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Kerstmis met de kerststemming en de dagen 
van feestvieren zijn weer voorbij. Althans dezen 
die er nog zin in hadden en die er ook nog de 
middelen toe hadden hebben feest gevierd !

Januari is de maand voor het afsluiten van de 
rekeningen van vorig jaar en het opstellen van 
de balansen, voor het nemen van beslissingen 
voor het nieuwe jaar, en voor het vormen van 
allerlei wensen voor de toekomst

Voor ons, die jaar na jaar uw aandacht vragen 
voor de levensomstandigheden van sommige 
kinderen in de wereld en voor hun welzijn U 
telkens opnieuw vragen ons te steunen, is deze 
balans vrij positief. En het is duidelijk dat dit 
uw verdienste is en dat dit het gevolg is van uw 
nooit aflatende inzet. Het is bekend dat deze 
humanitaire hulp noodzakelijk is en in feite 

nog steeds onvoldoende blijkt te zijn, maar 
laat ons nu ook even kijken wat er buiten ons 
kader van humanitaire hulp en rondom ons nog 
te vinden is. Als we de toestand in de wereld 
en de levensomstandigheden van sommige 
volkeren bekijken, dan moeten we toch met een 
wrang gevoel bekennen dat die balans niet zo 
schitterend is. En inderdaad hiervoor dragen wij 
helemaal niet alleen de verantwoordelijkheid 
want er zijn weinig landen in de wereld waar 
de economische activiteiten en de 
heersende politieke klasse bijdragen 
tot de ontwikkeling van de bevolking 
van hun land. 

De internationale gemeenschap die 
deze landen zou moeten opvolgen en 
hen zou moeten bijstaan indien nodig, 
blijft maar al te dikwijls in gebreke ! 



Veel landen, zoals de Sahel-landen, bevinden 
zich ook beslist niet in een benijdenswaardige 
positie en werden door Moeder natuur niet erg 
begunstigd met natuurlijke hulpbronnen. Maar 
in veel andere landen die door de natuur wel 
en soms wel heel extreem bevoordeligd werden, 
met een tikkeltje oneerbiedigheid spreekt men 
hier soms van « geologische schandalen», 
zien we dat ook daar die rijkdom niet altijd de 
bevolking ten goede komt. 

Als we de ellende en de armoede in die landen dan 
vaststellen kunnen we niet anders dan aannemen 
dat dit alles het gevolg is van een gebrek aan 
politieke verantwoordelijkheidszin en een gebrek 
aan menselijke solidariteit. En als we nog één 
wens konden doen voor die landen dan is het de 
wens dat hun politieke verantwoordelijken samen 
met deze van de internationale organisaties, 
eindelijk eens tot het inzicht zouden komen 
dat, op basis van recht en rechtvaardigheid, er 
maatregelen moeten genomen worden om meer 
menselijkheid in onze wereld te brengen. 

U kent reeds het Centrum voor opvang en 
begeleiding van kindmoeders en hun kinderen van 
Gungu, in de Democratische Republiek Congo. 
Het is onze derde oproep voor dit werk die wij tot U 

richten. Om meerdere redenen komen we op dit 
project terug. In de eerste plaats oordelen wij dat 
dit centrum niet alleen zeer belangrijk is maar 
ook dat het volledig past in het kader van onze 
zorg voor kinderen. Verder is het duidelijk dat het 
zeer moeilijk is om financiële middelen te vinden 
voor het dagelijkse beheer van dit centrum en ten 
slotte weten wij dat dit project goed georganiseerd 
is en dat onze financiële hulp goed beheerd wordt 
door de Zusters van Sint Jozef van Turijn.

Situering en problematiek van het project

U zal zich herinneren dat Gungu een districthoofdplaats 
is van een arrondissement in de provincie Bandundi 
gelegen op 765 kilometer van Kinshasa. Dit 
arrondissement telt ongeveer 865.00 inwoners. De 
stad zelf telt ongeveer 18.200 inwoners. Het Gungu-
district is een savannegebied met lage bebossing en 
hoog gras en is bijgevolg een armoedige streek. Veel 
jonge mensen verlaten uiteindelijk de armoede van 
het platteland of vluchten uit het immobilisme van 
hun dorpen en trekken naar de stad Gungu. Daar 
ontstaat dan een grote vraag naar opleiding en krijgt 
men een groot tekort aan opleidingsmogelijkheden.
 
Er moeten dus opleidingen georganiseerd en 
uitgebouwd worden, en dit wordt nu het probleem. 
Zowel voor Gungu als voor alle andere steden overal 
ter wereld die gelegen zijn in een landbouwgebied, 
is het organiseren van de opleiding van de jeugd, 
een zeer belangrijke en een zeer zware opdracht. 
Het gebrek aan financiële middelen maakt het voor 
Gungu alleen nog maar zwaarder : voor de didactische 
uitrusting is dit zeker het geval..De cursussen en ook 
alle documenten op het secretariaat worden nu nog 
gemaakt op oude tikmachines die werken met een 
lint. Dank zij allerlei kunstgrepen zullen die machines 
het nog wel even uithouden, maar nergens worden 
dergelijke machines nog gemaakt. Voor verzorgd 
typewerk moet er dan naar KIKWIT gegaan worden, 
een stad op 165 km. Ook zo om te kunnen werken 
met een personal computer, een afdruktoestel, een 
fotokopieertoestel, het inbinden in boekvorm…

 

BASISUITRUSTING VOOR INFORMATICA VOOR EEN HULPCENTRUM VOOR  KINDMOEDERS EN HUN KINDEREN IN GUNGU (DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO) 

bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be



Gesteld doel van dit nieuw project 
1.  Het centrum uitrusten met moderne apparatuur 

waarmee verzorgde en duurzame teksten kunnen 
gemaakt worden

2.  Op het reeds kleine budget besparen door geen 
165 km meer te moeten afleggen om verzorgd 
drukwerk te hebben

3.  Voor alle inwoners van Gungu en vooral voor 
onze leerlingen, het opvoeren en verbeteren van 
de kwaliteit van onze pedagogische en sociaal-
culturele opvoedkundige diensten..

4.  Meewerken met het centrum tot het financieel 

zelfstandig geworden is.
De begunstigden van het project zijn in de eerste 
plaats de leerlingen en de leraars van het Centrum, 
en de mensen van Gungu.

Het geraamd budget omvat volgende posten
1.  Een afdruk-fotokopieertoestel   

laser DCP 7030 200 €

2. Een computer met plat scherm 700 €

3. Drie kabeloprollers 30 €

4. Transportkosten (10 € x 15 kg) 150 €

 Totaal 1080 €

De verantwoordelijken van het project
Organisatie en Beheer : 

Zuster Bernadette NDENGI,
Zustergemeenschap Sint Jozef van Turin/Gungu
BP 7245 KINSHASA I Tél. (00243)819 214 714.
Juridische verantwoordelijke:
Pastoor van de parochie van de Heilige Familie te 
Gungu BP. 7245 KINSHASA I

Vertegenwoordiger in België:
Eerwaarde Heer Macaire GITANGO
Rue Longue, 60 B1320 Beauvechain
Tél. (0032)488 27 47 63
macarius17@yahoo.fr

Wij stellen U dus voor uw medewerking te verlenen 
aan dit project waarmee het opvangcentrum voor 
kindmoeders en hun kinderen zou kunnen overgaan 
tot het aanschaffen van het basis materiaal,voor een 
informatica-afdeling. Dat project zal ook de ganse 
lokale bevolking van Gungu ten goede komen. Zoals 
meestal stellen wij U een klein project voor dat 
binnen uw inzet en uw mogelijkheden ligt. Het is wel 
een belangrijk project want het kan op een grondige 
manier de administratie en de pedagogische en 
culturele werking van het centrum veranderen en 
tot een goed einde brengen. Waarde lezer, U die ons 
trouw blijft en de projecten die wij U voorleggen steeds 
blijft steunen, wees overtuigd van onze waardering. 
Dat het nieuwe jaar U dan gunstig moge zijn.

 

• 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 :
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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.

BASISUITRUSTING VOOR 
EEN INFORMATIKA-AFDELING 
VOOR HET OPVANGCENTRUM 
VAN KIND-MOEDERS EN HUN 
KINDEREN TE GUNGU (DRC)

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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Als u wenst ons tijdschrift per mail te ontvangen, gelieve ons dan uw mailadres mee te delen 
(zo besparen wij op onze verzendingskosten)


