
Voor het 24ste jaar op rij en zonder onderbreking 
bedient deze school het stadje « Nossa Senhora da 
Gloria » (29.500 inwoners) en zijn 62 dorpen er 
omheen. Dit is in de staat Sergipe in het Noordoosten 
van het land, een zeer arme streek van Brazilië. Gezien 
de beperkte middelen van hun ouders is dit schooltje 
van Priester Grégoire de enige plaats waar de kinderen 
enige vorm van onderwijs kunnen krijgen.

Voor het ogenblik wordt alles in het werk gesteld om 
een zo groot mogelijk aantal kinderen te bereiken. 
Alles wordt op zijn maximum benut : alle middelen 
en het ganse personeel worden « driemaal per dag » 
ingezet. Per dag volgen dus drie groepen leerlingen 
achtereenvolgend vier uur les ; in hetzelfde leslokaal, 
met dezelfde leraars en met dezelfde middelen. 
Er moet evenwel een andere organisatie op punt 
gezet worden want om verschillende redenen zijn de 

resultaten van deze manier van werken nog steeds 
niet voldoende.

En dit om volgende redenen :

1-  De kwaliteit van de vorming
  De vier uur les per dag, zonder de verlofdagen en 

de andere afwezigheden, volstaan niet voor een 
basisopvoeding voor kinderen die meestal dan 
nog van nul af moeten beginnen. Daarenboven 
is de gezondheid van die kinderen er soms zo erg 
aan toe dat eerst nog alle aandacht moet gaan 
naar hun voeding en hun verzorging vooraleer 
er aan onderwijs kan gedaan worden. Zo zijn er 
in de school van Priester Grégoire twee klassen 
voorbehouden voor kinderen die bijzondere 
aandacht vragen op dit gebied.
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2-  De problemen van de straat
  Vermits de kinderen tijdens de dag geen 

andere bezigheden hebben en geen verdere 
begeleiding hebben, leven ze op straat en zijn ze 
blootgesteld aan de risico’s van de straat. Zelfs 
in deze eerder rustige streek biedt de straat alles 
wat hun toekomst op beter leven op korte tijd 
onherroepelijk stuk kan slaan. De school neemt 
kinderen op van 4 tot 13 jaar.

3- De bevolkingsaangroei maakt de noden ook groter
  Alhoewel de bevolkingsaangroei percentsgewijze 

van jaar tot jaar stilaan kleiner wordt, eist de 
jeugd toch meer en meer zijn plaats op in de 
maatschappij. Tenslotte moeten de jongeren een 
betere vorming krijgen en steeds meer jongeren 
zouden de kans moeten krijgen op een betere 
vorming.

4- De werkgelegenheid
  Zoals overal elders is ook hier arbeid de enige 

mogelijkheid om een menswaardig bestaan te 
leiden en om erkend te worden in zijn menselijke 
waardigheid. In deze streek en ook elders in 
Brazilië worden er jobs. Maar inderdaad, die 
zich hiervoor aanmeldt, moet de nodige kennis 
hebben ! En dikwijls is dat van technische aard 
die men niet kan opdoen in een school waar 
slechts vier lesuren per dag gegeven worden.

Ziehier het project van Priester Grégoire : hoe het 
onderwijs volledig organiseren.
De kinderen zijn op school van 7.30 uur tot 17.30 
uur. Dit is mogelijk want op zijn school is er een 
proefperiode geweest en de autoriteiten van de 
Staat Sergipe hebben deze test als geldig erkend en 
aangenomen ; het was de enige test in de streek en 
in de ganse Staat ! 
Inderdaad, zoiets benadert nog maar even het systeem 
dat wij, mensen van het Noordelijk halfrond kennen. 
Maar voor een land van het Zuidelijk halfrond, en 
vooral voor een streek en een bevolking die nog volop 
moet ontwikkelen, is dit reeds een enorme uitdaging 
om hiervoor de nodige middelen bijeen te krijgen.     

Wat is hiervoor nodig
Ziehier wat Priester Grégoire vraagt :
« Wij zouden willen beginnen met het bouwen van 
drie klaslokalen en we zijn in onderhandeling met de 
regering om van hen het onderwijzend personeel en 
het ondersteunend personeel (keuken-, onderhouds- 
en bewakingspersoneel) te krijgen.
Wij moeten ook de nodige middelen voorzien voor het 
meubilair in de klassen : banken voor de leerlingen, 
burelen voor de leraars, schrijfborden, schoolgerief)
Wij moeten verder denken aan een ruime zaal met 
stortbaden die hier onontbeerlijk zijn in de tropen en 
die we zouden gebruiken tijdens de middagpauze.
Hoe de financiële middelen vinden voor een 200 
uniformen (T-shirts, korte broeken, tennisschoenen). 
Het zou natuurlijk ideaal zijn dat we kunnen 
beschikken over twee T-shirts en twee broeken, dit 
enkel en alleen nog maar om te kunnen voldoen aan 
de algemene hygiëne waarop wij zeer sterk de nadruk 
zullen leggen. De kinderen komen tenslotte uit de 
minstbedeelden van de bevolking en het tropisch 
klimaat dringt zich hier heel sterk op ».
De vraag is duidelijk zowel naar inhoud als naar 
motivatie. Aangezien de vraag toch wel heel 
uitzonderlijk is, zouden wij aandringen op een heel 
bijzondere inspanning !
De school « Padre Léon Grégoire », het werk van 
een landgenoot van ons, is dus opgenomen in een 

Brazilië : helpen we de priester Grégoire in zijn werk  :  geef de kinderen een kans …

Eerst en vooral moeten de kinderen goed gevoed en verzorgd worden



pilootproject dat wel heel belangrijk is voor het land 
aldaar en voor het volk aldaar.
Wij voelen ons wel wat verantwoordelijk voor dit 
project ! Ziehier wat Priester Grégoire schrijft op het 
einde van zijn brief :
« Wat wij hier verwezenlijkt hebben is voor een groot 
deel te danken aan de hulp die u ons vroeger al hebt 
gegeven. Maar nu is onze verantwoordelijkheid zeer 
groot : tegenover de ganse Staat Sergipe willen we 
bewijzen dat het voltijds onderwijs mogelijk is.
U ziet dat onze samenwerking vruchten afwerpt. Onze 
samenwerking brengt hen niet alleen onze liefde 
bij, maar brengt hen ook het allerhoogste goed bij, 
namelijk een voorbereiding op het leven dat voor hen 
zeker niet altijd over rozen zal gaan.
In mijn hart ben ik u dankbaar voor alles wat u al 
gedaan hebt voor mij en voor alles wat u nog zult 
doen voor mij. Ik weet dat ik steeds mag rekenen op 
uw solidariteit en uw steun. 

Met mijn welgemeende dank in hun naam ».
Priester Grégoire
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De kinderen leven op straat omdat ze geen opvang en geen verdere bezigheid hebben

Priester Grégoire meldt ons dat er voor 
het ogenblik een verschrikkelijke droogte 
heerst in het gebied Noordooste van 
Brazilië. Er is geen druppel regen meer 
gevallen sedert maanden ; het vee sterft 
in de weiden en de melkproducten worden 
steeds maar duurder. Alles maakt het de 
bevolking, vooral de kinderen, steeds 
maar moeilijker.

• 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 :

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be



Helpen we de priester 
Grégoire in zijn werk : 
geef de kinderen een 
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sos VERLATEN KINDEREN
DEELT oNs MEDE

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.

Oproep :

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 Ve
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