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Project van 
rehabilitatie 
van 25 families van 
het dorP cruz de 
charma van jocotan 
(Guatemala)

Jocotan is de administratieve hoofdplaats 
van een streek van Guatemala die niet 
ver van de Hondurese grens ligt en die 
qua grootte kan vergeleken worden met 
een Belgische provincie. Deze streek is 
bewoond door de Mayas Chortis indianen 
die er uitsluitend leven van de landbouw. 

In het verleden hebben we reeds 
voorgesteld deze bevolking te helpen en 
bij deze herhalen wij onze oproep.

Jocotan is de zetel van een “Belgische 
Missie” die zich reeds 50 jaar inzet voor 
de ontwikkeling van deze streek.

Het is pater Jean-Marie Boxus, 
oud-leraar van Saint-Roch 
Ferrières en nu Vicaris-Generaal 
van het bisdom ZACAPA die 
ons deze aanvraag stuurt en die 
ons de problemen omtrent zijn 
ontwikkelingswerk voorlegt.

Deze families hebben hun huizen 
en hun velden zien vernield worden 
door de hevige regenval van 2013.

Door het overvloedige water zijn 
er op de bergflanken en op de 
stroken goede landbouwgrond 
grondverschuivingen geweest.

 Een noodonderkomen 
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Dat alles heeft voor de bevolking zeer 
nefaste gevolgen gehad : 25 huizen zijn 
vernield, hun dorpskapelletje is vernield, 
en hun familie landbouwgronden zijn zeer 
beschadigd … 

Hierdoor moet de bevolking het voor hun 
voeding dan ook doen met veel minder 
producten en van veel minder goede 
kwaliteit dan voorheen.

De oorzaken van deze ramp : overvloedige 
regens, massale houtkap in het gebergte 
en ontbossing in de lagere gebieden

HET DOEL VAn DIT prOJECT 

3  het aanbevelen en in praktijk brengen 
van betere landbouwmethodes om de 
structuur van de grond te verbeteren ;

3  het organiseren van groepen om bij 
een natuurramp door gezamenlijk en 
solidair optreden, zich beter te kunnen 
verdedigen ;

3  het verbeteren van de woningen in 
het algemeen en het verbeteren van 
de levensomstandigheden van de 
bewoners in het bijzonder.

DrIE BELAnGrIJKE ACTIEpUnTEn

a)  bijeenkomsten en werkplaatsen 
organiseren om te leren hoe men zich 
tegen natuurrampen kan verweren

b)  aan de families van Cruz de Charma de 
mogelijkheid geven om de bergflanken 
te herbebossen, om in groep 
groentetuintjes aan te leggen, om 
over te gaan naar een meer duurzame 
landbouw waardoor de grond niet 
uitgeput wordt en via het in stand 
houden van micro-organismen in de 
grond meer opbrengst te hebben in 
hun groentetuintjes.

c)  het bouwen van kleine huisjes voor die 
getroffen families en het optrekken van 
een gemeenschapshuis (gemeentehuis 
of bidkapel) waar de mensen regelmatig 
bijeen kunnen komen.

 

prOJECT VAn rEHABILITATIE VAn 25 FAMILIES VAn HET DOrp CrUz DE CHArMA VAn JOCOTAn (GUATEMALA)

Een op het instorten huisje

Grondverschuiving



KOSTprIJS VAn HET prOJECT

3  Het geheel wordt geschat op ongeveer 
25.000 US $

3  De ploeg van Caritas Zacapa is belast 
met de uitvoering van het project

3  De organisatieverantwoordelijke 
is de “Asociacion Santiago 
Jocotan (ASSAJO)” die juridisch 
verantwoordelijk is

3  Wij vragen aan SOS Kinderen in Nood 
een bijdrage, zijnde ± 1/5 van het 
totaal budget ; de andere 4/5 zullen 
aangereikt worden door de sociale 
werken van de parochie van Jocoton en 
door het Bisdom van Zacapa.

 

prOJECT VAn rEHABILITATIE VAn 25 FAMILIES VAn HET DOrp CrUz DE CHArMA VAn JOCOTAn (GUATEMALA)

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.



Guatemala : hulp voor 

de heropbouw van de 

vernielde huisjes

#

Een op het instorten huisje
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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.


