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CENTRUM VOOR
HEROPVOEDING
VOOR JONGENS
IN KAMANDOU
Het enorme aantal en het lot van
verlaten kinderen en weeskinderen
in ons Zuidelijk Halfrond plaatst de
regeringen van deze landen voor
immense problemen.

landgenoot, te helpen.
Deze organisatie staat volledig
in het teken van de hulp aan
verlaten kinderen, weeskinderen
en straatkinderen.

Begin 2008 hebben wij U gevraagd
te helpen in de financiering van
een project in NEPAL.
U hebt ons hierin zeer geholpen en
ons op die manier uw belangstelling
getoond voor deze zaak. Wij stellen
U nu voor opnieuw de organisatie,
genaamd Child Protection Centers
and Services van Katmandou, die
trouwens geleid wordt door een

Zij hebben het « Centrum
voor Heropvoeding voor
Jongens » in Katmandou
geopend en ziehier wat de
verantwoordelijke van dat
centrum ons laat weten.
Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

CENTRUM VOOR HEROPVOEDING  	
« Dit centrum voor heropvoeding
is bestemd voor jongens tot ten
hoogste 14 jaar oud (maximaal
kunnen er 60 kinderen opgenomen
worden). Het is belangrijk een
scheiding te maken tussen de
jongere en de oudere kinderen want
beiden vragen een verschillende
aanpak van zorg en verzorging.
Leren, lezen en schrijven

HOE HET PROBLEEM METHODISCH AANPAKKEN ?
Het Centrum voor Bescherming en Begeleiding van Kinderen (CPCS : Centre de Protection et de
Service à l’Enfance) dat wij in het verleden U reeds gevraagd hebben te helpen en waarvoor wij het
vandaag nogmaals doen, heeft al een jarenlange ervaring.
Er zijn vele en meestal complexe redenen waarom kinderen op straat gaan leven en echte straatkinderen
worden. De socio-economische toestand binnen het dorp, het geweld binnen het huisgezin en de
familie, de aantrekkingskracht van de stad, de politieke instabiliteit van het land ...
Bijna altijd komen deze verloren kinderen dan terecht in het crimineel midden waar ze als kind op
alle gebieden en op alle mogelijke manieren uitgebuit worden; een leven als op een vulkaan.
Het zijn nochtans kinderen zoals andere kinderen, zoals onze kinderen, kinderen die het recht
hebben om als kind een blije jeugd te hebben en om als jongere hun toekomst op een waardige
manier voor te bereiden.

WAT KUNNEN WE DOEN OM HEN DAARUIT TE HALEN ?
In de eerste fase moeten wij hen doen inzien, en doen aannemen, dat er voor hen misschien toch
nog wel iets anders en iets beter bestaat. Je haalt het kind op die manier niet altijd zomaar van de
straat, zeker niet onmiddellijk, maar zo verminder je wel de kansen dat ze het slachtoffer worden
van uitbuiting, ongevallen, ondervoeding ... Wij moeten hen vooral overtuigen waarvoor ze zelf in
staat zijn, zowel voor zichzelf als voor anderen ; het moet hen geleerd worden dat ze nuttig kunnen
zijn, ook voor anderen, en dat anderen hen dan ook zullen vertrouwen.
In de tweede fase moet gewerkt worden aan de “heropvoeding” van het kind waarbij het verschillende
stadia doorloopt om uiteindelijk terug zijn sociale plaats te vinden binnen zijn gemeenschap: zijn
familie terug opzoeken, een weeshuis, een school, een centrum voor onderwijs en vorming, werk
vinden, een eigen gezin stichten ...
Het Centrum voor Heropvoeding voor Jongens dat wij U hier voorstellen is werkzaam binnen deze
tweede fase. Een deel van de weg is reeds afgelegd maar het bijzonderste is nog altijd de terugkeer
naar het “normale” sociale leven en de voorbereiding op een gelukkige toekomst.

VOOR JONGENS IN KAMANDOU
Voor de kinderen die de straat
achter zich hebben gelaten, is
het van het grootste belang dat ze
psychologisch heropgevoed worden
zodanig dat zij stilaan hun plaats
herontdekken binnenin hun families
en eigen leefgemeenschappen en
aangemoedigd worden om er terug
te keren. Voor de kinderen die pas
aankomen in het centrum moet er
gezorgd worden dat ze afgeschermd
blijven van de andere straatkinderen
en dat ze niet hervallen in de
verleidingen van de straat waaraan
ze uiteindelijk ten onder zouden
gaan. »
« Het centrum bezorgt hen opvang,
onderdak en onderricht, geeft

hen medische, psychologische en
materiële bijstand en begeleidt hen
op hun terugkeer naar hun familie
en hun oorspronkelijk midden. »
Ziehier het budget waarvoor onze
financiële medewerking gevraagd
wordt.
Opnieuw rekenen
vrijgevigheid.

wij

Centrum voor
heropvoeding (jongens)
Beddengoed
Kledij
Keukengerief
Didactisch materiaal
Diverse
(herstelling muur, verf)
Totaal

op

uw

Totaal
(in Euro)

3.092,90
377,10
323,80
1467,20
381,00
5 642,00

• 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

Oproep:

Centrum voor heropvoeding - de hoeve, inderdaad
gebouwd met financiële hulp van SOS Verlaten Kinderen.

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

Centrum voor
heropvoeding
voor jongens
in KATMANDOU

