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IN HET OOSTEN VAN KINSHASA, 
IN DE ZEER ARME BUITENWIJK 
ONTMOET HET DAGELIJKS 
LEVEN ZWARE MOEILIJKHEDEN, 
EEN SCHOOL, DE BOLINGO 
SCHOOL, BRENGT HOOP 
AAN DE JEUGD

De school is in 1994, in de gemeente van 
Kimbaséké, gesticht door de diaken Albert 
Langwana. In het begin geeft ze alleen 
onderwijs aan de kinderen maar zeer snel 
komt ze de talrijke problemen van de arme 
buitenwijken tegen : drugs, prostitutie, 
voedsel, hygiëne, voedsel gebrek. Een 
VZW van ouders en leraars, onder de 
bescherming van Albert Langwana, is 
gecreëerd, ‘OHE’ (Oeuvre Humanitaire 
pour l’Enfance).

Er is geen uitrusting buiten een boring van 
drinkwater door de Belgische Technische 
Cooperatie.

Albert Langwana zegt : « De meerderheid 
van de bevolking van deze wijk is zonder 

beroep. De hoofdactiviteit die zij 
voor haar voortbestaan uitoefent, 
is de ophaling van brandhouten 
die zich meer dan 50 km te voet 
bevindt. Wij begrijpen dat de 
kinderen slachtoffers zijn van 
deze sociale situatie en lijden aan 
ondervoeding.Twee derde van hen 
gaat niet naar school.»

Het is daarom dat ‘OHE’ 
hoofdzakelijk onderwijs geeft 
voor de 3 cycli : kleuter, basis 
en middelbaar. Mannen en 
vrouwen ouder dan 20 jaar 
kunnen avondlessen volgen voor 
alfabetisering, lezen, schrijven, 
tellen.
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Het centrum heeft een groot financieel 
probleem

De staat Congo geeft geen subsidies. 
Ze moeten hun « plan trekken » met de 
bijdrage van de leden (staatsbedienden 
met een maandelijks loon van max 80 000 
Fc, hetzij 64 €), de scholingkosten 
(ongeveer 16€) indien de ouders kunnen 
betalen en de gaven.

Hier komt het Lyceum Saint-Jacques 
van Luik te voorschijn

Twee leraars hebben een jaar verlof 
zonder wedde genomen. Ze verbleven in 
Kinshasa en hebben Bolingo ontdekt. Een 
band heeft zich gecreëerd en het lyceum 
heeft nu als « schoolproject » Bolingo. Het 
doel is de leerlingen bewust te maken van 
de situatie in de wereld en ook dat een 
sterke solidariteit buiten de grenzen nodig 
is. Een zegening voor Bolingo ! Maar alle 
problemen zijn helaas nog niet opgelost.

Een project voor de jeugd en de 
voorbereiding op de toekomst.

Het doel is zeer duidelijk : de toekomst 
zo goed mogelijk voorbereiden van 
500 kinderen en de alfabetisering van 
volwassenen die in een extreme armoede 
leven. De taak is moeilijk  door de 
dagelijkse problemen ontmoet.

Wij zijn ervan overtuigd van uw deelname 
aan dit project van solidariteit en toekomst.

De diaken Albert Langwana heeft 
alsook een varkensfokkerij gecreëerd. 
Vele kinderen gaan met een lege maag 
naar school !

Hij zoekt 60% van het bedrag om de 
dekking van het begrotingsjaar 2012-
2013 te verzekeren, hetzij 11797 €.

Hierbij wat hij zegt bij het afsluiten van 
zijn aanvraag : 

« Bij voorbaat dank aan alle mensen 
die zullen helpen aan de realisatie van 
dit project om een toekomst te voorzien 
door een onderwijs aan 500 kinderen 
van arme famillies komende uit de wijk 
waar de school Bolingo gelegen is . »

De verantwoordelijken ter plaatste zijn :

De coördinator : Albert Langwana
De directrice : Béatrice Bikwi
De sociaal assistent : Samy Diatamosi
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Ze treden op voor l’oeuvre humanitaire 
pour l’enfance: 
Av. Kabwemi, 28
Commune de Kimbanseke
Kinshasa/RDC - BP 1800 Kinshasa I.
Tel: (+243) 999 90 59 75
 (+243) 897 54 90 16
E-mail : oheassociation@gmail.com 

De verantwoordelijke in België is:
Laurent Merenne, professor in het 
Lyceum Saint-Jacques te Luik : 
lmerenne@gmail.com

 

In HET OOSTEn VAn KInSHASA BrEngT  DE BOLIngO SCHOOL HOOp AAn DE JEUgD

Het budget van het project :
Jaarlijks budget 
voor het begrotingsjaar 2012-2013
In € (1€ = 1,3122 $ US)

Nr BENAMINg AANTAL EENHEIDSPRIJS $ TOTAALPRIJS €

1 kantoorgerief 7 366,4 1 955
2 taksen openbaar bestuur 10 171 1 303
3 dagelijkse werking  2 843,8 1 286
4 schoolgerief 3 588 1 344
5 onderhoud gebouw 3 1 050 2 401
6 loon leraar kleuter 4 500 1 524
7 loon leraar basis 14 737,49 7 868
8 loon leraar middelbaar 5 520 1 981

TOTAAL 19 662

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° 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 :

Opgelet ! Betreffende het fiscale attest : om aan de eisen van het Ministerie van Financiën te voldoen, zijn wij verplicht 
om uw BTW nummer aan te duiden voor een gave gedaan door een moreel persoon en de voornaam voor een gave 
afkomstig van en fysieke persoon (en de jonge meisjesnaam voor een vrouwelijke gever). 
Wij danken U bij voorbaat om ons deze presiese gegevens mee te delen zodat we onze fichiers bij kunnen houden.



Hulp aan onderwijs 
en alfabetisering 
in een arme wijk 

van kinsHasa

#

p.C.r. be96 0001 4228 9805 - biC bpotbeb1 
of fortis be58 2400 0102 6079 - biC gebabebb

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.

sos VERLATEN KINDEREN
DEELT oNs MEDE
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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)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

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

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten
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