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De weeskinderen in de streek van
Kongoussi in Burkina Faso zijn het meest
kwetsbaar.

In 2003 heeft het Kindercentrum Nopoko
ons reeds aangesproken en dank zij uw
hulp hebben ze melkpoeder, kindervoedsel-
pakketten (gedroogde vis, arachidekoeken,
gierstmeel), kledij, babyflesjes, muskieten-
netten, slaapmatten en basisvoedsel en
basismedicamenten kunnen aankopen.

Maar de toestand is er zo slecht geworden
dat er meer en meer kinderen in nood in
het Centrum moeten opgenomen worden.
Burkina Fasso is inderdaad een land in de

Sahelzone, het heeft geen uitweg naar zee
en het is een land dat door de natuur zeer
benadeligd is. In de noordelijke provincie
Bam, één van de 45 provincies van het
land, kent men in die regio door de steeds
verder oprukkende woestijn het fenomeen
van de stelselmatige verzanding van de
landbouwgronden. Het regent er ook ieder
jaar minder en minder.

Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE
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Enkele cijfers die een beeld geven van dat
land :
- Er is één dokter en één vroedvrouw per

91.135 inwoners.
- Er is één verpleegster per 8.619 inwoners.
- Er is één hospitaalbed per 5.063 inwoners.

In het Centrum Nopoko staat iedereen,
zonder enige vorm van discriminatie, noch
van ras noch van godsdienst... ten dienste
van weeskinderen, weduwen, zieken,
sociaal zwakkeren en kinderen in nood.

Het Centrum werkt op gebied van
gezondheid en opvoeding, sociaal en
materieel en het draagt bij tot de
verbetering van de geestelijke, lichamelijke
en socio-economische toestand van de
personen die er worden opgenomen.

Acties :

• Bedeling van eetwaren en klederen aan
wezen en weduwen.

• Instaan voor de kosten van medische
verzorging van wezen en andere
behoeftige kinderen.

• Zorgen voor eventuele bijvoeding voor
sommige  kinderen.

• Het ten laste nemen van de kosten voor
onderwijs van de kinderen.

Algemene doelstelling

Het is de bedoeling aan de weeskinderen
een tijdelijke opvang te bezorgen waar vooral
gelet wordt op betere voeding, medische
verzorging en sociale begeleiding.

Specifieke taken

• Herstelling en vergroten van een lokaal
met een opvangcapaciteit van 50 kinderen.

• Het lokaal uitrusten met bedden en
slaapgerief.

• De evolutie van de gezondheidstoestand
opvolgen van de weeskinderen in de
families.

• Het opzetten van een programma dat in
het distrikt Kongoussi het sterftecijfer
van moeders in het kraambed moet
doen dalen.

• Het inrichten van een farmaceutisch depot
voor een beter beheer van de medicamenten
van het Kinderencentrum van Nopoko en
waar ook de meest gangbare medicamenten
verkrijgbaar zouden zijn aan een sociale prijs.

• Het oprichten van een bibliotheek van
schoolboeken.

• 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 :

Herstelling en vergroten van een lokaal met een opvangcapaciteit van 50 kinderen

#

Kinderen die dank zij het Centrum

worden geschoold

De groteren verzorgen 
de kleineren
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De werking van het Centrum doet het
ziektecijfer en het sterftecijfer bij
kinderen dalen en dit door een
wisselwerking van de aandacht voor het kind
op gebied van voeding, gezondheid en
algemene hygiëne en het organiseren van
voordrachten en debatten voor volwassenen
over actuele thema’s zoals aids, de ziekte
van noma, de rechten van het kind, de
besnijdenis, de strijd tegen de slaapziekte...

Het doel van het Kindercentrum Nopoko is
niet het houden van de weeskinderen in een
weeshuis maar wel het opvangen van die
kinderen om ze terug gezond te maken,
zowel  lichamelijk als geestelijk, en ze terug
te plaatsen binnen het gezin van hun
familieleden of het gezin van hun
pleegfamilie.

Belangrijke opmerking
Het helpen van hulpbehoeftigen moet een
overgangsfase zijn tijdens dewelke een
hulpbehoeftige tijdelijk geholpen wordt om
na een zekere tijd stilaan opnieuw zelf in
te staan voor zijn levensonderhoud.

• 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 :

pvangcapaciteit van 50 kinderen

#

Wij bedanken zeer hartelijk al onze
sponsors die geholpen hebben bij
de organisatie van ons concert
Yves Duteil in Banneux. 

Onze hartelijke dank gaat beslist ook
naar al onze gulle schenkers die het
ons in de loop van het voorbije jaar
mogelijk gemaakt hebben de
levensomstandigheden van de
minstbedeelden te verbeteren in
Moldavië, Burkina Faso, India en
verschillende streken van Congo.

Dat wil zeggen dat alle ontwikkelingshulp
uiteindelijk moet leiden tot het creëren van
een meerwaarde dat als startkapitaal kan
dienen voor de gewezen hulpbehoeftige.

Daarom wordt nu ook aan de boorden van het
Bam-meer in Kongoussi een project voor het
kweken van groeten opgezet dat zal dienen
om de werkingskosten en de onderhouds-
kosten van het Centrum te betalen. 
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SSOOSS VVEERRLLAATTEENN KKIINNDDEERREENN
DDEEEELLTT OONNSS MMEEDDEE 

Burkina Faso : 
vernieuwing en uitrusting van
een lokaal voor de opvang van

weeskinderen.

Oproep :
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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.

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
#
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