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De moeilijkheden waarmee het hospitaal 
Sendwe van Lubumbashi in Congo af te 
rekenen heeft, zijn helaas nog altijd dezelfde… 
De “renovatiewerken” van 2011 moeten nog 
altijd… beginnen ! De zes liften zijn opnieuw 
buiten dienst… 

En spijts hij inmiddels 82 jaar geworden is, en 
na verschillende chirurgische ingrepen en een 
herstelperiode van meerdere maanden alhier in 
België, heeft Pater Baudouin sedert 2013 zijn 
rol van Barmhartige Samaritaan in Lubumbashi 
terug opgenomen.

Hij is dus terug - dat was ook zijn diepste wens 
- maar ook hij verplaatst zich nu meestal in een 
rolstoel… 

De belabberde werking van de 
gezondheidsdiensten in Congo is 
wel voldoende bekend : er is geen 
stelsel van sociale zekerheid en de 
verblijfkosten in een ziekenhuis en alle 
geneeskundige kosten moeten betaald 
worden door de patiënten zelf. De 
kliniek zorgt niet voor lakens, ook niet 
voor eten … In een instelling die dan 
de inlanders in grote getale opneemt 
heeft de Plaatselijke Geestelijkheid 
een alles omvattende sociale rol 
te vervullen en een verpletterende 
verantwoordelijkheid te dragen … 

Pater Baudouin vertelt : « Hoe kan ik 
onze rol als geestelijke en als priester 
in vier lijnen beschrijven !? We weten 

Pater Baudouin bezoekt zijn patiënten 
in zijn rolstoel
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wat de Goede Samaritaan van het Evangelie 
gedaan heeft : hij was op reis en is gestopt bij 
EEN zwaar gekwetste die daar langs de weg lag 
en hij heeft tenslotte de volledige verzorging van 
die man ten zijnen laste genomen. Wel, zonder 
onszelf op te hemelen, zijn we sinds 10 jaar, 
maar dan, beste weldoeners, wel met uw hulp 
en dank zij uw hulp, voor honderden zieken en 
gekwetsten, mensen met zware brandwonden 
en geamputeerde ledematen … waaronder veel 
kinderen... de Barmhartige Samaritaan geweest. 
En heel veel gehandicapten hebben we een paar 
krukken, een looprek of een rolstoel kunnen 
geven (dank zij u hebben we meer dan 1 500 

personen voor verzorging naar België kunnen 
sturen, en dat gaat maar door…) ? Maar tot 
onze spijt en spijts onze goede wil, moeten we 
inderdaad bekennen dat we nog niet iedereen 
hebben kunnen helpen die het nodig had : wij 
moeten soms nog altijd een keuze maken … en 
dat is pijnlijk !

Sinds hij in september vorig jaar terug ter plaatse 
is, en altijd dank zij de talrijke weldoeners alhier, 
is de dienst “eetmalen” kunnen uitgebreid 
worden van drie eetmalen per week naar 
dagelijkse eetmalen, met uitzondering van ‘s 
zondags. Gemiddeld, genieten hiervan nu elke 
dag 64 minstbedeelden. Deze eetmalen worden 

sedert 8 jaar gemaakt door Zuster Marie-José, 
bijgestaan door twee dames. Deze drie personen 
getuigen van een enorme moed en volharding ; 
iedere dag de eetmalen klaar maken en ze dan 
ook nog gaan opdienen op de vier verdiepingen 
… hoeveel kilometers en hoeveel trappen zijn 
dat !!

Beste vrienden, een zeer grote dank u. Ik wens 
aan ieder van u een fijn, gelukkig en zalig 
Paasfeest. »

Pater Baudouin 
van de Witte Paters van Afrika
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Het dagelijks brood

De moed van de kleine Congolezen

De moed van de kleine Congolezen
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A) GEWONE UITGAVEN (schatting per trimester) PRIJS

Middagmalen 6 maal per week € 1.100

Hospitaalkosten, radio’s, bloedzakjes, onderzoeken € 400

Heelkundige bewerkingen, instrumenten, medicamenten € 1.500

Kosten voor herscholing voor blinden en zwaar gehandicapten € 500

Wedden voor het hoger toezicht € 250

Voertuig, benzine en onderhoud € 300

Bureelkosten, telefoon € 200

TOTAAL A                € 4.250

B) UITzONDERLIjKE UITGAVEN (als voorbeeld voor één trimester) PRIJS

Materiaal voor het werkhuis “Het Reserve Wiel” van Kampene € 3.000

Vervoer van rolstoelen naar Lubumbashi, Lulingu, Mingana, Lusangi € 3.000

Diverse aankopen in Europa € 1.000

TOTAAL B                 € 7.000

ALGEMEEN TOTAAL A + B = € 11.250

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° BE96 0001 4228 9805.

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 :

Opgelet ! Betreffende het fiscale attest : om aan de eisen van het Ministerie van Financiën te voldoen, zijn wij verplicht 
om uw BTW nummer aan te duiden voor een gave gedaan door een moreel persoon en de voornaam voor een gave 
afkomstig van en fysieke persoon (en de jonge meisjesnaam voor een vrouwelijke gever). 
Wij danken U bij voorbaat om ons deze presiese gegevens mee te delen zodat we onze fichiers bij kunnen houden.



hulp aan de 
minstbedeelden van 

het hospitaal sendwe 
van lumbumbashi

#

De parochianen van Pater Baaudouin
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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)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein  GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten
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S A I N T - N I C O L A S

A B A N D O N N E S

p.C.R. be96 0001 4228 9805 - biC bpotbeb1 
of Fortis be58 2400 0102 6079 - biC Gebabebb

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, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas, Croissiaux Marc, 
Neuzy Anne, Delooz François, Baruffa Antonio.

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.


