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

Opnieuw vragen wij uw aandacht voor een
aanvraag voor hulp die komt uit Burkina Faso
en dit voor kinderen die de verschrikkelijke
ziekte, genaamd de ziekte van Noma, hebben
opgelopen.
U zal zich herinneren dat we in het
verleden reeds uw hulp gevraagd hebben
voor de strijd tegen die ziekte. We zullen
inderdaad die taaie ziekte alleen maar
overwinnen als we even taai volhouden in
onze strijd tegen die ziekte en ons hiervoor
blijvend tot het einde toe inzetten.
Deze ziekte is te vergelijken met lepra
of melaatsheid. Ze gaat ons weefsel
aanvallen en vernietigen en laat vreselijke
misvormingen achter, en dat vooral bij
kinderen. Die misvormingen worden dan
aanzien als een vloek dat iemand over
dat kind heeft uitgesproken. Dat alles
gaat zeer zwaar wegen op het kind en op
zijn naaste familieleden terwijl in feite
die ziekte zeer geneesbaar is.

Men is aardig op weg om de melaatsheid
uit te roeien. Dit vooral door toedoen
van onze heldhaftige Pater Damiaan die
hiervoor zijn leven heeft gegeven.
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Burkina Faso : aanvraag voor hulp voor kinderen die de Noma-ziekte

Zijn opvolgers vechten vandaag nog tegen
de laatste resten van die ziekte.
Maar voor de NOMA-ziekte zijn we nog
helemaal niet zo ver !

De ziekte van NOMA is een vernietigende

Het is daarom dat we hierop terug komen
en we overtuigd zijn dat u er de noodzaak
van zult inzien.

De verspreiding van de Noma-ziekte wordt

zenuwziekte die zich ontwikkelt in de
mondholte en die vooral bij kinderen het
gelaat aanvreet en misvormt.

in de hand gewerkt door verschillende
factoren: gebrek aan hygiëne, vooral
mond- en tandhygiëne, ondervoeding of

De onmiddellijke noden zijn talrijk en
belangrijk. Wij vragen u ons te helpen
omdat we ons geplaatst zien tegenover
volgende uitgaven:
• Chemotherapeutisch materiaal 2008
voor de kinderen die lijden aan de
lymphome van Burkitt (ongeveer €
2.500)
• Vervanging van de bedden en het
beddengoed voor de kinderen (ongeveer
€ 2.000)
• Vervanging van de motor van onze
Toyota Pick up van ons centrum
(ongeveer € 2.500)
• Een bijdrage aan het jaarlijks budget
van € 135.000
• V
 oor medicamenten, klederen en
schoenen
van
alle
maten,
babymelkpoeder (1ste en 2de leeftijd)
enz.

onevenwichtige voeding en een daling
van het weerstandsvermogen van het
lichaam dat het gevolg kan zijn van
allerlei infecties.
De noma op vandaag tast nog jaarlijks
verschillende duizenden kinderen aan.
Afrika is het meest getroffen met ongeveer
80% van alle gevallen. Het sterftecijfer
onder deze zieken is zeer hoog (meer
dan 50 % van de gevallen) en van de
overlevenden is hun gelaat voor altijd
misvormd ; ze kunnen nooit meer normaal
eten, spreken en ademen. Zoals voor de
lepra worden de getroffenen dikwijls
uitgestoten uit hun leefgemeenschap.
De gemeenschap denkt dat er een vloek
over die persoon is uitgesproken terwijl
ze niet weet en niet begrijpt dat noma te
genezen is.
Dr D. Baratti Meyer

Bezoek onze website :

www.sosenfantsabandonnes.be

hebben opgelopen

WAT WIL SOS VERLATEN KINDEREN
onmiddellijk BEREIKEN IN DIE STRIJD :
1.	ACTIE OP GEBIED VAN GENEZING :
Verzorging van het grootst mogelijk
aantal kinderen dat door de ziekte is
aangetast, hen de hoogst mogelijke
vorm van levenskwaliteit terug bezorgen
en hen opnieuw laten integreren in hun
levensgemeenschap.
2.	ACTIE OP GEBIED VAN PREVENTIE :
	Het voeren van informatiecampagnes
bij de bevolkingsgroepen die het
meest door de ziekte zijn getroffen en
het voeren van dezelfde campagnes bij
hun leiders en locale autoriteiten om
zo gezamenlijk de strijd aan te gaan
tegen de elementen die de ziekte in de
hand werkt en doet verspreiden.

De meisjes van he

t internaat

Wij vragen u door uw bijdragen ons te
helpen om deze actie voor het kind en
voor het leven en tot een goed einde te
brengen.

• 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
steun ons voor de verzorging
van de kinderen en het opzetten
van informatiecampagnes
voor de bedreigde volksgroepen
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 :

