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GUNGU, Democratische
Republiek Congo.
DE UITBOUW VAN EEN CENTRUM
VOOR OPVANG EN BEGELEIDING
VAN KIND-MOEDERS EN HUN
KINDEREN
In 1997 werd in GUNGU een sociaal centrum opgericht
dat kind-moeders, die meestal ongeletterd zijn en soms
gehandicapt zijn en nooit een vast inkomen hebben, met
hun kind opvangt en hen een vorming geeft.

de gevechten en de chaos in het Oosten van het land
blijven duren en noch de Staat noch de burger financiële
middelen kan genereren. De Staat krijgt dan geen enkel
vat op de ontwikkeling van het platteland.

De stad Gungu is een districthoofdplaats in de provincie
Bandundu, gelegen op 765 km van Kinshasa. Het
gebied telt ongeveer 650 000 inwoners. De stad zelf
telt ongeveer 52 000 inwoners waarvan er ongeveer
30 000 vrouwen zijn. Er is dus een vrij groot overschot
aan vrouwen; er zijn dus ook veel vrouwen die er in de
marginaliteit leven. Veel mensen leven er trouwens in
armoedige omstandigheden want dergelijke steden zijn
dikwijls plaatsen waar doortrekkende mensen even halt
houden en er zich dan een tijdje ophouden. Sommigen
komen uit het binnenland, soms alleen maar om hun
producten op de markt te verkopen, maar soms ook,
en dat is dan veel schrijnender, om hun armoede op
het platteland te ontvluchten in de hoop dat het hen
in de luxueuze grootstad beter zal vergaan – maar dat
wordt dan ook meteen een eerste stevige ontgoocheling.
Nog anderen komen uit de tegenovergestelde richting,
namelijk vanuit de hoofdstad of vanuit de andere steden
waar zij de ontnuchtering van de luxueuze grootstad al
aan den lijve hebben ondervonden.

Het Gungu-district is een savannegebied met
afwisselend lage bebossing en hoog gras. Doordat alle
gezagsorganen er totaal ontwricht zijn is de streek zeer
arm geworden en leven de mensen er in onbeschrijfelijke
omstandigheden.

Het sociaal en economisch klimaat in het land gaat er
niet op vooruit en zal er ook niet op verbeteren zolang

De reactie hierop is dan gekomen van de Zusters van de
Heilige Joseph de Turin die reeds sedert verschillende
jaren werkzaam zijn in die streek. Het kan toch niet dat
er niet omgekeken wordt naar vrouwen die geen enkele
familiale band meer hebben, die gevangen zitten in een
vicieuze cirkel van morele en materiële ellende en die
om te overleven de prostitutie in gaan, of voor enige tijd
aanvaarden de zoveelste vrouw te zijn van een of andere
man. Het spreekt dan ook voor zich dat kinderen die
geboren worden uit dergelijke relaties al heel snel op de
straat terecht komen en op hun beurt kinderen zonder
toekomst worden.

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

GUNGU, DE UITBOUW VAN EEN CENTRUM VOOR OPVANG 	E
Zuster Bernadette NDENGI, de verantwoordelijke van
dat project in de parochie van de Heilige-Familie schrijft
ons:
“Om die kinderen en hun moeders een kans op een
menswaardig bestaan te geven en hen uit die vicieuze
cirkel van de marginaliteit te halen, wil ons centrum
hen opvangen en ze een opleiding geven zodanig dat ze
mettertijd een beroep kunnen uitoefenen waarmee ze in
hun levensbehoeften kunnen voorzien en hen helpen om
na zoveel vernederingen hun menselijke waardigheid terug
te vinden zodanig dat ze opnieuw in de maatschappij op
een harmonieuze manier zouden kunnen functioneren.”
“Het is met deze doelstellingen voor ogen dat we besloten
hebben over te gaan tot volgend project zodanig dat ons
centrum zich de nodige middelen en uitrusting kan
aanschaffen, zowel voor een goede werking ervan als voor
een eventuele uitbreiding ervan; dit alles om nog beter
en meer kinderen en vrouwen te kunnen opvangen.”

De activiteiten van het centrum en zijn
middelen

Doelstellingen van het project

Het centrum heeft twee naaisters en drie andere
lesgevers, waarvan twee religieuzen. Over het algemeen
hebben ze buiten hun prestaties in het centrum nog
andere professionele bezigheden. Uitzonderlijk en voor
bepaalde lessen doet het centrum ook wel eens beroep
op buitenstaanders.

Algemene doelstellingen
1. V
 erbeteren van de diensten van het centrum.
2. Verhogen van het aantal kandidaten.
3. O
 pstellen van een model voor zelfontplooiing voor
vrouwen van de regio.
4. M
 instens 100 vrouwen en hun kinderen per jaar uit
de nood helpen.

Meer specifieke doelstellingen
1. H
 et centrum uitrusten met de nodige middelen voor
een goede werking.
2. A
 an de jonge moeders de beginselen van naai en
snit bijbrengen.
3. A
 an sommigen enkele meer geëigende technieken
aanleren.
4. K
 ijken wat materiaal we aan onze finalisten kunnen
geven bij de start van hun beroep.

Het centrum geeft opleiding in de volgende
activiteiten :
Opleiding in de landbouw, opleiding in de naai en
de snit, onderwijs in lezen, schrijven en rekenen,
en beroepsopleiding in meer specifieke technieken
(bijvoorbeeld in het maken van zeep) Tijdens die lessen
wordt allerlei beeldmateriaal gebruikt, wordt alles
uitgelegd en gedemonstreerd en wordt er tenslotte vooral
gezorgd dat de leerlingen alles zelf kunnen uitproberen.
Het centrum werkt met schooljaren. In de verlofperioden
worden de verantwoordelijken bijgeschoold.

De menselijke middelen

De technische middelen
Wij hebben reeds 15 naaimachines waarvan tien voetaangedreven machines en vijf hand- aangedreven
machines, 15 breinaalden, 48 schoffels, 15 machetes,
bobijnen voor naaigaren.

De financiële middelen
Het centrum heeft geen grote inkomsten. We werken met
de middelen die we hebben, namelijk met de inkomsten
van een kleine zelfbedruipende activiteit.
Het jaarlijks budget schommelt rondom de 870 U$
(Amerikaanse Dollar).

Structuur en Organisatie
Sedert zijn stichting in 1997 werd er een Beheerscomité
opgericht en een Reglement van Inwendige Orde
opgesteld die de verschillende activiteiten binnenin het
centrum leidt.
Het bijzonderste orgaan is de Raad van Bestuur die
de dagelijkse werking en de uitvoering van het project
controleert. Die bestaat uit elf personen : een voorzitter,
een ondervoorzitster, een secretaris-penningmeester, vijf
leerkrachten en vier raadgevers.

	EN BEGELEIDING VAN KIND-MOEDERS EN HUN KINDEREN
Verantwoordelijke voor het project :
Zuster Bernadette NDENGI
Zusters van de Heilige Joseph de Turin/Gugun
BP. 7245 – Kinshasa I
Tel. (00243) 819 214 714
Juridisch verantwoordelijke:
Priester KIMBUMBA Déogratias
Pastoor van de parochie van de Heilige-Familie, Gungu
BP. 7245 – Kinshasa I
Tel. (0032) 812 245 380
Contactpersoon:
Pater Macaire GITANGO
Rue Longue, 60 – 1320 Beauvechain (België)
Tel. (0032) 494 655 932
e-mail : macarius17@yahoo.fr

De vraag
Wij leggen U het budget voor die wij dank zij uw giften
zouden willen financieren. Het is slechts een gedeelte
van hetgeen het centrum vraagt maar het is na overleg
wel het gedeelte dat door hen als het meest dringend
aanzien wordt.
Voor het naaiatelier :
• Twee naaimachines voor zig-zag stikwerk (2 x 350) :
€ 700
• Twee voet- aangedreven naaimachines (2 x 125) :
€ 250
• Twee hand- aangedreven naaimachines (5 x 94) :
€ 470

• Tien rollen gekleurde stof (10 x 24) : € 240
• Vijftien rollen niet-gekleurde stof (15 x 22) : € 330
• Dertig bobijnen naaigaren ( 30 X 2 ) : € 60
• Allerlei naaigerief : € 318
Voor het leslokaal :
• Een draagbare electro-groep van 3,5 KVA :
€ 1.000
• Een breedscherm TV-toestel : € 500
• Een videotoestel : € 100
• Samen een bedrag van € 3.968

Wij vragen met aandrang dat U zich voor hen mild
zou opstellen gezien het grote belang van het
project en de weinige financiële middelen die ze
hebben. Alleen zo kunnen we hen vooruit helpen.

• 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 :

Oproep:
CONGO
uitrusting voor het
opvangcentrum
van Gungu

Marcel HOUYEZ, een van onze beheerders, is na een
hartaanval van ons heen gegaan. Tijdens zijn ganse
leven heeft hij zich onbaatzuchtig ingezet voor
mens en natuur. De natuur en zijn buitengewone
verzameling vlinders stond centraal in zijn leven
maar de kinderen van het Zuiden en de werking van
onze vereniging stonden altijd op de eerste plaats
want voor die kinderen had hij alles over. Door zijn
grote liefde voor de mens wijst ons de weg naar het
oneindig gelukkig zijn. Aan zijn familieleden bieden
wij onze innige deelneming.

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,
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 40 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

sos VERLATEN KINDEREN
DEELT u MEE

