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SOSSOS

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

Verlaten
Kinderen

WE STELLEN VOOR DE SENDWE-KLINIEK VAN 

LUBUMBASHI, EEN KLINIEK DIE OPENSTAAT 

VOOR DE MINDERBEDEELDEN VAN DE STAD, 

EN DIE ONDER TOEZICHT STAAT VAN PATER 

WATERKEYN, FINANCIEEL TE HELPEN

Wij vragen hier uw aandacht voor het 
probleem dat optreedt wanneer in een 
grote stad als Lubumbashi, kinderen of 
een van hun familieleden in een kliniek 
moeten opgenomen worden. Alhoewel 
deze stad, door vele Belgen gekend, 
de hoofdstad  is van de provincie 
Katanga en  ligt in een der potentieel 
rijkste streken van Congo, zoniet van 
gans Afrika, is het er nog steeds niet 
goed om leven  als je behoort bij de 
armste groepen van de stad.

Alhoewel het voor hen financieel nog 
zeer zwaar blijft, blijkt de Sendwe-
kliniek nog de enige kliniek van de 

stad te zijn waar deze armere 
mensen terecht kunnen. 
In deze mijnstreek die 
berucht om zijn voortdurende 
volksverhuizingen en politieke 
instabiliteit, en die grenst in 
het Noorden aan regio’s die 
gecontroleerd worden door 
allerlei guerrillagroepen, zijn 
er door allerlei ongevallen en 
gevechten zeker nog meer 
gekwetsten te verzorgen dan 
elders. 

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be



En de bekende typische ziekten van Centraal 
Afrika zijn er dan ook nog.

Wanneer  het hoofd van een familie opgenomen 
wordt in het ziekenhuis komt de ganse familie 
naar het ziekenhuis : zijn familieleden staan 
trouwens in voor het eten en voor zijn dagelijkse 
verzorging. Wanneer een kind moet opgenomen 
worden en de ouders kunnen de kosten er voor 
niet betalen, gebeurt het maar al te dikwijls  dat 
de ouders gewoon verdwijnen en het kind zomaar 
in de kliniek achterlaten.   

Zo krijg je van die taferelen waar ganse families 
zich zo goed en zo kwaad gevestigd hebben 
rondom de kliniek en waar kinderen soms voor  
lange tijd, zomaar gewoon rondlopen zonder 
hun ouders. Het is duidelijk dat die kinderen  
daar leven zonder enige menselijke warmte en 
dreigen verloren te lopen voor de  maatschappij. 
Het zijn toestanden van die schrijnende armoede 
en miserie die wij ook hier in Europa gekend 
hebben maar dan tijdens de donkerste perioden 
van onze industrialisatie.

De openbare instanties bieden zeker geen 
perspectief. Er wordt bijgevolg gewacht op een 
goede Samaritaan !

Het is dan Pater Badouin WATERKEYN van de 
Orde van de Witte Paters, al 50 jaar Congo, die 
een vzw heeft opgericht en die deze vzw de naam 
« In de goede Samaritaan »  heeft gegeven. Het 
is bijgevolg een vzw die zoveel mogelijk kinderen 
probeert te redden.
Dit is een immense opgave. Zonder twijfel moet 
iedereen daar altijd klaar staan om het hoofd te 

bieden aan ieder dringend probleem dat zich op 
ieder moment van de dag kan voordoen. Bijgevolg 
moeten Pater Baudoin en zijn helpers al hun tijd, 
al hun krachten en al hun middelen, voortdurend 
inzetten en dit zonder andere financiële hulp 
dan deze van een aantal  vrijgevige schenkers.  
Ziehier van zijn hand  een korte beschrijving van  
een aantal van zijn dagelijkse beslommeringen :

« Mijn werk als missionaris bestaat uit het 
bezoeken van de zieken, het helpen en bijstaan 
van de mensen in nood, het vieren van de H. 
Missen en het toedienen van de sacramenten 
aan de gelovigen.
Dank zij uw financiële steun, neem ik nog deel 
aan volgende activiteiten :
-  koken van eetmalen voor de vele door hun 

familie verlaten kinderen 
-  financieel helpen bij medische interventies, 

hospitalisatie en revalidatie in de meest hopeloze 
situaties  (anders wordt er niets gedaan)

-  ter beschikking stellen van rolwagentjes en 
krukken voor  gehandicapten 

-  leveren van brillen  (1500 kinderen hebben 
problemen met het zicht)

- opvolgen van de straatkinderen
-  waar ik maar enigszins kan helpen, de zieken 

die door hun familie verlaten zijn bij te  staan … 
en deze die genezen zijn te helpen hun weg in 
de maatschappij terug te vinden … » 

Zou het kunnen dat er nog een betere manier is 
om uw naaste te dienen ? 

Zou het kunnen dat we ons nog altijd niet be 
trokken voelen bij zulke gevallen van extreme 
nood en dat we de gelegenheid hier zouden laten 
voorbij gaan om ook ons steentje bij te brengen, 
hoe klein dat ook zou zijn ? 

De financiële noden zijn enorm : pater Waterkeyn 
spreekt van een budget van circa € 10.000 
per trimester. Ziehier een voorbeeld van de 
verschillende posten en hun bedragen :

 

WE STELLEN VOOR DE SENDWE-KLINIEK  VAN LUBUMBASHI



De gewone uitgaven die iedere trimester telkens 
terugkomen.
- Soja eetmalen 3 maal per week 365
- Voeding voor de gehospitaliseerden 215
- Kliniek, RX foto’s, bloed, onderzoekingen 240
- Chirurgische ingrepen, lonen, toestellen 1 500
- Lonen voor de medewerkersaalmoezeniers 240
- Auto/moto, onderhoud, benzine 300
- Bureelkosten, telefoon 250
TOTAAL 3 110

Telkens terugkerende uitzonderlijke kosten ; dit 
trimester :
- materieel voor gehandicapten 
 van Kampene 3 500
- vervoer van rolwagentjes naar 
 Kasongo, Kongolo of Lubumbashi 2 500
- Verscheidene aankopen in Europa 1 000
TOTAAL 7 000 

ALGEMEEN TOTAAL 10 110                                        

Als wij allen samen een inspanning doen, 
kunnen wij aan dat bedrag komen. 

 

• 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 :

WE STELLEN VOOR DE SENDWE-KLINIEK  VAN LUBUMBASHI

Dat is de uitdaging waarvoor wij staan.



sos VERLATEN KINDEREN
DEELT oNs MEDE

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.

LAAT ONS DE Vzw 

VAN PATER wATERKEyN « DE GOEDE 

SAmARiTAAN » STEuNEN.  Hij NEEmT 

HET OP VOOR DE miNSTBEDEELDEN 

iN CONGO KiNSHASA. 

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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De precaire huisvesting en de hygiënische toestanden


