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SOSSOS

KINDEREN VAN 
BURKINA FASO 
IN NOOD

Onder dezelfde titel hebben wij in Augustus 
2008 een eerste oproep voor hulp aan Zuster 
Bernadette Soulé gedaan; die heeft u toen 
zeer mild beantwoord. De associatie werd 
hierdoor veel sterker en ze kon meteen meer 
hulp bieden aan een aantal kinderen in nood 
van Tenkodogo en omliggende die door hun 
familie en de maatschappij verstoten waren 
of er aan hun lot waren overgelaten. 

Met uw giften heeft men toen een opvang- 
en studeerzaal en een volledig uitgeruste 
keuken kunnen bouwen, dat alles voor een 
totaal bedrag van € 3062. 

Men heeft ons nu gevraagd verder deel te 
nemen aan de uitbouw en de uitrusting van 
een slaapzaal waardoor de associatie nog 

aanzienlijk groter zou worden en nog 
meer verlaten kinderen zou kunnen 
opvangen. Langzaam aan lukt het de 
associatie een aantal kinderen van 
de straat te krijgen en ze wat socialer 
te maken, met andere woorden, 
ze te doen inzien dat er enkele 
basisregels zijn zonder dewelke een 
maatschappij niet kan bestaan en 
ze stilaan te doen begrijpen dat ze 
ook eens een « normale » plaats 
in de maatschappij zullen moeten 
innemen, opdat uiteindelijk ze 
zouden aannemen dat ze zich met 
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de nodige inspanningen ook een nuttig en 
gelukkig leven kunnen opbouwen. 

Hulp van buiten uit is natuurlijk een noodzaak 
voor deze zeer arme landen die ook geen 
grondstoffen en geen ertsen hebben. Op zeer 
primitieve manier is er wel een beetje goud te 
vinden maar hun bijzonderste exportproduct 
blijft nog steeds het katoen terwijl de 
katoenteelt zeer gebonden is 
en zeer onderhevig is aan de 
klimaatsomstandigheden die 
de laatste jaren van jaar tot jaar 
blijven veranderen. Het is dus 
zeer begrijpelijk dat het land 
zeer weinig kan investeren in 
sociale voorzieningen want voor 
hun meer courante uitgaven 
is het land al bijna volledig 
aangewezen op buitenlandse 
hulp. 
Wij staan hier dus voor een 
bijzonder moeilijke en pijnlijke 
toestand en waar hun grootste 
hoop gericht is op onze 
financiële hulp. 

De associatie die op ons beroep doet wordt 
genoemd “Associatie voor behoeftige 
kinderen” en hun doel is gericht op opvang, 
onderwijs, kleding, voeding en geneeskundige 
verzorging, van wezen, verlaten kinderen en 
kinderen in nood; eventueel ook psychosociale 
bijstand aan weduwen. 

De stad TENKODOGO waar de zetel van 
de associatie gevestigd is, telt ongeveer 
130 000 inwoners en ligt op ongeveer 
185 km oostwaarts van de hoofdstad 
Ouagadougou. Het is de gewesthoofdstad 
van de regio Centrum-Oost die de grens 
vormt met Ghana en Togo. Het is dus een 
streek die zeer onderhevig is aan invloeden 
van buiten uit. Dit verklaart wellicht ook het 
grote percentage van de bevolking, namelijk 
2,7%, dat aids heeft en seropositief is. 
Op gebied van aids neemt Burkina Faso 
in Afrika, uigedrukt procentueel van de 
bevolking, jammerlijk de tweede plaats in. 
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Uitreiking van schoolgerief 
aan de kinderen



Onze gesprekspartners zijn :
•  De voorzitter Pierre Claver KIMA die 

Diensthoofd is van de dienst voor 
personeelszaken bij de provinciale directie 
voor het basisonderwijs en de alfabetisering.

 kima66clav@yahoo.fr

•  Zuster Bernadette SOULÉ die zuster-
overste is van de congregatie van de 
Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis 
van de kathedraalparochie van KOUPELA.

 Tel. : 70 45 75 01

 

KINDEREN VAN BURKINA FASO IN NOOD

De laatste jaren zijn niet erg gunstig geweest 
voor Burkina Faso dat een der armste 
landen van de wereld is. Er werd dus ook 
niet veel vooruitgang geboekt op gebied 
van verbetering van de levensstandaard. 
Sociale onrust heeft het land geen goed 
gedaan : een muiterij van het leger en een 
golf van sociale stakingen hebben het land 
dooreen geschud en hebben geleid tot het 
installeren van een nieuwe regering. Dat 
alles heeft de groei in 2011 tot 4,8 % 
herleid terwijl het land nog een groei van 8 
% gekend had in 2010. Dat heeft ook een 
vertraging in de landbouw als gevolg gehad, 

en dan in hoofdzaak in een aanzienlijke 
daling van de katoenproductie, terwijl 
Burkina toch de grootste producent van 
katoen van Afrika is..
Zoals reeds aangegeven is Burkina Faso 
een der armste landen van de wereld. 
De helft van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens en de levensverwachtingen 
zijn er ook van de laagste van de wereld : 
de slechte sanitaire voorzieningen zijn er 
beslist niet vreemd aan.
Het land kan niet zonder buitenlandse hulp 
om zijn dagelijkse uitgaven en de weinige 
investeringen te betalen.  

BIJBLAD ! DE ECONOMISCHE SITUATIE 

• 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.



De financiering van De boUw en 
De UitrUSting van een Slaapzaal, 

en verDer financiële hUlp om 
Door meDiSche hUlp en onDerwijS 
De verwaarlooSDe kinDeren van 

tenkoDogo in bUrkina faSo opnieUw 
te integreren in hUn maatSchappij.

#

bedeling van levensmiddelen aan wezen en weduwen

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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