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Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België

HET NOODOPVANGCENTRUM
voor gehavende
kinderen in Mahajanga
*

(MADAGASCAR)

In de gewezen provincie Mahajanga
werd dit noodopvangcentrum gesticht
door de VZW (n° 60-033) CDE :
“ Le Collectif des Droits de l’Enfant ”
(te vertalen door : De Vereniging voor
de Rechten van het Kind) en heeft als
sociaal doel, “ de bevordering van de
rechten van het kind en de bescherming
van het kind ”.
De vereniging voor de rechten van het
kind is actief op verschillende fronten
zoals het sensibiliseren van de bevolking,
het steunen van locale initiatieven
en het opvangen van kinderen die op
de een of andere manier uitgebuit of
mishandeld worden.

Het Noodhulpcentrum zelf is van bij de
eerste dag van de opvang onmiddellijk en
het meest rechtstreeks geconfronteerd
met de toestand waarin het kind zich
bevindt. Het is dus de werking van dit
gedeelte van de vereniging dat wij aan
u voorstellen en vragen te steunen.
Naargelang de toestand en de noden
van het opgenomen kind wordt dan
gewerkt aan de voeding en de kledij en
de gezondheid van het kind, en worden
alle juridische gegevens van het kind
opgevraagd en onderzocht.
Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

HET NOODOPVANGCENTRUM voor gehavende	
Volgende cijfers kunnen u een beeld
geven van de toestanden in dat land.
Madagascar behoort tot de allerarmste
landen ter wereld. Het gemiddeld
jaarinkomen, in 2007, bedroeg 217 $
per inwoner. Ongeveer 68 % van de
bevolking leeft onder de armoedegrens
en de informele economie wordt
geraamd op meer dan 50 % van de totale
economische activiteit. De jaarlijkse
economische groei, altijd in 2007,
bedraagt 6,3 %, terwijl de inflatie op
jaarbasis er anderzijds 10,3 % bedraagt.
Het cijfer van 217 $ per jaar en per
inwoner is wel degelijk een gemiddeld
jaarinkomen ongeacht welke socioeconomische groep dan ook; dat wil dus
zeggen dat de minst gegoede groepen
absoluut geen zekerheid hebben over
de dag van morgen : ze geven iedere

dag alles uit wat ze hebben om aan
eten te komen, zonder dat ze weten van
wat ze dan morgen zullen leven. Van
gratis gezondheidszorg en onderwijs is
er geen sprake.
Ook in dit land, zoals in vele andere
van die landen, zijn de inkomsten van
de vooruitgang slecht verdeeld. De
mensen die de vruchten plukken van
de vooruitgang wonen in de steden en
vooral in de hoofdstad en de havens
Tollara, Toamasina, Mahajanga en
Antsiranana. Het zijn bijgevolg vooral
naar die steden dat de armste mensen
zich aangetrokken voelen, dus ook hun
kinderen.
Het is ook om die reden dat het
NOODOPVANGCENTRUM de stad
Mahajanga heeft uit gekozen. De
doelgroep van het Centrum : kinderen
die door de omstandigheden waarin ze
leven absoluut dienen verzorgd te worden
en die, gezien die omstandigheden
waarin ze leven, er bovenop nog
uitgebuit worden. Naar sommige van
die kinderen wordt al helemaal niet
omgezien; die kunnen soms wel in
heel miserabele toestanden aan hun
einde komen. Andere kinderen worden
dan wel opgemerkt en als goedkope
werkkracht op een onmenselijke manier
uitgebuit, en als het jonge meisjes zijn,
als seksobject gebruikt en vernederd.
Het geval van het jonge meisje B. nu
13 jaar oud en waarvan de ouders

kinderen in Mahajanga (MADAGASCAR)
gescheiden zijn, is helemaal geen
alleenstaand feit. Het meisje werd
op haar tiende verkracht en toen ze
zwanger werd op haar twaalfde werd
ze weggejaagd door haar familie.
Gelukkig werd ze opgevangen door het
noodopvangcentrum dat op zoek ging
naar de moeder en haar uiteindelijk
ook vond. Tenslotte heeft de moeder
haar dochter met haar ongeboren kind
terug opgenomen. Uiteindelijk beviel
het meisje en was de baby dood bij
de geboorte. Nu het meisje volledig
hersteld is, woont ze nog altijd bij haar
moeder maar het Centrum blijft beiden
verder opvolgen.
Wij stellen u voor dat u zou deel nemen
in de financiering van dat project omdat
dit een werk is van zo groot vitaal
belang en ook omdat dit werk perfect
beantwoordt aan onze doelstellingen
en onze redenen van bestaan. Wij

*

ondersteunen dit werk des te meer
omdat het ons is aanbevolen door Claire,
een dochter van onze stichter André
Motte dit Falisse. Zij is de voorzitster
van een ONG (een niet gouvernementele
organisatie) uit Parijs, genaamd
« Promethee Humanitaire » . Zij bezoekt
ook regelmatig dit Centrum.
*F
 oto’s genomen uit het tijdschrift “Le Courrier”
van de Unie van ACP landen.

• 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

Oproep:
Madagascar :
steunen en opvangen
van kinderen die uitgebuit
of mishandeld worden
in het noodopvancentrum
van Mahajanga

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
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