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Wat hebben wij met uw
giften gedaan in 2005 ?

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

Onze hartelijke dank aan allen die ons
geholpen hebben in 2005 !
Dank zij uw milde giften heeft u de overlevenden van de tsunami in India en in
Sri-Lanka een beetje kunnen helpen
(enkele nieuwe boten aangekocht,
schoolgerief ter beschikking gesteld,
enz.) ; u heeft de honderden wezen en
straatkinden van het weeshuis en van het
opvangcentrum van de Eerwaarde Heer
Grégoire in Brazilië kunnen helpen, en u
heeft de Pastorale voor het Kind geholpen, ook in Brazilië, waar de thuisloze
straatkinderen worden opgevangen en
waar ook de ondervoeding bij de bevolking van de sloppenwijken in Sao Paulo
bestreden wordt.

In India in het Home St-Jozef waar er permanent 270 kinderen verblijven en waar er
bovenop nog een honderdtal kinderen naar
het dagverblijf komen, zullen de sanitaire
blokken kunnen hersteld worden en zullen
er ook nieuwe kunnen gebouwd worden.
Naar Kikwit in Congo hebben we een
volle container kunnen sturen
met
medicamenten, medisch materiaal en
schoolgerief. In Burkina Faso hebben we
financieel geholpen bij de aankoop van
medicamenten en medisch materiaal en
gezorgd dat de strijd tegen de ziekte van
Noma kon worden verder gezet.
En tenslotte, nog in Afrika, ook hartelijke dank aan allen die het weeshuis en de
sociale werken in Madagascar blijven
steunen.
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Erger dan u zich kunt voorstellen … de ziekte van Noma

inkten
Noma laat verm
n achter
en verworpene

Inderdaad, het is hard als men naar die
gezichten kijkt ! Maar er kan iets aan
gedaan worden: antibiotica en gelaatschirurgie.
Enkele euro’s kunnen volstaan om die
afgrijselijke gevolgen een halt toe te roepen
Ieder jaar proberen we het Koamba Zaka Centrum
(“het speelplein van de kinderen”) in Burkina Faso
te helpen. Wij kunnen niet onverschillig blijven bij
het zien van al die verminkte aangezichten ...
De verspreiding van de ziekte wordt zeker in de
hand gewerkt door de extreme armoede, de ondervoeding en het gebrek aan hygiëne. De ziekte van
Noma is een kankerachtige ziekte die veel gelijkenis heeft met lepra en die het vlees en de beenderen van het aangezicht aantast en wegvreet.
Wanneer niet in een vroeg stadium wordt ingegrepen is Noma in 80% van de gevallen dodelijk ; bij
overleven is de afschuwelijke verminking en vervorming van het aangezicht blijvend.
Wanneer evenwel een kind gevonden wordt vóór de
ziekte volledig heeft toegeslagen (besmette kinderen worden altijd verstopt in het dorp en leven volledig afgezonderd van de buitenwereld) kan dit
behandeld worden met medicamenten en kan het
aangezicht door meerdere chirurgische ingrepen
behoorlijk hersteld worden.
De ziekte van Noma is in feite niet zo maar een
gewone ziekte. Ze kan optreden daar waar men zich

M

er het minst aan verwacht. Bliksemsnel kan ze
ergens optreden maar ook weer even snel verdwijnen. Als kinderziekte slaat ze vooral toe bij kleine
kinderen. Ze is dodelijk en ze biedt weinig kans tot
overleven. Ze verteert het vlees en de beenderen
van het aangezicht. Zij verminkt voor altijd als ze
voor één keer niet dodelijk is. De wetenschap interesseert zich eigenlijk er niet aan. Sommige vooroordelen ten spijt, maar Noma is geen tropisch
ziekte en is ook geen Afrikaanse ziekte. Het is een
ziekte die overal kan optreden ! In de loop der tijden heeft deze ziekte kinderen van overal over de
ganse wereld gedood of verminkt. Vandaag is ze
praktisch uitsluitend nog te vinden op de kaart van
Afrika, van voorbij de Sahara tot het zuidelijkste
puntje van Afrika. Maar zij blijft doden en verminken. Men zou denken dat de winden haar gunstig
gestemd zijn : de droogtes, de spinkhanenplagen
en de periodes van hongersnood die er op volgen,
de etnografische problemen of de politieke problemen, of de twee samen die de algemene gezondheidstoestand van de ganse bevolking ondermijnt,
de precaire levensomstandigheden van vluchtelingen van politiek geweld, de AIDS-pandemie die het
typisch Afrikaans sociaal leven volledig ontwricht,
enz. De ziekte van Noma is beslist een produkt van
armoede, ellende en onzekerheid.
Hoeveel kinderen moeten er nog te vroeg sterven
aan deze ziekte, hoeveel verwoestte levens, geschonden gezichten en onteerde kinderen moeten
we nog zien ? In het Koamba Zaka Centrum van de
Hymne aan het Kind in Ouahigouya wil men in de
eerste plaats zorgen voor de overlevenden van de
Noma. Men wil ze opnieuw in contact brengen met
het leven. Men wil dat ze geloven dat “het leven
mooi kan zijn zelfs wanneer de werkelijkheid het
niet is !”. Alassane was 4 jaar oud toen de Noma
bij haar optrad. De ziekte sloeg toe volgens het
bekende patroon ; als kind van een alleenstaande
moeder en een vader die werkte op het land en leefde met meerdere vrouwen, in een dorp waar de
droogte en de hongersnood in alle hevigheid woedde, en waar helemaal niets op gebied van algemene en publieke hygiëne gedaan werd, had haar kleine lijfje niet de minste weerstand. Vandaag, na een
lange periode van verzorging en een chirurgisch
ingreep kan Alassane opnieuw lachen. Sedert
Oktober 2005 loopt ze met de andere kinderen
school in de CP1. Adamu en Asmao, jonge mannen
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Met uw hulp zullen wij overwinnen !
van 19 en 20 jaar, zwaar verminkt in hun gelaat
door de ziekte, leefden sedert hun jeugd verborgen
en uitgestoten uit de gemeenschap. Zij zullen binnenkort geopereerd worden door een medisch team
van Franse en Burkinabeense dokters. Soaré, nu 21
jaar oud, die heel jong wees werd en de ziekte
opliep, kan zijn geluk niet op : hij gaat binnen enkele weken trouwen met Adissa die eerder werd
behandeld voor een hersenvliesontsteking. In het

Koamba Zaka Centrum komen ook nog andere kinderen binnen want niet alleen Noma vernielt het
leven van de kinderen in de wereld van de armoede. In die wereld leven nog andere kinderen die verborgen worden, uitgesloten en weggeworpen zijn.
Men komt er niet toe alle kinderen te redden en de
opvang blijft soms beperkt tot het verlichten van de
pijnen in de eindfase van de ziekte en het begeleiden van het kind naar zijn laatste levensdagen; voor
zo een kind toch veel te vroeg ... Naast de zorg voor
de overlevenden is er nog de preventie tegen de
ziekte. Door bijeenkomsten en discussieavonden,
door films en kleine toneeltjes de bevolking voorlichten en onderwijzen over de voeding, het drinkbare water, de lichaamsverzorging en de algemene
hygiëne. De behoeften moeten worden geëvalueerd
en de gepaste oplossingen moeten worden gezocht.
Het drinkbaar zijn van het water moet worden
onderzocht aan de hand van de zaden van de
moringa. De mogelijkheid voor tandverzorging moet
er komen in het binnenland.
In een woord, stap voor stap de armoede doen wijken en een meer stabiel leven opbouwen voor deze
mensen.
Help ons om mensen gelukkig te maken. Iedere gift
is welkom en is belangrijk.. Elke euro telt.

De ziekte van N
oma verspreidt
zich in
extreem armoe
dige streken en
zware
ondervoeding
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Laat ons samen vechten tegen die vreselijke ziekte

• Wenst U ons een schenking bij testament over te maken, gelieve dan ofwel ons secretariaat hieromtrent te contacteren
ofwel een notaris naar uw keuze te raadplegen.
• Wenst U ons op regelmatige tijdstippen geldelijk te steunen en wil U vermijden dat U telkens een betalingsopdracht
aan uw bank moet geven, dan kan U het onderstaande strookje als permanente betalingsopdracht invullen en het
aan uw bankinstelling bezorgen.

Ik maak maandelijks de som van 5€ - 10€ - 20€ of ...... € (naar keuze)
over van mijn rekeningnummer : …………………………
naar het rekeningnummer 000-1422898-05 van S.O.S Enfants Abandonnés (S.O.S Verlaten Kinderen), 54 rue de
Tilleur, 4420 Saint-Nicolas.
Ik heb het recht om te allen tijde deze opdracht te wijzigen of te annuleren.
Naam: ………………………………………………

Voornaam: …………………….

Straat: ………………………………………………

Nummer: ………………………

Postnummer: ………………

Gemeente: …………………….

Datum: …………………….

Handtekening: …………………
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Burkina Faso :
Laat ons de strijd verder zetten
tegen deze ziekte die al zovele
kinderen afschuwelijk verminkt
heeft waardoor die kinderen
uitgesloten worden uit hun
gemeenschap en als
weggeworpen verder moeten.
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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

SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT U MEDE :
Oproep :

