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Wij hebben heel veel
kinderen die lijden aan
NOMA kunnen verzorgen, maar de strijd is
nog niet gestreden ...
daarom hebben we u
nogmaals nodig.
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U was zeer talrijk die hier na onze oproep van verleden jaar gehoor gegeven hebben aan onze vraag
voor hulp voor de kinderen van Burkina Faso die lijden aan de ziekte van Noma. Noma is een vorm van
gangrène die het menselijk gelaat aanvreet en vervormt. Kinderen die deze ziekte oplopen worden
door hun gemeenschap verstoten en uitgesloten !
Nu één jaar na onze oproep hier in ons tijdschrift
willen wij u hiervoor nogmaals bedanken en brengen wij u de laatste stand van zaken !

We hebben U nogmaals nodig
Met uw gelden werd eerst een terrein van 10.000
m2 aangekocht in Ouahigouya (181 km ten
Noord-Westen van Ouagadougou) en ging men
onmiddellijk over tot de bouw van een nieuw
opvangstcentrum. Dit gebouw was klaar in november 2003 en werd onmiddellijk in gebruik genomen. Het opvangstcentrum bestaat uit vier gebouwen die in een vierkant staan opgesteld rondom
een groot plein. De kinderen eisen dat plein wel
op als speelplein van zodra hun gezondheidstoestand na verzorging dat toelaat. De bevolking
heeft dat Centrum dan ook de naam gegeven
«Koamba Zaka» hetgeen in het Mooré, hun dialecttaal, betekent : «Het Speelplein van de Kinderen».
Verder werd de aansluiting op de geboorde waterput
afgewerkt ; nu wordt het water vanuit een diepte
van 80 meter opgepompt ! Hier in deze zeer
dorre streek waar er ieder jaar een periode van
extreme droogte heerst, is er nu nooit geen water
meer te kort. De kinderen leggen er nu zelfs
groententuintjes aan.
U hebt ook geholpen in de financiering van de
medische missie 2003 die in december vlak na de
opening van het Centrum werd gehouden in
Ouagadougou. Tijdens deze missie die werd georganiseerd door «les Enfants du Noma», een
Franse organisatie, Sentinelles, en het CHNU
Yalagado uit Ouagadougou, werden er 25 operaties
uitgevoerd.
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Nog altijd met uw giften werden in de loop van het
jaar vele kinderen verzorgd : doktersraadplegingen,
laboanalysen, RX-foto’s, medicamentvoorschriften,
chirurgische ingrepen, palliatieve zorgen, enz.
Al deze kinderen werden opgenomen in het
Centrum en hebben er een aangepaste verzorging
gekregen. Er werden ook kinderen binnengebracht
die zeer zwaar ziek waren en ook kinderen waarvan
de ziekte reeds te ver gevorderd was. Hun ouders
hadden nooit de middelen gehad om een dokter te
raadplegen. Soms kon men alleen nog deze kinderen begeleiden in hun laatste dagen en van hen
afscheid nemen op een menswaardig manier ...
In het Centrum Koamba Zaka hebben we kinderen
gezien die verminkt door de ziekte en verstoten door
hun gemeenschap helemaal geen zin meer hadden
in het leven... maar die na een eerste verzorging en
na enkele dagen hun levenslust toch terug vonden,
terug konden lachen en spelen, en terug geloofden
in hun toekomst. Voor de hulp die we van u gekregen hebben waarmee we dat alles hebben kunnen
realiseren zijn we u zeer dankbaar.
Wij hopen dat u bij het lezen van die enkele lijnen
zal inzien hoe u hebt bijgedragen in dit alles, hoe
u de harten van die mensen hebt geraakt en hoeveel mensen u terug nieuwe hoop hebt gegeven.
Nogmaals aan u allen een zeer grote «Dank U».
Maar daarmee is niet alles af. Er zijn nog enorme
problemen en de tijd dringt ! In 2004 is de oogst vrij
slecht geweest en niet iedereen zal voldoende te
eten hebben tot de volgende oogst er is. De hongersnood en de ondervoeding zal bijgevolg terug
opduiken : de bevolking leeft nu al van een strikt
minimum. De mensen hebben schrik dat in 2005
de algemene gezondheid van de kinderen opnieuw
zal verslechteren en men vreest ook opnieuw voor
een stijging van het aantal zieken... Het Centrum
beantwoordt wel degelijk aan de noden van hen
die helemaal niets meer hebben – ze weten dat
het centrum open staat voor hen, dat er naar hen
geluisterd wordt en dat ze daadwerkelijk geholpen worden. Maar dat alles kost geld, veel geld !
Het budget voor 2005 wordt geraamd op ongeveer 70.000 euro !

En wij hebben nog een projekt dat ons zeer nauw
aan het hart ligt en waarvoor we ook de middelen
niet hebben : namelijk de herklassering in de
maatschappij van de zieken eens die genezen zijn.
Een basisonderwijs voor de kinderen op het platteland, een beroepsopleiding voor jongeren, en hoe en
waarmee kunnen we de ouders van de kinderen die
we verzorgd hebben helpen als ze een kleine zaak
willen beginnen en uitbouwen; het zijn allemaal
plannen die we zouden willen verwezenlijken om de
mensen na hun genezing te begeleiden.

Aan de herklassering werken van die mensen die door
hun genezing ontsnapt zijn aan de uitsluiting door hun
familie en die nu dank zij een opleiding de nieuwe
hoop van hun familie geworden zijn, is de beste
manier om de armoede van die mensen te doorbreken.
Het doel voor 2005 : het financieren van een
basisonderwijs voor kinderen, van een beroepsonderwijs voor jongeren en van een vorm van
begeleiding voor beginnende ondernemers. Wij
hebben bijgevolg uw solidariteit en uw steun nog
zeer hard nodig... Bij voorbaat hartelijk bedankt
voor uw inzet.
Ariane Vuagniaux,
vertegenwoordigster en verblijvend
in Ouagadougou
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• 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 2,5€ - 7,5€ -12,5€ - 25€ of ...... € (naar keuze).
van mijn rekening n° ......-..................-......
overmaken ten voordele van S.O.S. Enfants Abandonnés (Verlaten Kinderen) rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° 0001422898-05.

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 :

SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :
oproep :
help ons bij de
herkassering van

genezing

P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)

#

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 30 euro per jaar.

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

die mensen na hun

