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EEN BETERE MANIER
VAN OPVANG
EN BEGELEIDING
VAN WEESKINDEREN
IN BURKINA FASO
Het centrum NOPOKO te Kongoussi

en onderricht verder begeleid zullen

heeft een nieuwe vorm van opvang

worden door het centrum.

van weeskinderen uitgewerkt. Het is
een

werkmethode

de

traditionele

geworden

waarin

familiestructuren

Deze formule heeft meerdere
voordelen.

De

grote

kosten

binnen de gemeenschap opnieuw meer

verbonden aan een “centrum”

worden aangesproken. In plaats van de

waar de weeskinderen op zijn

weeskinderen in instellingen te plaatsen

Europees gehuisvest zijn, zijn er

heeft men in samenspraak met de ouderen

niet meer.

van het dorp beslist dat de kinderen binnen
de familiale structuren zullen blijven en
dat ze op gebied van gezondheid, voeding

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

EEN BETERE MANIER VAN OPVANG EN BEGELEIDING
Belangrijk is ook dat de kinderen in hun

Inderdaad, niet alleen op gebied van

eigen milieu kunnen blijven, samen met

gezondheid en opleiding, maar ook

hun grootouders, nonkels en neven…

bij medische interventie in eventuele

zodanig dat ze blijvend verbonden zijn met

noodgevallen, bereikt men niet alleen het

de familiale tradities en geplogenheden:

kind, maar ook de ganse familie van het kind,

die

zoniet de volledige levensgemeenschap

banden

kunnen

misschien

nog

enigszins het verlies van hun ouders

waarin het kind leeft.

compenseren, in zo verre dat nog kan.
Deze actie is op termijn ook te zien als
Deze werkwijze brengt ook wel zijn eigen

een vorm van ontwikkelingshulp want

kosten mee want hier wordt verondersteld

deze streek kan beslist elke hulp zeer

dat er voldoende transportmogelijkheden

goed gebruiken. Kongoussi, gelegen in het

zijn want de begeleiders moeten zich wel

Noorden van Burkina, is een sahelgebied

heel wat verplaatsen om al die kinderen

en is een van de armste streken van een

regelmatig te gaan bezoeken.

land dat met een ontwikkelings-index van
0,370 het niet gemakkelijk heeft. Er is nog

Maar het effect is dan ook veel groter

wel één Afrikaans land, namelijk Sierra

dan men op het eerste zicht zou denken.

Leone, dat met een index van 0,336 het
inderdaad nog slechter doet !
Het centrum NOPOKO is bekend bij onze
lezers. In 2003 reeds, en nu nog recent in
2007, hebben wij al een oproep gedaan
voor steun voor dit werk bij weeskinderen
en

behoeftige

kinderen.

Gezien

de

professionaliteit van dit centrum en de
inzet en de ernst van zijn medewerkers
hebben wij beslist dit centrum opnieuw

VAN WEESKINDEREN IN BURKINA FASO
aan u voor te stellen. Ook omwille van
de openheid van geest waarmee ze
zich inzetten voor alle weeskinderen,
weduwen, zieken, en verlaten kinderen…
geen discriminatie noch van ras noch van
godsdienst.
Wij vinden dat een experiment dat probeert
weeskinderen binnen hun familiaal milieu
te houden en dat kan leiden tot een
duurzame ontwikkeling van een ganse

van overtuigd dat de familie de beste

gemeenschap, volop moet ondersteund

vorm van de samenleving is. Familieleden

worden. Joël Sinaré, de verantwoordelijke

die zich onttrekken aan hun familiale

van het project, verwoordt het als volgt :

verantwoordelijkheden veroordelen wij

“Wij oordelen het als prioritair dat het

en wij willen dat de onvoorwaardelijke

kind kan blijven wonen binnen bepaalde

solidariteit binnen de traditionele familie

familiale structuren want wij blijven er

blijft bestaan.”

• 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 dit experiment
zodanig dat
de weeskinderen
in hun familiaal milieu
kunnen blijven.
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:

