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Vóór het centrum staan enkele kinderen
te wachten op een middagmaal

KINDEREN
IN DE HARDE
WERELD VAN
BURKINA FASO

In deze editie stellen we u vandaag voor een
associatie in Burkina Faso ter hulp te komen.
Deze associatie, genaamd ADEN ET EVE, is
gelegen in de stad Tenkodogo en biedt hulp aan
behoeftige kinderen en aan door aids besmette
personen. Sedert 2002 is deze associatie daar
werkzaam en probeert iets te doen aan de
gevolgen van die ziekte.

ook hier in België bekend staat voor haar
werkkracht en doorzicht, doorzettingsvermogen
en integriteit.

De vereniging werd gesticht door een aantal
professionele mensen uit de onderwijswereld,
de gezondheidszorg, de sociale diensten en de
arbeidsbewegingen. Als dusdanig is die vereniging
een weerspiegeling van hun maatschappij, zoals
ook onze vele VZW.’s een beeld geven van onze
maatschappij. Ook zoals hier spelen ze met de
steun van hun publieke instanties hun onmisbare
rol in hun maatschappij.

Hun doelstellingen willen de oplossing geven
aan een groot aantal problemen :
• In hoofdzaak het helpen van de behoeftige
kinderen (wezen en verlaten kinderen,
straatkinderen en verstoten kinderen) :
hier helpt de associatie op materieel,

De associatie werd ons voorgesteld door Zuster
Bernadette SOULE die in gans Burkina en

Het is een prachtig werk maar het is nog een
jong werk en het moet wel financieel versterkt
worden om in die moeilijke omstandigheden
daar te kunnen overleven en verder te groeien.

Bezoek onze website :

www.sosenfantsabandonnes.be

KINDEREN IN DE HARDE WERELD
psychologisch en sociaal gebied en geeft
onderwijs en opleiding.
• Aan de volwassenen die getroffen zijn door
aids (weduwen met kinderen) wordt samen
met de gewone verzorging ook nog een meer
aan hun omstandigheden aangepaste hulp
aangeboden.
• Het onrecht en het geweld bestrijden dat
als gevolg van hun zwakke positie binnen de
maatschappij, de kinderen en de weduwen
wordt aangedaan.
• Voorlichting geven aan de bevolking over
aids en zijn gevolgen en vooral hoe aids kan
vermeden worden.
Het werkterrein is dus enorm uitgebreid.
Concreet is ADEN ET EVE actief op volgende
terreinen:
• De kinderen terug tot rust brengen binnen
een sociaal kader,
• De strijd tegen de ziekte opvoeren en de
verzorging van de zieken verder uitbouwen,
• De ganse bevolking overtuigen en bewust
maken van de rechten van het kind : het
recht op leven, bescherming en harmonieuze
ontwikkeling van het kind,
• Op zoek gaan naar peters en meters voor
alleenstaande kinderen,
• Op gang brengen van interscolaire
uitwisseling van kinderen van het Noordelijk
en het Zuidelijk halfrond …

In het opvangcent
rum vinden de
kinderen het norm
ale leven terug

De structuur van de associatie ADEN ET EVE
heeft een wettelijk kader en de associatie werd
op 26 november 2003 door de plaatselijke
autoriteiten erkend en geaggregeerd. Zij is sedert
vijf jaar werkzaam en is in korte tijd zeer snel
gegroeid, maar haar werkingsmiddelen moeten
nu beslist versterkt worden.
Hun inkomsten zijn de lidgelden van de
aangesloten leden en de opbrengst van enkele
van hun activiteiten, en verder de subsidies,
giften en legaten. In het arme Burkina dat tot
een van de armste landen van de wereld mag

BURKINA FASO
BELEEFT EEN ECONOMISCH DRAMA …

Dit kleine West-Afrikaanse land (14 miljoen
inwoners) is een der armste landen ter wereld.
Slechts één enkel land, namelijk Sierra Leone,
heeft een nog lagere graad van algemene
ontwikkeling dan Burkina.
De economie van het land is zeer afhankelijk
van de internationale handel en is zeer sterk
gebonden aan de wereldprijs van het katoen ;
van alle landen ten Zuiden van de Sahara is
Burkina de grootste producent van katoen.
Spijtig, maar de prijzen die hiervoor betaald
worden aan de drie miljoen katoenboeren van
Burkina zijn sedert jaren in dalende lijn. In
2005 werd per kilo 32 eurocent betaald ; in
2007 was dat nog 24,3 eurocent. Aangezien
men telkens maar opnieuw diezelfde dalende
trend ziet op alle wereldconferenties over
internationale handel, is er geen reden om
aan te nemen dat eerstdaags die prijsdalingen
zouden stoppen, of dat de prijzen zich in de
nabije toekomst zouden herstellen. De armoede
grijpt steeds verder om zich heen …
Het is in deze context dat men de al maar groter
wordende ellende bij kinderen, zwakkeren en
kleine landarbeiders moet zien ; ze zijn het
slachtoffer van een economische wetmatigheid
waartegen niets bestand is.
Maar het zou toch niet kunnen dat we geen
getuigenis afleggen van onze medemenselijkheid
en we hen niet zouden helpen om hun lot een
beetje draaglijker te maken, hoe klein onze
bijdrage ook moge zijn.

VAN BURKINA FASO
geteld, staat het gebrek aan inkomsten immers
dagelijks in de weg voor een vlotte en efficiënte
werking.
De noden zijn nochtans groot. De volgende
zaken zijn in uitvoering :
1.	Bouwwerken
Een ontvangstcentrum voor kinderen
	Verschillende werkplaatsen
voor beroepsopleiding
Een eetzaal
Een keuken
Wc’s
2. De werkingskosten van de school
3.	Het zoeken naar meer mensen voor peterschap
voor kinderen
Wij hebben beslist de vraag van Zuster Bernadette
over te maken aan alle mensen van goeie wil die
bereid zijn iets te doen voor die kinderen.
Daarom leggen we u dit alles voor en doen we
beroep op uw vrijgevigheid. Het is een project
van levensbelang voor die kinderen en voor de
ganse streek. Een mooie streek weliswaar maar
de slechte economische toestand heeft er de
maatschappij zeer hard gemaakt, zeer hard vooral
tegenover de kinderen. Veel kinderen, te veel
kinderen, worden er aan hun lot overgelaten.

… EN EEN SOCIAAL DRAMA
Niemand ontkent nog dat aids wereldwijd een
menselijk drama wordt. Maar weet men wel dat
60% van alle aidspatiënten in Afrika leven.
Burkina Faso is het tweede land van West-Afrika,
na Ivoorkust, waar 5 tot 7% van de bevolking
besmet is met aids.
De magere jaren die ons allen te wachten staan
(zie bijgaand) zullen het ons de strijd tegen de
ziekte en zijn gevolgen, zowel individueel als
gezamenlijk, niet makkelijker maken.
De regio Centrum-Oost met TENKODOGO als
hoofdstad is een der meest getroffen streken van
Burkina Faso. De regio grenst ook aan twee andere
Afrikaanse landen, namelijk Ghana en Togo.
Het is dus de plaats waar alle duistere zaakjes
van de ganse regio behandeld en uitgewisseld
worden: drugstrafiek, prostitutie, kinderhandel,
banditisme… En de eerste slachtoffertjes van
dat alles zijn dan, vanzelfsprekend en opnieuw,
de straatkinderen en de aan hun lot overgelaten
weeskinderen.
De associatie ADEN ET EVE wil een opvangcentrum
en een vormingscentrum uitbouwen waar die
kinderen terug goed eten krijgen, terug naar
school kunnen gaan en een opleiding kunnen
volgen ; in één woord, hen opvoeden zodanig dat
ze later opnieuw hun plaats kunnen innemen in
de maatschappij.

• 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
Opvang, revalidatie,
reclassering
van verlaten kinderen
en aidspatiëntmoeders,
Tenkodogo,
in Burkina Faso.
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, Borrelli Nicolas.

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 :

