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Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België

HOE KUNNEN DE
SCHOOLBENODIGDHEDEN
VOOR EEN
REHABILITATIECENTRUM
Kinderen in vakantie in Kamenge en in Kanyosha
die bakstenen maken voor de mensen
van hun leefgemeenschap    

Wij doen deze oproep ten voordele van
de vzw “Coalition pour le développement
et la réhabilitation sociale” (Vereniging
voor sociale rehabilitatie en ontwikkeling)
die sedert 2006 werkzaam is in de
voorsteden van Bujumbura, maar die nu
door de heersende toestanden aldaar, het
financieel niet langer meer aan kan.
De financiering van deze vereniging werd
tot op heden gedragen door een Belgische
associatie, namelijk de “Mouvement
d’action à travers le monde” (Hulp over
de ganse wereld) maar haar voorzitster
schrijft ons nu dat ze hiervoor dit jaar niet
meer over de nodige middelen beschikt.
Zij vraagt ons de zaak te willen overnemen

IN BUJUMBURA
GEFINANCIEERD WORDEN ?
en verzekert ons tevens van de
ernst van de mensen ter plaatse
en stelt zich dan ook garant voor
de kwaliteit van het werk dat daar
gepresteerd wordt.
De vzw Coalition pour le
développement et la réhabilitation
sociale, ook gekend onder de
kortere naam Asbl CODR UBUNTU,
met zetel in Buyenzi, een district
van de hoofdstad Bujumbura,
werkt aan allerlei projecten voor
verlaten en verstoten kinderen met
Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

HOE KUNNEN DE SCHOOLBENODIGDHEDEN VOOR EEN
Burundi, er is nog hoop !
Voor dit kleine Oost-Afrikaanse land
(10,2 miljoen inwoners) moeten we
terug naar het jaar 2011 en naar de
jaren er vóór.

Gewezen kind-soldaten
die een beroepsopleiding volgen

het doel die kinderen langzaam de waarden
van hun levensgemeenschap terug bij te
brengen.
Zoals in vele Zuiderse landen zijn ook hier
veel verlaten kinderen : veel weeskinderen
van overleden AID’s ouders maar ook veel
gewezen “kindsoldaten”. Hun projecten
zijn zeer uiteenlopend van aard en gaan
van onderwijs, sport, opvoeding, begrippen
van verantwoordelijkheid en burgerzin,
beroepsopleiding (bakstenen maken).
Tijdens de vakantieperiodes worden er
ook kinderen die, omdat er helemaal
geen andere ontspanningsmogelijkheden
zijn dan alleen maar de straat, en dus
echte straatkinderen worden, door de vzw
opgenomen in zogenaamde “werkkampen”.
Naast die dergelijke kampen probeert
het CODR ook kinderen te overtuigen
om terug naar school te komen ; het
centrum neemt dan het schoolgeld en de
schoolbenodigdheden voor zijn rekening.
Het is vooral om dit te kunnen financieren
dat we beroep op u willen doen. Honderd

In dat verschrikkelijk jaar 2011 heeft
het land door allerlei stammentwisten
300.000 doden gekend.
Ook nu ondervindt de economie van
het land de gevolgen van de huidige
wereldcrisis : een stijging van de
benzineprijzen en van de voedselprijzen
en een daling van de buitenlandse hulp
die nochtans een zeer groot stuk is van
het Nationaal Budget. Het belangrijke
export product van het land, namelijk
de koffie, krijgt het door de concurrentie
van andere landen vrij moeilijk op de
wereldmarkt. Burundi staat nu op de
voorlaatste plaats in de lijst van de
ontwikkelingslanden
En toch is er een zekere hoop gewettigd ;
sinds de laatste verkiezingen is de
kalmte terug gekeerd.
En zoals u zeker bekend, Burundi
is een land dat ooit onder de voogdij
van België stond. Kunnen we dan
onverschillig blijven voor de noden van
dat volk ?
twintig kinderen (45 meisjes en 75
jongens) hebben deel genomen aan het
laatste “werkkamp” en zouden als wij
hen helpen terug de weg naar de school
kunnen vinden.

REHABILITATIECENTRUM IN BUJUMBURA GEFINANCIEERD WORDEN ?
Schoolbenodigheden voor die 120 kinderen
die deelnamen aan het werkkamp :
Hoeveelheid

Enheidsprijs

Wisselkoers :
1 € = 1 800 BIF

Benaming

Eenheden

Schrijfboek

van 100 bladen

240

700

168 000

93,3333333333

Schrijfboek

van 60 bladen

360

550

198 000

110

Schrijfboek

van 48 bladen

360

400

144 000

80

Schrijfboek

van 36 bladen

240

300

72 000

40

Schrijfbehoeften

balpennen

240

150

36 000

20

Reken machines

rekenmachines

120

1 000

120 000

66,6666666667

Schoolgeld

Burundese frank

120

40 000

4 800 000

2 666,6666666667

Uniformen

uniformen

120

15 000

1 800 000

1 000

7 338 000

4 076,6666666667

Totaal

Totale prijs in BIF

Totale prijs in €

Coordinaten van de associatie Codr Ubuntu
3 Volledige naam :
	Cohalition pour le développement
et la réhabilitation sociale
3 Adres :
11ème Avenue N° 5 à BUYENZI
3 E-mail : codr26@yahoo.fr

3 Verantwoordelijke vertegenwoordiger :
Audace Baratakanwa
3 Contactpersoon :
Emmanuel Nibizi
3 Tél. : 257 79 987 685

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:
het financieren van de
schoolbenodigdheden
voor gewezen
kind-soldaten

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

Kinderen in nood die door allerlei sportactiviteiten terug
zullen kunnen geïntegreerd worden in de maatschappij

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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