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1. Hoe is de toestand er op vandaag ?

Door de alles omvattende economische 
crisis als gevolg van de aids epidemiologie 
en door de dood van vele ouders en voogden 
die omgekomen zijn in de oorlogen, gaan 
in de stad Kikwit (Congo) slechts 15% van 
de weeskinderen van minder dan 15 jaar 
naar school waar ze een beetje onderwijs 
krijgen ! De infrastructuur van de school en 
van de klaslokalen is er ook navenant ! 

Vooral de HIV/AIDS epidemiologie met zijn 
hoge en langdurige medicijnkosten kost aan 
de betrokken families heel veel geld. Maar al 
te dikwijls verkopen ze alles wat ze bezitten 
en bij de dood van het familielid blijft de 
ganse familie totaal ontredderd achter. 

Als ouders sterven wordt de toekomst 
van het kind overal een vraagteken. Hun 
toekomst is nergens ter wereld rooskleurig, 
maar die wordt zeker hopeloos op plaatsen 
waar de traditionele familiebanden van 
ganse gemeenschappen gedecimeerd zijn 
en geen middelen van bestaan meer hebben 
en daar waar er geen sociale diensten zijn 
noch enige vorm van sociale zekerheid 
bestaat. Niet alleen het onderwijs maar ook 
de voedselvoorziening wordt dan een niet te 
overziend probleem. In dit geval blijft er in 
feite voor het kind alleen nog over : « trek 
uw plan en ga de straat op »

Zonder een aangepaste vorm van begeleiding 
zijn deze kleine ongelukkigen kwetsbaar voor 
alle vormen van criminaliteit, met inbegrip 

Het kindercentrum van Murumba 
in KIKWIT, Congo-Kinshasa, 
opgericht door de Zusters 
Annuntiaten van Heverlee, dat 
weeskinderen opneemt jonger 
dan 15 jaar, hen een thuis bezorgt 
en hen wat onderwijs geeft, doet 
opnieuw beroep op ons. 
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voor besmetting met het HIV-AIDS virus, 
vooral de meisjes (op jonge leeftijd aangezet 
tot prostitutie gewoon uit noodzaak om te 
overleven !)

Dit zijn de redenen van bestaan van het 
Kindercentrum van Murumba.
Om te kunnen starten met de opvang van 
300 ondervoedde kinderen. hebben ze dan 
ook beroep gedaan op ons, twee jaar geleden 
(zie ons tijdschrift van juni 2006). In het 
begin van dit jaar is het Centrum gestart 
met 30 weeskinderen ; op vandaag zijn er 
al 60 opgenomen ! 

Het centrum met een liefdadige structuur 
staat open voor allerlei mensen in nood en 
wil hen een stukje begeleiden : dit zijn dan 
weduwen, weeskinderen jonger dan 15 jaar, 
straatkinderen, kindmoeders, gezinshoofden 
en personen van de derde leeftijd. Het 
centrum werd gesticht in 1996 door de 
Zusters Annunciaten van Heverlee (België), 
die in het onderwijs en de sociale werken 
in het ganse diocees Kikwit actief zijn sinds 
1931.

2. Het project

Het project omhelst het ondersteunen 
van de werking van het centrum bij de 
opname en de scholing van zeer kwetsbare 
weeskinderen. Dit zowel voor kinderen die 
opgenomen werden binnen hun families, als 
voor kinderen die ingeschreven staan in het 
centrum zelf. Die ondersteuning bestaat in 
de aankoop van schoolbenodigdheden en een 
kleine elektrische graanmolen. Die laatste 
wordt dan vooral gewaardeerd als logistieke 
bijstand (vermindering van de handenarbeid) 
in de actie scholarisatie van weeskinderen).

In dit verband kan vermeld worden dat het 
Centrum reeds in de periode 2004-2006 
een aantal activiteiten heeft uitgebouwd en 
sedertdien heel wat ervaring heeft opgedaan. 
Als voorbeeld :
	 •		Gedurende	één	trimester	werden	aan	40	

ondervoedde wezen en 20 volwassenen 
maaltijden verrijkt met proteïnen 
aangeboden. Die personen zijn volledig 
hersteld.

	 •		Er	 werden	 10	 jonge	 mensen	 opgeleid	
in de banketbakkerij en hun producten 
werden verkocht op de lokale markt.

	 •		Enkele	volwassenen	hebben	een	terrein	
soja verbouwd van ongeveer een halve 
hectare. 

3. Bijzonderste doelgroep en plaats

De kwetsbare weeskinderen jonger dan 
15 jaar, slachtoffers van de HIV/AIDS 
epidemiologie en dit in de Afdeling voeding 
van het Centrum Murumba. 

4. Doelstellingen van het project

Globale doelstelling :
	 •	 Vermindering van de impact van de 
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HIV/AIDS epidemiologie op de ganse 
maatschappij door het aanbieden van 
onderwijs aan de meest kwetsbare 
weeskinderen. 

Specifieke doelstellingen :
	 •		Voor het komende schooljaar 2008-2009 

aan 50 wezen (-15 jaar), slachtoffers van 
HIV/AIDS, een basisopleiding geven;

	 •		Verder	ontwikkelen	van	activiteiten	die	
inkomsten genereren om de scholing 
van die 50 kinderen te verzekeren. 
Wij wensen ook een graanmolen aan 
te kopen voor het malen van maniok, 
maïs, gierst …

5. Verhoopte resultaten

	 •		50	 weeskinderen	 zullen	 tijdens	 het	
schooljaar 2008-2009 in ons schoolplan 
ten laste genomen worden.

	 •		50	onthaalfamilies	zullen	ingeschakeld	
worden in onze commerciële activiteiten 
en aangezet worden om opnieuw zelf de 
kosten voor onderwijs van de kinderen 
op zich te nemen.  

	 •		Een	 speciale	 actie	 zal	 gevoerd	worden	
naar de meisjes toe om hen te helpen 
hun dubbele handicap waarin ze zich 
bevinden te boven te komen : als eerste 
handicap, de gevolgen en het feit zelf 
van hun eerdere seksuele uitbuiting, 
en als tweede handicap, de ongelijke 
maatschappelijke positie die hen als 
gevolg van het vroegere gebeuren, van 
buiten af wordt opgedrongen. 

6. Het budget

Het budget dat ons wordt voorgelegd voorziet 
in de aankoop van schoolbenodigdheden en 
kinderkledij voor 2.900 $, in werkingskosten 
voor de school voor 2.000 $, en in de 
aankoop van een graanmolen van $ 1.000, 
zijnde in totaal : 5.900 $ of € 3.940.
Wij rekenen op uw vrijgevigheid om een 
groot stuk van dit budget  voor ons rekening 
te kunnen nemen.
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•	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



Het ten laste nemen 
van scholarisatie 
van weeskinderen 

en de aankoop 
van een graanmolen 

voor de school.
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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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