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IN DEZE KERSTTIJD
WORDT U IETS
GEVRAAGD VOOR
DE STRAATKINDEREN
VAN KATMANDOU
Reeds verschillende jaren kent
u het hulpprogramma voor de
straatkinderen van Katmandou
dat door de Belg Jean-Christophe
Rijckmans gesticht werd. Wij
hebben u dit project reeds in 2006
voorgelegd en u hebt toen zeer mild
op onze vraag naar hulp gereageerd.
Wij voelen ons verplicht hierop
nog eens terug te komen. In 2006
hebt u, onder andere, geholpen in
de financiering van de bouw van
de kliniek. Nu zou die kliniek even

moeten heringericht worden om
de goede werking ervan verder in
de toekomst te verzekeren.
Wat zijn de doelstellingen van deze
kliniek ?
De kliniek moet 24 uur
op 24 toegankelijk zijn
voor alle straatkinderen en
rondzwervende jongeren en
moet een opvangcentrum zijn
waar aan basisgeneeskunde
gedaan wordt en waar

IN DEZE KERSTTIJD WORDT U IETS GEVRAAGD
TV toestel, en nog veel meer, om
de kinderen bezig te houden. Het
centrum functioneert dus als een
vooruitgeschoven medische post
voor de meest dringende gevallen,
in het bijzonder als het gaat over
tropische en virale en epidemische
raten
ziekten ; ze hebben ook altijd de
gen die alle st
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nodige vaccins in voorraad. Naast
en uithoeken va
de gewone maaltijden worden
er op doktersvoorschrift ook
men terecht kan voor alle vormen
dieetmaaltijden opgediend.
van eerste hulp. Een bekwame
geneesheer en gekwalificeerde
Het
ganse
hulpprogramma
verpleegsters staan er voor hen dag
omvat twee opvangcentra, de
en nacht klaar. Jonge mensen die
kliniek Lazimpat, een mobiele
dus niets anders kennen dan het
ambulance dienst, en een aantal
straatleven van Katmandou worden
gekwalificeerde medewerkers. Die
er bijgevolg opgevangen en krijgen
medewerkers zijn, in geval van nood
er een eerste medische verzorging.
of bij belangrijke ingrepen, ook nog
De meer ernstige gevallen worden
inzetbaar in de hospitalen en de
dan wel doorverwezen naar de
geneeskundige posten van de stad.
hospitalen van de stad ; die kunnen
dan beter de juiste diagnose stellen
Het gaat hier meer en in het bijzonder
en ze met de juiste medicamenten
over het Opleidingscentrum van
behandelen.
Katmandou waarvoor onze hulp
gevraagd wordt. Dit centrum
De kliniek heeft 18 bedden en
ontfermt zich over een 60-tal
beschikt ook over leesboeken, een
straatkinderen met hoog risico van
minder dan 14 jaar. Hier wordt hen
Bezoek onze website :
opvang aangeboden en geprobeerd
www.sosenfantsabandonnes.be
hen stilaan terug vertrouwd te

VOOR DE STRAATKINDEREN VAN KATMANDOU
maken met de school. Tenslotte,
via medische en psychologische
begeleiding, wordt hen overtuigd
dat ze zich geleidelijk aan opnieuw
zullen moeten integreren in de
leefgemeenschap waar ze afkomstig
van zijn.

de instelling opnieuw voor 5 jaar
verzekerd.
Mogen wij u met aandrang vragen
deze oproep van solidariteit
nogmaals
welwillend
te
beantwoorden.

Het bedrag dat ons gevraagd
wordt is $ 5 500 ; de ene helft zal
besteed worden aan opstapelbare
ijzeren bedden, de andere helft zal
gaan naar beddengoed, klederen,
keukenuitrusting,
didactisch
materiaal,
en
allerhande
herstellingen.
Als deze zware investering achter
de rug is, dan is de werking van

Op de medisc
de noodgeva he dienst krijgen
llen de eerste
zorgen

• 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° BE96 0001 4228 9805.
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:
Hulp voor
de straatkinderen
van Katmandou
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. BE96 0001 4228 9805 of Fortis BE58 2400 0102 6079
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
Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

Verantw. uitgever : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

Het gebouw waar de medische dienst is in ondergebracht

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT
ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft

Bedrag / Montant / Betrag

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)
Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)
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Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
Name und Adresse des Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung
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