
belgique -belgië
p.p. -p.b.

4000 liège X
9/501

SOSSOS

POSTKANTOOR VAN AFGIFTE 4000 LUIK X  Nr 3
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT JUNI / JULI 2015
AGGREGATIENUMMER: P204177  

Verlaten
Kinderen

Vereniging om de armen in de wereld te helpen, 
gesticht in 1951, tijdens de koreeaanse oorlog, door André MOTTE DIT FALISSE en Ernest LEHAIRE.
Vzw officieel erkend door het Minesterie van Financiën – rue de Tilleur, 54 – B-4420 Saint-Nicolas – België

Ondersteuning  
in het dream 
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CONTEXT

Het DREAM programma (Drug Resource Enhancement 
against Aids and Malnutrition) is een preventie- en 
behandeling programma voor het HIV/Aids, ontwikkeld 
sinds 2002, door Sant’Egidio in Mozambië.

De gaves zullen de activiteiten van het “ Anna Maria 
Mulhai ”centrum in Beira helpen te ondersteunen. 
Anna Maria Mulhai was één van de eerste zieke 
die in Beira werd verzorgd. Daarna werd ze één 
van de eerste activiste vrouw die voor de zieken 
zorgde, door sensibilisatie en door preventie van de 
besmetting van de ziekte. 

DE bEguNsTigDEN

De rechtstreekste begunstigden van het project zijn de 
AIDS zieken in het stad van Beira, gelegen in het centrum 
van het land. Sinds altijd ligt het AIDS risiko heel hoog 
in de streek omdat er een haven aanwezig is alsook een 
communicatie gang naar de buurlanden. Het voorrang 

is gegeven aan de zwaksten : de vrouwen en 
de kinderen, met een speciale aandacht aan 
zwangere vrouwen. Hierdoor behoudt de familie 
een gezonde moeder die voor haar kinderen 
kan zorgen.

Op de tweede plaats, andere begunstigden : 
de leden van de familie kern van vrouwen en 
kinderen die door het DREAM project worden 
geholpen. De sociaal- en sanitair opvolging van 
de patiënten door sanitaire operatoren (thuis 
bezoeken) laat toe de familie kern te bereiken. 

Op dit niveau wordt een speciale aandacht aan 
de mannelijke partner gegeven om de vrouw te 
beschermen en het risico van nieuwe infecties 
door sexuelle relaties met andere partners te 
verminderen. Voor de mannen, een bijzondere 
informatie is gegeven over de risico’s door 
sexueel overdragbare ziekten aan de hand van 
een les over opleiding en gezondheid.



1. MEDisCh assisTENTiE

In het DREAM programma is er een basis verschil gemaakt 
tussen de patiënten ingeschreven in de DREAM centra : de 
patiënten met hulp en de TARV patiënten.

Inderdaad, door collaterale effecten van een antirétrovirale 
behandeling, wordt deze niet aan alle VIH+ zieken 
voorgesteld. Het starten met de TARV wordt bepaalt 
volgens het medisch protocol van het DREAM programma 
(zie volgende punt “Antiretrovirale therapie”).

De HIV+ patiënten, ingeschreven in het DREAM programma, 
krijgen toch een medische hulp die als volgt bestaat : 
•   regelmatig medische bezoeken met examens door de 

docter van het centrum ;
•   bloedonderzoeken volgens het schema van het medisch 

protocol van DREAM ;
•   de behandeling van opportuniste infecties en andere 

infecties ;
•   eventueel in functie van het risico criteria: thuiszorg en 

voedsel hulp.

2. aNTiRETROViRalE ThERapiE

De keuze van de therapeutische protocolen voorgesteld 
door DREAM aan de patiënten is gebaseerd op twee 
fundamentele aspecten :

•   het gebruik van 3 actieve geneesmiddellen (trithérapie), 
de excellentie van de therapeutische nadering van het 
HIV/AIDS patiënt ;

•   ten tweede, een gemakkelijk toegeving van 
geneesmiddelen. Dit aspect vermindert sterk de 

mogelijke keuzes. Het observeren van de voorgescheve 
behandeling is nog altijd een groot zorg in het geven 
van trithérapies in Afrika. Hoge riscico’s bestaan steeds 
door verkeerde geneesmiddelen te gebruiken waardoor 
weerstaande stammen van de virus te voorschijn 
komen.Het is dus noodzakelijk een pharmaceutische 
bereiding te gebruiken met 3 geneesmiddelen in één 
pil. Ten eerste, dit vergemakkeliikt de behandeling, 
2 pillen 2x / dag. De Europeëse patiëten nemen 
gemiddeld 4 à 6 pillen per dag.

•   Alle patiënten hebben regelmatig bloedonderzoeken, 
voornamelijk CD4 parameters en de virale last die 
mogelijk zijn dankzij het gebrijk van laboratoriums van 
hoog kwaliteit.
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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.
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3.  hET gEVEChT TEgEN ONDERVOEDiNg

In Subsaharisch Afrika, leeft het grootste deel van 
de bevolking onder de dreiging van armoede en 
voedingsonzekerheid. DREAM, een volksgezondheid 
programma, heeft als prioriteit de vicieuze cirkel te 
breken tussen infectie door HIV/AIDS, immunodificiency 
en ondervoeding. Voor DREAM is het noodzakelijk deze 
mechanisme te vertagen door een aangepast gevecht tegen 
ondervoeding om een goede voedingstand te herstellen 
voor de bevolking met risico’s en die HIV/AIDS hebben.

Inderdaad stelt men vast door de vicieuze cirkel tussen HIV/
AIDS, ondervoeding en ander besmettelijke ziekten dat :

•   de HIV start de cyclus, met verzwakking van het 
immunintair systeem ;

•   het immunitair tekort helpt het verschijnen van 
besmettelijke ziekten die de ondervoeding verergert ;

•   De ondervoeding oorzaakt un nieuw tekort van het 
immunitair systeem en de zwakheid verergt de effecten 
van de besmetting van HIV ;

•   deze cyclus versnelt de ingang van de ziekte.

Het is evident dat een goede voeding AIDS niet geneest, 
maar het is een noodzakelijk therapeutische hulp en een 
aanvulling aan de HAART: het is een bijdrage om het 
voedsel- en gezondheidstaat van de HIV/AIDS patiënten te 
behouden en te verbeteren alsook het begin van de ziekte 
te vertragen en opportuniste besmettingen te voorkomen, 
om hun een betere kwaliteitsleven te geven.

buDgET

De jaarlijkse antirétrovial behandeling van een patiënt is 
300 €. Met de kosten voor de analysis in laboratorium en de 
voedingshulp is dat 450 €. Een ondersteuning van 6 000 € 
kan voor een behandeling van 20 patiënten zorgen in het 
Beira centrum gedurende één jaar.



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 Émile, Lehaire Ernest, Biquet Paul, Remouchamps André, 

Borrelli Nicolas, Croissiaux Marc, Neuzy Anne, Delooz François, Carnoy Gaëtan.

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.
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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

S O S E N F A N T S
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D E 5 4T I L L E U R

S A I N T - N I C O L A S

A B A N D O N N E S

sos VERLATEN KINDEREN
DEELT oNs MEDE

Oproep:


