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STEUN VOOR EEN PROJECT
DAT EEN CENTRUM VOOR
KINDEREN IN NOOD IN
BURKINA FASSO FINANCIEEL
AUTONOOM MOET MAKEN
Het NOPOKO centrum van Kongoussi is
bij onze lezers sedert verscheidene jaren
bekend; we hebben het in 2003, 2007
en laatst nog in maart 2009 voorgesteld.
Het gaat inderdaad over een zeer
belangrijk project dat nu in zijn laatste
fase van uitvoering is gekomen, namelijk
het starten van die activiteiten die in de
toekomst het centrum geleidelijk aan
financieel zelfstandig zullen maken.
Volgens de vooruitzichten zullen in
2015 de inkomsten van die activiteiten
de uitgaven van het centrum voor 50 %
dekken.
Hernemen we nog even wat het centrum
voor de weeskinderen van Kongoussi

zich tot doel stelt. Hun werking
is duidelijk omschreven; het
gaat om kinderen zonder ouders
of om kinderen die door allerlei
omstandigheden in moeilijke
situaties zijn terecht gekomen.
Hun beoogde doel is niet dat
die kinderen opgevangen worden
in een klassiek weeshuis, maar
wel dat ze opgenomen zouden
kunnen worden door andere
familieleden of nog door leden
van een vreemde familie, die
deze kinderen behandelen als
hun eigen kinderen. Men begrijpt
onmiddellijk dat het voor een kind
beter is dat het kan opgroeien
in de besloten ruimte van een
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familie dan dat het groot moet worden
in een grote collectieve instelling waar
het toch nog altijd een gevoel zal hebben
van eenzaamheid, van ongewenst te zijn
en van anders te zijn, gevoelens die
de persoonlijkheid van dit kind zullen
beïnvloeden.
Het principe dat in het Nopoko centrum
van Kongussi wordt gevolgd is dus dat
het kind binnen zijn naaste familie moet
kunnen opgroeien, of dat men een andere
familie moet zoeken en vinden waar het
kan opgroeien, opdat het zich goed zou
kunnen integreren in de plaatselijke
gemeenschap. Het is duidelijk dat deze
formule maar mogelijk wordt als men die
families kan begeleiden en hen hulp kan
aanbieden op gebied van gezondheid en
onderwijs en hen zelfs kan helpen bij de
uitbouw en de organisatie van hun eigen
gemeenschap.
Dit project van verlaten kinderen
wordt dus uiteindelijk een volledig
ontwikkelingsproject voor een ganse
gemeenschap.
Blijven dus nog de financiële middelen
te vinden om deze activiteiten op te
starten. Hiervoor doen we dus een oproep
op u allen.

op de locale markt aan een hogere prijs
te verkopen. De behaalde meerwaarden
vormen dan het zakencijfer van de
boerderij en deze inkomsten moeten
dan de uitgaven van het Centrum voor
verlaten kinderen in evenwicht houden.
Het budget voor de start van de boerderij
bedraagt € 4.848 en ziet er uit als volgt :
Scholing en opleiding in de techniek
van het vetmesten
139 400 CFA
Werkplaatsen
140 000
Mestput
120 000
Voedselbakken
35 000
Drinkbakken
35 000
Bindmachine voor hooi
60 000
Kar met kiepinstallatie
250 000
Schoppen
8 000
Zeisen
55 000
Veekoeken
340 000
Zoutstenen
20.000
Hooi
125 000
Water
22 600
Stieren
1 350 000
Veeartskosten
60 000
Toezicht op het vee
120 000
Stalknecht
300 000
Totaal CFA
of

3 180 000 CFA
4 848 €

Het Nopoko project is in uw handen.
De activiteiten die men in het Nopoko
centrum wil uitbouwen steunen op
het opstarten van een boerderij voor
het vetmesten van jong vee. Men wil
bijgevolg op de locale markt jonge dieren
aankopen, hen op de boerderij vetmesten
om hen dan tenslotte 180 dagen later

Het is dus een zaak van mee te helpen aan
deze investering die er voor kan zorgen
dat dit Centrum voor verlaten kinderen
geleidelijk aan financieel zelfstandig kan
functioneren.

IN NOOD IN BURKINA FASSO FINANCIEEL AUTONOOM MOET MAKEN

Wij herinneren u er aan wat Joël SINARÉ,
de verantwoordelijke van het project ons
in 2009 schreef :
“Wij beschouwen het behoud van het
kind binnen zijn familie als prioritair
omdat we overtuigd blijven van het feit
dat de familie de beste vorm is voor
onze maatschappij. We beschuldigen de
duizenden families die vluchten voor hun
verantwoordelijkheid en wij zetten ons in
opdat de traditionele vorm van familiale
solidariteit in ere wordt gehouden.”
Wij zijn overtuigd van uw vrijgevigheid.

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

• 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:
Ondersteun het experiment
van auto - financiering
van een centrum

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

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 40 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

van kinderen in nood

