
belgique -belgië
p.p. -p.b.

4000 liège X
9/501

SOSSOS

Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE
Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België

Verlaten
Kinderen

EEN NIEUWE 
VOEDSELCRISIS 
IN JOCOTAN IN 
GUATEMALA

Kerstmis vertelt ons van een 
pasgeboren kind uit de schoot van de 
moeder, vertelt ons van een nieuwe 
mensheid die aangekondigd is maar 
pas dan zal komen, en alleen dan, 
als wij allen een betere maatschappij 
zullen willen en als wij allen samen 
hieraan zullen meewerken. Er is zoveel 
te doen om terug orde te brengen in 
onze samenleving: er zijn, zowel hier 
als elders, zoveel mensen die lijden. 
Dat zal alleen kunnen door de inzet 

van ieder van ons en op basis 
van wederzijds respect en 
liefde.

Kerstmis is het feest van het hart en 
is het ogenblik om te luisteren naar wat 
de Profeet Michée ons zei: “Er wordt u 
niets meer gevraagd dan rechtvaardig 
te zijn, elkaar lief te hebben en de weg 
van uw God te bewandelen” 

Alles ligt in uw handen.

Jocotan is de administratieve hoofdstad 
van een streek in Guatemala, gelegen 
niet ver van de grens met Honduras.Deze 
regio, qua grootte vergelijkbaar met een 
Belgische provincie, is bewoond door 
een Maya indianenstam, de Chortis, die 
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uitsluitend van de landbouw leven. In het 
verleden hebben wij u reeds voorgesteld die 
mensen daar te helpen maar om twee redenen 
komen we nu hierop terug. 

De klimaatsomstandigheden die in 2009 
uitermate desastreus geweest zijn, hebben een 
ernstige voedselcrisis veroorzaakt: de opbrengst 
ligt er dit jaar tussen de 30 tot 50 % van een 
normaal jaar.
Wij vragen u deze mensen die voedselcrisis 
te helpen overleven; wij weten dat hun locale 
autoriteiten over het ganse land voor dezelfde 
problemen staan. 

Jocotan is de zetel van een « Belgische 
Missie » die al 50 jaar aan ontwikkeling doet 
in deze streek.
Het is de Eerwaarde Heer Jean-Marie Boxus, 
oud leraar van Saint-Roch te Ferrières en nu 
Vicaris-generaal van het bisdom ZACAPA, die 
ons deze vraag stelt en ons uitlegt wat de huidige 
moeilijkheden van de ontwikkelingshulp 
zijn.. De missie werd in 1959 gestart door 
een Belgische priester met twee religieuzen 
en een vrijwilliger, en in 1962 versterkt door 
de komst van vier Belgische Zusters van de 

Annunciatie van Huldenberg. Inmiddels is het  
een gemeenschap van ruim veertig religieuzen 
geworden die onder de leiding staan van een 
Guatemalteekse overste. 
Zoals de Eerwaarde Heer Boxus het ons nu 
schrijft moet men daar werkelijk al zijn krachten 
bundelen om iets te bereiken en “om die 
sukkelaars de weg te helpen vinden naar een 
beetje ontwikkeling.” De hachelijke politieke 
toestand ter plaatse en de nefaste gevolgen 
van de alom opdoemende mondialisering 
van de handel komen dan nog bovenop die 
voedselcrisis.
Op politiek vlak viert de corruptie hoogtij 
en de werkelijke macht is in handen van de 
verschillende groepen drughandelaars en hun 
drugsbaronnen. Hun macht en invloed steunt 
alleen  op geld en geweld; inmiddels hebben 
ze dan er ook het ganse juridische systeem 
onderuit gehaald. Er gebeuren nu meer moorden 
dan in de tijd van de burgeroorlog (1960-
1996). Zoals toen in die periode, worden ook 
nu, allen die enigszins openlijk opkomen voor 
de mensenrechten (journalisten, syndicalisten, 
geestelijken)  onmiddellijk het doelwit van de 
huurmoordenaars van het systeem. 

En alsof de toestand nog niet moeilijk 
genoeg was, hadden multinationals nog drie 
dammen willen bouwen op de rivier. Dat zou 
als gevolg  gehad hebben dat door het onder 
water zetten van grote gebieden, er enorm 
veel landbouwgrond zou verloren gegaan 
zijn.    Natuurlijk werd alles gepland  zonder 
enige inspraak van de bevolking maar wel met 
de goedkeuring en de steun van de locale 
autoriteiten. Zonder tot geweld op te roepen 
hebben wij gemeend dat wij de dorpelingen 
hierbij moesten bijstaan. Het is hen uiteindelijk 
toch nog gelukt want  de regering  heeft ten 
slotte de bouwtoelating geweigerd.
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 Eerwaarde Heer Boxus vat kort samen: “Onze 
taak zal nooit af zijn. Met uw hulp hopen we 
nog verschillende projecten te starten en af 
te werken:opvang en stockeren van drinkbaar 
water, bouwen van gemeenschappelijke 
centra, uitbreiding van ons college want we 
krijgen meer en meer studenten, verbetering 
van de gezondheidszorg en toch wel het 
belangrijkste, het opvangen en verzorgen van 
ondervoedde kinderen”. 
Van ganser harte, en in naam van onze 
gemeenschap, dank ik u voor uw blijvende 
steun en wens ik u allen een Zalig Kerstfeest 
en een Vrolijk Nieuwjaar.

 

• 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 :

EEN NIEUWE VOEDSELCRISIS  IN JOCOTAN IN GUATEMALA
Wij wensen u een voorspoedig jaar 2010 
en wij maken van dit jaareinde gebruik 
om u onze aller hartelijkste dank over 
te brengen voor uw milde steun en uw 
vertrouwen. 
Projecten die dankzij uw help financieel 
werden ondersteund :
•  Brazilië : Sao Paulo : de financiering 

van een ontwikkelingsprogramma (De 
Pastorale voor het Kind)

•  Burkina Faso : Kongoussi : Het centrum 
Nopoko : ondersteuning van het project 
voor opvang van kinderen binnen hun 
gemeenschap

•  India : Kondouru : Het home 
St-Joseph: installatie van een 
waterzuiveringstation

•  Brazilië : Lins : de school voor kinderen 
en jongeren - bouwen van nieuwe 
klaslokalen

•  Kongo : Gungu : de uitrusting van een 
opvangcentrum

•  Madagaskar : Mahajanga : het 
noodopvangcentrum voor gehavende 
staatkinderen



sos VERLATEN KINDEREN
DEELT u MEE

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.

OPROEP VAN DE 
EERWAARDE HEER BOXUS 

TEN GUNSTE VAN DE 
INDIANENGEMEENSCHAP VAN 

JOCOTAN UIT GUATEMALA 

Oproep:

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# Ve
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