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Verlaten
Kinderen

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

DE AFWERKING VAN
HET CULTUURHUIS
VOOR CATECHESE EN
ALFABETISERING VAN
DE PAROCHIE LUKUNGA
Kinderen onder de boom op de speelplaats
in het opvangcentrum van Lukunga

U kent inderdaad Gungu en zijn Opvang- en
begeleidingscentrum voor kind-moeders en hun
kinderen dat we reeds verschillende keren zeer
efficiënt hebben geholpen. Eind 2012 hebben
we u inderdaad voorgesteld ze financieel te
helpen bij een belangrijk project, namelijk
bij de uitbouw van een veestapel, hetgeen ze
inmiddels dan ook dank zij uw steun gedaan
hebben, en waardoor zij nu, althans gedeeltelijk,
financieel autonoom zijn geworden.
Zij komen nu naar ons terug en leggen ons
een project voor van medefinanciering voor
de afwerking van een huis voor Catechese en
Alfabetisering te Lukunga ( bijparochie van
de Heilige Familie van Gungu) in het bisdom
Kikwit, D.R. Congo.

- DE HEILIGE FAMILIE/GUNGU,
DEMO-CRATISCHE REPUBLIEK CONGO
Dit lokaal zou instaan voor opvang,
bescherming en opvoeding van
kinderen die het nodig hebben en
ook gebruikt worden voor allerlei
activiteiten die ten goede zouden
komen aan de ganse gemeenschap.
En natuurlijk waar ook de Heilige Mis
zou kunnen gevierd worden.
Dank zij enkele vóórfinancieringen zijn
ze reeds begonnen en zijn de werken
al goed gevorderd. Zo hebben ze ook al
een deel van de factuur kunnen betalen.
Maar voor afwerking blijft er nog
5320 $ te betalen.

DE AFWERKING VAN HET CULTUURHUIS VOOR CATECHESE EN ALFABETISERING VAN DE

christene katholieken waarvan 5.000 jongeren
en kinderen. Hier moet vooral aandacht
gegeven worden aan het feit dat vele van die
sekten zeer actief zijn en dat hun aanwezigheid
een reëel gevaar betekent voor het katholiek
geloof. De catechese en een alfabetisering van
de jongeren en van de kinderen is er dus zeer
belangrijk en noodzakelijk.
arochie
De oude kerk van de bijp
ngu
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BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
De parochie ‘De Heilige Familie’ van GUNGU
is een grote parochie in het Bisdom Kikwit,
ligt op 165 Km ten Zuiden van Kikwit en telt
23 dorpen, gelegen aan beide oevers van de
grote rivier, de Kwilu. Deze parochie bestaat
uiteindelijk uit twee deel-parochies : de ene op
de rechteroever, de tweede op de linkeroever.
Ze werd in 1953 gesticht door de eerste
missionarissen Jezuïeten van Belgisch Kongo,
strekt zich uit over ongeveer 1.042 km², en telt
ongeveer 36.098 inwoners, waarvan ongeveer
25.129 katholieken.

Elke zondag en op alle grote feesten komen
de katholieken van deze dorpen samen in het
centrum van LUKUNGA om er in de kleine kerk
te bidden : een open gebouw met een strooien
dak. Die ruimte is telkens barstensvol en bij
gebrek aan plaats binnen moeten velen buiten
in openlucht blijven staan gedurende de ganse
duur van de plechtigheden. Dat is nogal wat
storend want die wanorde en dat geluid buiten
de kerk bevordert wel niet altijd de godsvrucht
binnen in de kerk.
Er zouden ook een 20-tal bidbanken van een
3 meter moeten komen en er zouden enkele
luidsprekers moeten kunnen gehangen worden.

Op de linkeroever ligt de grote cité van GUNGU
met zijn grote parochiekerk en die ook zijn
naam gegeven heeft aan de parochie. Hier zijn
ongeveer 15.000 christene katholieken.
Op de rechteroever ligt de bijparochie, genaamd
LUKUNGA, de plaats waar het project over gaat.
Die bijparochie bestaat uit 13 dorpen waar
meerdere religieuze gemeenschappen, zowel
van katholieke als van meer recente allerlei
religieuze tendensen, zich hebben gevestigd
en zeer actief zijn. Hier zijn ongeveer 7.000

De werken zijn al begonn

en

PAROCHIE LUKUNGA - DE HEILIGE FAMILIE/GUNGU, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

DOEL VAN HET PROJECT
Alle christenen van deze bijparochie verlangen
een gebouw in duurzame materialen te zien
verschijnen : een centrum voor catechese en
alfabetisering, waar allen die dat wensen bijeen
kunnen komen om te bidden, om catechese te
volgen, om te leren lezen, en om te verzamelen
bij allerlei manifestaties.
De eerwaarde heer Macaire GITANGO heeft
dit project op papier gezet en de werken zijn
al begonnen zoals de foto’s het tonen. Een
plaatselijk comité heeft gezorgd voor plaatselijke
materialen, zand en keien verzameld, stenen
bijeen geraapt, een terrein aangekocht en de
gronden bouwklaar gemaakt. Maar spijts alles
is de bevolking toch te arm om het hoofd te
bieden aan al de problemen die zich bij een bouw
kunnen stellen. Zonder twijfel zal anderzijds
de realisatie van dit project een stimulans zijn
voor de ganse gemeenschap als ze zien hoe ze
allerlei activiteiten verder kunnen uitbouwen
en hun toekomst zelf ter hand nemen.

Met dank voor alles wat u zal doen voor deze
gemeenschap …
Door uw bijdrage, hoe gering en klein ze ook moge
zijn, u snelt een lokale kerk ter hulp die nog hoop
biedt aan een land dat in heropbouw is.

Verantwoordelijke voor
de uitvoering van de werken
De Eerwaarde Heer Théo Malongi, Pastoor van
de parochie De Heilige Familie te /GUNGU, en
de Eerwaarde Heer Macaire GITANGO, Place
communale 8 te 1320 BEAUVECHAIN

Juridisch verantwoordelijke
Monseigneur Edouard MUNUNU KASIALA,
Bisschop van het bisdom Kikwit : BP 7245
KINSHASA RDC.

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

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.
• 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 :

sos VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE
Oproep:

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. 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 : info@sosenfantsabandonnes.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.

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

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

de afwerking van een
huis van cultuur en
alfabetisering met zitbanken
en geluidsinstallatie.

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT
ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

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

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft

Bedrag / Montant / Betrag

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)
Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)
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Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
Name und Adresse des Begünstigten
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