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300 ondervoede
mensen in de
sloppenwijken van
Kikwit in het Oosten
van Congo - 500km
van Kinshasa
De Congregatie van de Zusters Annonciaden
van Heverlee is sinds 1931 werkzaam in de
provincie Bandundu in het bisdom Kikwit.
Ze heeft negen posten; zes posten liggen
verspreid in de stad Kikwit, de overige drie
liggen buiten de stad op de missieposten
Kingandu, Kimbongo en Totshi.

Bij de aankomst
aan het centrum
voor voedselbed
eling

De Congregatie is vooral werkzaam in het
onderwijs en in de ziekenzorg; zij hebben
twee gezondheidscentra en twee centra
voor voedselbedeling.
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In het Oosten van de Democratische Republiek Congo

kweken en dat is bijlange niet voldoende en
zeker niet evenwichtig genoeg.
Natuurlijk heeft dat alles als gevolg dat het
aantal kinderen en volwassenen die ondervoed
geraken van dag tot dag stijgt. In de eerste
plaats de kinderen waarvan de ouders gestorven
zijn, en verder de ouderlingen.
Ook de grond brengt steeds maar minder op en
geraakt uitgeput omdat men altijd is blijven
telen op diezelfde grond.

id in de ogen
Veel onzekerhe
de kinderen
n
e
n
e
w
u
ro
v
e
van d
Als ontwikkelingshulp voor vrouwen en
kindmoeders geeft de Congregatie voorlichting
hoe met meer aangepaste landbouwmethodes
de opbrengst van soja en van maïs kan
verhoogd worden, en vooral ook hoe bij
kleinschalig kweken van konijnen, kalkoenen,
kippen, varkens en geiten, de opbrengst kan
verhoogd worden.
Daarenboven vind je de Zusters ook aanwezig in
de scholen, in de ziekenhuizen en dispensaria
en in de parochies.
De streek is een landbouwstreek. De mensen
zijn er van goede wil en zij willen wel de grond
bewerken maar door de te kleine koopkracht
van de bevolking, koopkracht die dan nog van
dag tot dag kleiner wordt, geraken de producten
niet eens meer verkocht.
De overgrote meerderheid van de bevolking is
doodarm; ze hebben zelfs geen geld meer om te
overleven. Ze eten alleen nog wat ze zelf

De twee centra voor voedselbedeling liggen in
de meest bevolkte delen van Kikwit.
Daar wordt geholpen om de meest
noodlijdenden in leven te houden; dat zijn er
voor het ogenblik aan ondervoede kinderen en
volwassenen, samen een 300-tal.
De Zusters die deze centra open houden delen
met hen de weinige middelen die ze zelf van
hun
Congregatie
voor
hun
eigen
levensonderhoud krijgen. Maar het is duidelijk
dat dit niet volstaat om al die mensen genoeg
eten te geven en zeker niet voldoende
gevarieerd eten.
Om die mensen een kans op overleven te geven
vragen deze centra onze geldelijke steun
zodanig dat er producten zouden kunnen
worden aangekocht die ter plaatse niet geteeld
worden en die hun gezondheid heel wat zou
kunnen verbeteren, zoals rijst, soja, en bonen.
Er moet beslist ook melk, suiker, vlees en vis,
en meel komen.
Er zou ook wat pluimvee en klein vee moeten
kunnen aangekocht worden zodanig dat die
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300 ondervoede mensen in de sloppenwijken van Kikwit

Indien u wenst ons te helpen bij de
verspreiding van ons tijdschrift in uw
parochie, gelieve dan met ons contact op
te nemen; wij zullen u dan enkele
exemplaren laten geworden. Ook onze
dank hiervoor.

mensen gedeeltelijk zelf zouden kunnen
instaan voor hun levensonderhoud.
Kledij is er ook nodig want die mensen hebben
soms alleen maar lompen aan hun lijf als ze in
de centra toekomen.
En ook uiterst belangrijk zijn medicamenten,
vitaminen, en rehydratatie producten (ze zijn
bij hun aankomst heel dikwijls ziek door de
slechte en onevenwichtige voeding en vertonen
soms symptomen van dehydratatie).
De mensen hebben ook geen enkel begrip van
hygiëne: alles moet hen aangeleerd worden ook
hoe water gezuiverd kan worden en terug
drinkbaar kan worden gemaakt, maar ook dat
kost geld…
Wij vragen bijgevolg uw hulp voor deze
gezondheidscentra en voor deze voedselbedelingen. Wij bedanken er U bij voorbaat
voor.
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In sommige cen
tra kunnen jo
leren naaien; zi
j weten dat ze “b nge meisjes
evoorrecht zijn”.

• 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 :
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SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :
Oproep :
CONGO: steunen
wij deze centra voor eerste hulp
en voedselbedeling in de

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

sloppenwijken van Kikwit.

