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Wij wensen U een vredevol, gelukkig en zalig Kerstfeest
en bieden U onze allerbeste wensen aan voor 2006 !
Kerstmis is een feest dat ons doet dromen !
Maar hoe zien die dromen er uit ? De winkels en de
magazijnen liggen vol met kerstgeschenken ! In de straten
hangt de kerstverlichting ! Overal en alles is versierd. Hier
en daar staan er zelfs discreet kerstkribben opgesteld.
In de families waar het kerstfeest onder familie zal
gevierd worden is het kerstmenu al opgesteld en liggen
de kerstgeschenken al klaar. Dat feest moet dan het
bewijs worden dat ze als familieleden één familie vormen en de geschenken die ze elkaar zullen geven moeten dan het bewijs zijn van de wederzijdse genegenheid
die ze mekaar toedragen ...
Inderdaad, Kerstmis is een familiefeest want het is tijdens deze nacht dat God Mens werd onder de mensen
en zonder dat Hij hiervoor ooit een kerstgeschenk van
ons kreeg verkoos Hij toch onder ons te komen wonen
en ons als zijn familie te beschouwen.
Hoeveel kinderen in de wereld gaan er Kerstmis vieren
binnen een familie als die van Maria en Jozef ?
Hoeveel kinderen in de wereld krijgen er in deze
Kerstnacht een behoorlijke maaltijd ? Laat ons even eerlijk en openhartig zijn : «Terwijl we weten dat de wereld ons
zoveel gekende en zelfs nog ongekende mogelijkheden
biedt, meer dan het mensdom ooit zal nodig hebben, terwijl de honger in de wereld ons geweten heeft wakker geschud en we geen onrecht in de wereld meer dulden, terwijl we vinden dat iedereen het recht heeft op een behoorlijk
onderkomen en een menswaardig bestaan, beweren we,

dat zeggen we toch met ons allen, dat wij dat willen veranderen» : Dan moeten we toch kunnen antwoorden op de
vraag : «Wat verhindert ons dat te doen ?». Wat verhindert
ons te zorgen dat Kerstmis inderdaad Kerstmis zou zijn
voor iedereen ?
Indien iedereen zich altijd en overal zou opstellen als mens,
dan zou iedere Kerstmis inderdaad een Kerstmis zijn voor
iedereen, en dan zouden de Kerstwensen niet alleen de wensen zijn voor Kerstmis of voor het nieuwe jaar maar voor iedere dag van ons leven.
Het enige mirakel dat God in deze kerstnacht van ons verlangt is dat we in deze kersttijd solidair worden met een
kind dat honger heeft, met een kind dat ziek is, met een
kind dat als kind-soldaat werd ontvoerd, en dat we er voor
zorgen dat die kinderen een goede en evenwichtige voeding
krijgen, tijdig de nodige geneeskundige verzorging krijgen,
onmiddellijk hun vrijheid terug krijgen; dat we er voor zorgen dat die kinderen opnieuw als kind kunnen gelukkig
worden en zijn.
Door uw vrijgevigheid willen we aan alle kinderen overal
ter wereld laten weten dat de ganse wereld hun thuis
kan zijn, zoals hun eigen thuis, en dat ze mogen geloven in de dag van morgen en mogen rekenen op de solidariteit van alle mensen overal ter wereld.
Zo zal ieder kind, spijts het lijden en de oorlog, toch nog
de vrede van Kerstmis leren kennen.
Dan wordt Kerstmis terug een feest van hoop voor iedereen.
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Moldavië, een Europees land, niet zo ver van ons af ...
ren. Veel kinderen lijden bijgevolg aan bloedarmoede door een onevenwichtige voeding : weinig of
geen vlees en een tekort aan vitaminen en eiwitten.

ltijd
één warme maa
geven
per dag kunnen
Moldavië, een Europees land, niet zo ver van
ons af ... en toch zeer arm...
De huidige republiek Moldavië is een klein land,
ongeveer zo groot als België, heeft 4.500.000
inwoners en is ingesloten door Roemenië in het
Westen en Oekraïnë in het Oosten.
De armoede waarin die mensen daar leven is in
niets te vergelijken met de armoede die wij hier
kennen. 80% van de bevolking leeft er onder de
armoedegrens.
In de dorpen waant men zich terug in de
Middeleeuwen. Moldavië is een landbouwland
maar van echte landbouw is er in feite geen
sprake meer. De boeren zijn er zeer arm en er
zijn veel te weinig landbouwmachines (een
oude tractor voor 250 boeren); bovendien zijn
die machines dan nog in zeer slechte toestand
en slecht onderhouden. Een hectare maïs
brengt daar maar een fractie op van wat wij hier
in België gewoon zijn...
In het zuiden van het land leven de mensen van
een beetje wijnbouw en het kweken van watermeloenen. In tegenstelling met enkele andere
oosteuropese landen hebben ze geen toegang
tot de zee en kennen ze dus ook geen strandtoerisme hetgeen wel een bron van inkomsten
had kunnen zijn ...
Enkele jaren geleden hebben we ons reeds ingezet voor het lot van enkele families en hun kinde-

In Chisinau, de hoofdstad van het land leeft
ongeveer een kwart van de bevolking. Veel families hebben financiële en familiale problemen :
het leven is er enorm duur en de lonen zeer laag.
Ze hebben het moeilijk om aan hun kinderen
het allernoodzakelijkste te geven : vandaar ook
dat er weinig kinderen naar school gaan.
Door een tekort aan financiële middelen,
medische uitrusting en medicamenten steken
opnieuw allerlei besmettelijke ziekten de kop op
zoals tuberculose, difterie, ook AIDS komt op.
Veel kinderen halen hun eerste levensjaar niet en
sterven aan allerlei ziekten (veel aandoeningen
aan de luchtwegen maar ook andere ziekten) of
door ondervoeding van zowel van de moeder als
van het kind zelf.
Veel dorpen hebben niet eens een medisch
centrum of een centrum voor eerste hulp, hebben geen apotheek en beslist geen dokter.
Vermits het land een siberisch continentaal
klimaat heeft zijn er zeer strenge winters met
temperaturen tot soms – 30° en die extreme
temperaturen houden dikwijls verschillende
weken na elkaar aan.
Veel ouders kunnen zelfs niet de nodige klederen
kopen voor hun kinderen; onnodig te zeggen dat
die kinderen dan ook wel ondervoed zijn.
Door die armoede zien steeds meer en meer
jonge mensen zich genoodzaakt het land te verlaten om elders te gaan werken om toch te zorgen voor iets inkomen voor hun achtergebleven
familieleden.
Een gift van 2000 moldaafse lei, of ongeveer 130
euro, volstaat om een kind gedurende een gans
jaar goed te voeden, goede kledij te bezorgen en
naar school te laten gaan.
Er zouden dringend voedingsmiddelen moeten
kunnen aangekocht worden om de meest
behoeftigden één warme maaltijd per dag te

#

SOS enfants NL decembre05

9/07/07

11:22

Page 4

kunnen geven, ook klederen, medicamenten en
medisch materiaal.
Wij zullen uw bijdrage aan een groep vrijwilligers overmaken die in het bisdom Chisinau een
hulpprogramma uitwerken en die de weeskinderen en de armste families van het bisdom
begeleiden en financieel helpen.

WAT WETEN WIJ VAN DE KIND-SOLDATEN ?
Wie zijn zij ? Ieder persoon onder de 18 jaar die
behoort tot een regulier leger of tot een gewapende
groep, is kind-soldaat. De meeste kind-soldaten
vindt men in Afrika, maar er zijn er overal ter wereld.
Er zijn zowel jongens als meisjes kind-soldaten.
Sommige zijn niet ouder dan 7 jaar. Meestal komen
ze uit armere families.
Met hoeveel zijn ze ? Er zijn geen juiste cijfers maar
ze zijn minstens met 300.000 !
Waarom ? – Zij zijn ontvoerd of slachtoffer van allerlei geweld – Zij krijgen eten en ontvangen een zogezegde vorm van « bescherming » binnen de groep die
hen gebruikt. – Zij denken dat ze vechten voor « de
vrijheid van hun volk ». – Om de dood van een familielid of vriend te wreken. Verplicht tot « sexuele
diensten » aan de oudere soldaten die hen bevelen.
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Ze zijn meegesleurd, met of tegen hun wil, in onzinnige oorlogen die uitgevochten worden om allerlei
duistere redenen en waanzinnige toestanden :
afwezigheid van enige rechtsstaat, stammentwisten, persoonlijke ambities van plaatselijke oversten,
vernietigen van alle besef van menselijkheid en
medeleven, armoede en grenzeloze uitbuiting.

• 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° 000-1422898-05.

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 enfants NL decembre05

9/07/07

11:22

Page 1

SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :
Oproep :

P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)
De leden van onze vzw : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André.

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.
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Om ons een bedrag over te maken vanuit het buitenland, meld dan volgende gegevens aan uw bank :
Onze coördinaten en ons rekeningnummer (zie hierboven)
Onze IBAN code : BE58 2400 0102 6079 - Ons BIC code : GEBABEBB - Fortis Bank België

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

Moldavië :
Help de weeskinderen en de
kinderen uit de allerarmste
families.

