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

Een N.O.G (NietGouvernementele Organisatie)
in Nepal, geleid door één Belg,
probeert er de straatkinderen
van het ergste te redden.
De straat blijkt nog steeds een
toevluchtsoord te zijn voor veel kinderen,
zowel in de rijkere als in de arme landen.
In Nepal alleen schat het CPCS (Child
Protection Centers and Services : Centrum
voor de Bescherming van het Kind) het
aantal straatkinderen tussen de 4500
en 6000 kinderen. Die kinderen slapen,
werken en leven volledig op zichzelf,
zonder enige steun of hulp van hun familie.
Ze vormen benden en werken als Khalasis
(in het Nepalees : verzamelaars van geld),
ophalers van plastiek, en leven verder van
bedelen… Dikwijls en spijts hun jeugdige

Leren lezen is
een recht ! een
van
de mogelijkhed
en die hen in h
et
vluchthuis word
t aangeboden

leeftijd worden ze uitgebuit door de meest
gore figuren van de maatschappij en
voelen ze iedere dag opnieuw hoe ze als
uitgestotenen behandeld worden.
De samenwerking tussen het CPCS en
SOS Verlaten Kinderen heeft al meer dan
honderd van die kinderen kunnen helpen…

In de vrede van Kerstmis wensen wij U een vrolijk Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar en bieden wij U onze allerbeste wensen aan voor
het nieuwe jaar.

Een N.O.G (Niet-Gouvernementele Organisatie) in Nepal, geleid door

In Butwal, een klein dorpje bij de grens met
India, gaan 44 kinderen terug naar school
en in andere districten (Jhapa – Sindhuli en
Dolakha) zijn er al 36 kinderen die geholpen
werden… Het CPCS heeft dank zij de giften
die hen toegezonden werden, alle kosten
voor onderwijs, logement en voeding en ook
alle kosten voor de buitenschoolse activiteiten,
voor hun rekening kunnen nemen…
Nog 80 andere kinderen hebben een
rehabilitatieprogramma kunnen volgen
(een heraanpassingsprogramma aan het
sociaal leven nadat ze maanden, zelfs
jaren op straat geleefd hebben). Na dit
programma zijn er hiervan 32 naar hun
familie teruggekeerd of naar een andere
instelling of weeshuis gegaan en zijn er
27 die op het centrum gebleven zijn en
opgenomen werden in onze school…
Bezoek onze website :

www.sosenfantsabandonnes.be

Bij

het tweede samenwerkingsakkoord tussen
CPCS en SOS Verlaten Kinderen zal vooral
de nadruk gelegd worden op de volgende
activiteiten :
1.Ondersteuning van het project
« Vluchthuis » in de zone van
Dillibazar :
 nderricht, socialisatie, preventie, sport- en
O
culturele activiteiten, vertrouwen zullen de
bijzonderste peilers worden van het project
dat antwoorden zal moeten geven op de
dagelijkse vragen van de straatkinderen
en dat middelen zal moeten aanreiken om
hen te beschermen tegen de dagelijkse
gevaren waarmee ze geconfronteerd
worden. Het toegekende budget zal dienen
om een vluchthuis in te richten zodanig
dat de kinderen er in optimale condities
kunnen opgevangen worden. Om hier een
huiselijke sfeer en een sociaal leven te
creëren (maandelijks 30 tot 60 kinderen),
zal er naast schoolmateriaal, zowel
opvoedkundig, cultureel als sportief, ook
lakens, matrassen, bedden, kasten, burelen
moeten aangekocht worden.
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een Belg, probeert er de straatkinderen van het ergste te redden.

2. Steun voor de uitbouw van een
centrum in Kakani
	Het centrum van Kakani ligt op 20 km
(40 minuten) van Katmandou…
	Het wordt een rehabilitatiecentrum voor
moeilijke gevallen, voor kinderen die
zeer lang op straat hebben geleefd en
die alsnog beslist hebben het straatleven
de rug toe te keren…Buiten de uitbouw
van dit centrum wordt nog een tijdelijk
verblijf ingericht waar de straatkinderen
als overgangsfase nog enkele dagen in
openlucht kunnen leven, maar dan wel
in een andere sfeer dan die ze gewoon
waren…

In de lessen van re
classering en
alfabetisering kunn
en aan tientallen
straatkinderen en
kele basisprincipes
voor het leven mee
gegeven worden…

organisatie SOS Verlaten Kinderen zal
leveren zullen cement, zand, stenen
en de lonen van de arbeiders betaald
worden… Iedere maand zullen tussen
de 30 en 80 kinderen kunnen genieten
van de infrastructuur van dit centrum.

	De bouwwerken zijn reeds gestart maar
de fondsen ontbreken voor een eerste
verdiep en voor de afwerking van het
gelijkvloers. Met de bijdrage die onze Bij voorbaat bedankt voor uw steun…

• 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 VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE
financiële hulp voor de aankoop van
bouwmaterialen voor het opvangcentrum voor straatkinderen te Katani en voor de aankoop van matrassen, bedden, kasten, enz. voor
het centrum van Dillibazar.
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

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

Oproep :

