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HET KINDEROPVANGEN JEUGDCENTRUM
VAN DE HEILIGE RITA
VAN CASSIA
HET KINDEROPVANG- EN JEUGDCENTRUM
VAN DE HEILIGE RITA VAN CASSIA in Lins
(São Paulo – Brazilië) is als een plaatselijk
project ongeveer 30 jaar geleden ontstaan
en werd toen gecoördineerd door Zuster
Isaura de Carvalho. Het centrum stond
in een arme wijk van de stad en het was
de bedoeling de kinderen van werkende
moeders op te vangen. Dank zij de inzet
en het werk van vele vrijwilligers ter
plaatse functioneerde het Centrum in de
loop der jaren op verschillende locaties;
eerst in garages die door particulieren
ter beschikking gesteld werden, en later
nog in de feestzalen van de kerk van de
Heilige Rita van Cassia. Vermits er toen in
die gebouwen geen kookruimte was, kon
er ook geen eten gemaakt worden en kon
het Centrum bijgevolg de kinderen alleen
in de voormiddag opvangen.

Stijgende kosten
Dank zij de inzet van de kerkgemeenschap
en een stuk grond geschonken door de
moeder van de pastoor, werd er in 1999
een zeer bescheiden kinderopvangcentrum
gebouwd. Vanaf dat ogenblik konden de
kinderen er de ganse dag verblijven. Maar
de kosten voor dat middageten, alsook de
kosten om te voldoen aan alle wettelijke
verplichtingen om geschoold personeel,
vooral pedagogen, te mogen in
dienst nemen, belasten het budget
van het kinderdagverblijf dermate
dat het uiteindelijk financieel zeer
moeilijk geworden is.
Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

HET KINDEROPVANG- EN JEUGDCENTRUM
De gemeente Lins subsidieert slechts
0,70 eurocent per kind en per dag !!!

Een lange wachtlijst
Aangezien het kinderdagverblijf gelegen
is in een arme wijk van Lins zenden de
moeders graag hun kinderen naar het
Centrum omdat ze daar goed verzorgd
worden, goed eten krijgen en er zelfs iets
onderwijs krijgen, en dat ze dan kunnen
gaan werken om het gezinsbudget wat aan
te vullen. Voor het ogenblik worden er 40
kinderen tussen 2 en 5 jaar opgevangen.
Wij hebben nu, beiden volledig wettelijk
ingeschreven, één voltijds persoon die het
eten maakt en één monitrice, verder nog
een werkvrouw die eenmaal per week komt
en dan nog de verschillende vrijwilligers :
de voorzitster die elke dag drie uur
rechtstreeks bezig is met de kinderen,
de penningmeesteres die het financieel
aspect verzorgt en de secretaresse die de
boekhouding doet, bij haar thuis, omdat
er geen apparatuur voorhanden is in het
centrum, Jammer genoeg, en nog altijd
bij gebrek aan plaats, is er een vrij lange
wachtlijst, vooral van jongere kinderen.

Het project
Om die lange wachtlijsten weg te werken
en zoals alle wettelijke verplichtingen het
ons nu opleggen, hebben we hoogstnodig
en
dringend
nieuwe
gebouwen,
opvangruimtes, klaslokalen, en een
slaapzaal nodig. Aangezien we hieraan nu
niet voldoen, kunnen we niet de nodige
documenten aanvragen om erkend te
worden als een liefdadigheidsinstelling
en kunnen wij niet vrijgesteld worden
van de patronale lasten op de lonen
van het tewerkgesteld personeel. Met
dat uitgespaard geld zouden we anders
opnieuw kunnen uitbreiden en ons
personeel verder opleiden.
Anderzijds hebben wij dank zij giften
van vrienden uit São Paulo, 2 terreinen
kunnen aankopen van samen 500 m² die
we samengevoegd hebben met de 300
m² die we reeds hadden. Hierop zouden
we kunnen bouwen: 1 slaapzaal, 2
opvanglokalen, 1 TV en leeszaal, 1 lokaal
voor de leraars, 3 Wc’s en 1 archief- en
kopieerzaal. Zo zouden we kunnen het
aantal opvangplaatsen verhogen en de
kwaliteit van onze instelling verbeteren.
Dat is natuurlijk al lang onze droom, maar
nu zijn dat inmiddels ook nog wettelijke
verplichtingen geworden.
Voor het ogenblik gebruiken wij de
feestzaal van de kerk die we omgevormd
hebben tot een ruimte waar we allerlei
activiteiten hebben. Maar nu is het hier
winter en er staat geen dak op dat gebouw.
Het is hier bijgevolg soms vrij koud en
van tijd tot tijd moeten we de kinderen

VAN DE HEILIGE RITA VAN CASSIA
onderbrengen in een veel te kleine ruimte
waar ze inderdaad opeengepakt gaan
zitten om toch nog een beetje warm te
hebben.

Het meest noodzakelijkste voor het
ogenblik
In de meest onmiddellijke toekomst
moet er ten minste één van de twee
opvanglokalen (30 m²) en de slaapzaal
(65 m²) gebouwd worden. De uitgaven
hiervoor zijn geraamd zijn op € 29.357
(zijnde € 22.050 aan materialen en
€ 7.307 aan lonen).
Dit is de vraag die ons werd overgemaakt
door de Eerwaarde Heer Hugo d’ANS en
die wij U voorleggen in de overtuiging dat
• Maria Aparecida Guedes Teixeira,    U zich betrokken voelt bij het lot van de
kinderen van Lins, en die U op deze wijze
Voorzitster
• Lucia Helena Gonçalves de Andrade, opnieuw hoop kunt geven voor een betere
toekomst.
1ste penningmeesteres
luciahga@uol.com.br
Bij voorbaat zeggen wij u:
Muito obrigado ! (Een grote dank U)

• 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 u MEE
Het Kinderopvang- en Jeugdcentrum
van de Heilige Rita van Cassia,
in Lins nabij São Paulo,
Brazilië zou over meer lokalen willen
beschikken om meer kinderen beter
te kunnen opvangen, te voeden en
een opleiding te geven.
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 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:

