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HET BOREN EN
BOUWEN VAN EEN
WATERPUT VOOR
DRINKBAAR WATER IN
HET OPVANGCENTRUM
VAN SAINTE-ODILE
IN BOMA, CONGO
In de populaire volkswijk Mbangu van de
stad BOMA in het uiterste Westen van de
Volksrepubliek Congo leven heel wat kinderen
waarvan hun ouders meestal door aids zijn
gestorven en die volledig overgelaten zijn aan
hun lot en uit hun gemeenschap verstoten
zijn. Een centrum, genaamd Het Centrum ter
Voorbereiding op het Leven, een christelijk
georiënteerde organisatie die geanimeerd
wordt door Broeder Elie Nzuzi bindt de strijd
aan tegen de gevolgen van het wegvallen van
het familieleven voor die kinderen en jongeren
en jonge vrouwen in nood. Zij doen dat vooral
door allerlei sociale werken te verwezenlijken
in de gezondheidszorg en in de opvoeding en
het onderwijs …
Het is op initiatief van dat Centrum, samen
met de parochiale gemeenschap van de wijk,

dat
het opvangcentrum SainteOdile werd opgericht. Broeder Nzuzi
vertelt ons hierover het volgende. “ In
het centrum zijn nu 60 wezen tussen
de 2 en 18 jaar opgenomen, samen
met 20 vrouwen (allen weduwen)
die instaan voor de kinderen. Deze
die ouder zijn dan 16 jaar helpen bij
de verzorging van de allerkleinsten.
Tien jongeren gaan naar school en
15 volgen een beroepsopleiding. Wij
hebben ook activiteiten ontwikkeld
waarbij wij inkomsten genereren en
waardoor we op gebied van voeding
Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

HET BOREN EN BOUWEN VAN EEN WATERPUT VOOR DRINKBAAR WATER
Door de recente politieke en militaire
schermutselingen in het Oosten van het land
blijft Kongo in de belangstelling staan. Boma dat
ligt in het uiterste Westen van het land is daarbij
niet betrokken maar de ganse bevolking van
Kongo lijdt nog steeds door onderontwikkeling.
Dit is dan weer het gevolg van het slechte
beheer en de slechte verdeling van zijn immense
natuurlijke rijkdommen onder de bevolking.

financieel zelfstandig geworden zijn. Wij telen
groenten, kweken kippen en geiten, we hebben
een wasserij en we hebben naaiateliers en een
schrijnwerkerij.
“Er blijft nochtans één groot probleem waarvoor
we op U zouden willen beroep doen. Het is
inderdaad zo dat de mensen die wonen in de
wijk Mbangu waar het opvangcentrum ligt, niet
sterven van dorst maar dat het water dat men
er drinkt toch van een zeer slechte kwaliteit is.
De meerderheid van de bevolking heeft geen
toegang tot zuiver drinkbaar water en gebruikt
bijgevolg regenwater of water uit bronnetjes
dat niet zuiver is. Het gevolg ervan zijn dan
de regelmatig terugkerende epidemieën van
cholera en tyfus.
Er kan ook wel zuiver water gehaald worden in
een verafgelegen bron.
“Met die gegevens en om de gezondheid
van onze kinderen te kunnen
blijven
verzekeren hebben wij geoordeeld dat er bij
hoogdringendheid werken moesten gedaan
worden om continu zuiver drinkbaar water in
ons centrum te krijgen. Zo is het idee ontstaan

Het ligt zeker niet in onze bevoegdheid om
het land te hervormen. Wij kunnen wel zaken
veranderen die op lokaal vlak de onmiddellijke
levensomstandigheden van de mensen kunnen
verbeteren, en dit kunnen we alleen door onze
bescheiden en beperkte financiële hulp te geven
aan mensen die we volledig kunnen vertrouwen
zodanig dat ze die bepaalde concrete projecten
kunnen uitwerken en begeleiden.
Met onze dank voor uw hulp

om in de onmiddellijke omgeving van het
centrum een grote waterput te bouwen.
“Bijgevolg omvat het project volgende uit te
voeren werken :
•H
 et boren en het plaatsen van een 40 meter
diepe waterput die met leidingen en een
onderdompelpomp het centrum van het
nodige water zal voorzien;
•H
 et installeren in de tuin van het centrum van
een handbediende pomp die voor iedereen
en ten allen tijde toegankelijk zal zijn.
“Dit project zal beslist ook een sociaal impact
hebben op de ganse gemeenschap van de
volkswijk. Kunnen we rekenen op uw solidariteit
om dit projet te realiseren?”
SOS Verlaten Kinderen wijst van zijn kant ook
op het belang van dit project en vraagt dan ook
uw hulp in de mate van uw mogelijkheden.

IN HET OPVANGCENTRUM VAN SAINTE-ODILE in boma, congo
Materiaal

Hoeveelheid

Eenheidsprijs

Prijs

Ringen

40 stuks

40

1 600 €

Ciment

25 zakken

11

275 €

8 ton

80

640 €

Ijzezstaven van 8

12 stuks

6

72 €

Ijzerstaven van 6

12 stuks

5

60 €

Bindijzer

5 KG

2,5

12,50 €

Nagels

3 kg

2,5

7,50 €

3 TON

112

336 €

4 m³

135

540 €

BOUW VAN DE CITERNE

Grind 2/8

Zand
Planken
Totaal materialen

3 543 €

Arbeid: 25% materialen

886 €

Totaal bouwwerken

4 429 €

UITRUSTING VAN DE CITERNE
Pomp

1

3 500

3 500 €

Kuip

1

4 071

4 071 €

Totaal uitrusting

7 571 €

ALGEMEEN TOTAAL VAN CITERNE

12 000 €

De verantwoordelijken van het project
Elie Nzuzi, juridisch verantwoordelijke
Avenue Mboka sika, n°18, Kabondo
Tél. : 081.588.91.39
E-mail : st.ignace@yahoo.fr

Bibiche Mbumba,
directrise van het opvangcentrum
Avenue Monzi, n°57, Kabondo
Tél. : 099.98.947.74
E-mail : armandine_papillon@yahoo.fr

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.
• 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:

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 - 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.

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

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

DE BEVOORRADING AAN DRINKBAAR
WATER VERZEKEREN VAN HET
OPVANGCENTRUM VOOR WEZEN IN DE
OMGEVING VAN BOMA IN KONGO

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
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