadering uitgewerkt voor zieke kinderen, 

verlaten kinderen, weeskinderen zonder vader 
noch moeder, kinderen van de straat, kortom 
voor kinderen die voor zichzelf niet kunnen 
zorgen. Kortom wij bieden ze onderdak aan, 
verzorging, voeding, kleding, toegang tot de 
school, en dat alles met onze veel te kleine 
financiële middelen. De kinderen variëren van 
3 tot 15 jaar. Voor het ogenblik hebben we 50 
kinderen.”

De uitbouw van een hoeve van legkippen 
zou een regelmatige bron van voedsel voor 
de kinderen kunnen zijn en de verkoop van 
de meerproductie zou een inkomen kunnen 
worden waardoor het Centrum een zekere 
financiële autonomie krijgt. Het project zou 
ook werk verschaffen aan 20 kindmoeders.
 

De verantwoordelijken van het project

De Zustergemeenschap van de 
Gestigmatiseerde Zusters Franciscanessen
Zuster Justine MUSAU, Directrice van het 
Centrum, tel. : . (00243) 81 517 17 28 ;
Av. Bobozo, 2013, quartier Kingabwa, Limete, 
Kinshasa. svp_jeunes@yahoo.fr

Zuster Marie-Josée,  juridisch verantwoordelijke; 
tel. : (00243) 99 828 50 98.
Av. By Pass, 5378 bis Lemba, Kinshasa. 
adele_josee@yahoo.fr

Financieringsplan 
 
• Totale kostprijs van het project : € 5 740
• Zelffinanciering € 1 740
• Gesolliciteerd bedrag : € 4 000

Wij weten dat wij op uw solidariteit 
kunnen rekenen.

 

In HET « MARIE STELLA CEnTRUM » WORDEn ER 50 VERLATEn  KInDEREn VERZORGD En WORDEn ER 20 KInDMOEDERS GEHOLpEn 

bezoek onze website :

www.sosenfantsabandonnes.be

Kinderen die ronddolen en te klein 

zijn om voor zichzelf te zorgen 



Het Budget van het project

 

In HET « MARIE STELLA CEnTRUM » WORDEn ER 50 VERLATEn  KInDEREn VERZORGD En WORDEn ER 20 KInDMOEDERS GEHOLpEn 

Benaming Beschrijving Eenheidsprijs 
in Euro

Totale prijs 
in Euro

Bouwmaterialen
voor het bouwen van 
een stal 12 x 5 m 

Cement, stenen, hout, nagels, platen 2 500,00

Afspanningdraad 3 rollen 150,00 450,00
Aankoop dieren 400 kuikens 1,70 680,00
Voer voor kuikens (40g x 300) x 42j zijnde 

21 zakken van 25 kg
12 252,00

 Voer voor kippen  87 zakken 13,5 1 174,5
Producten voor de 
veearts 

Vaccins HB1, Antibiotica Lytricilline), 
Anticoccidiens (amproluim), vitamines 
(Olivatasol), vermifuge (pipérazine)

Raming 200,00

Drinkbakken •  6 siphoïdes van 5 liters
•  6 siphoïdes van 15 liters

6,00  
15,00

36,00 
90,00

Eetbakken 10 bakken 10,00 100,00
Allerlei • 2 schoppen 

• 2 plastieken  emmers 
• 1vat 
• 2 paar botten

7,00
 6,75 

68,00 
6,00

14,00
 13,5 

68,00 
12,00

Logistiek 150,00

Totale kost 5 740,00

• 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 :



WerK mee aan de uitbouW van een 

KippenHoeve voor legHennen om Het 

Centrum Stella mariS voor verlaten 

Kinderen van KingabWa, limete in de 

demoCratiSCHe republieK van Kongo, 

een finanCiële autonomie te bezorgen.  

#

activiteiten om het centrum  te helpen : 
varkensfokkerij.

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,

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.

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


