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HULP VOOR HET
ONTHAAL- EN
OMKADERINGSCENTRUM
VOOR KIND-MOEDERS EN
HUN KINDEREN TE GUNGU
IN DE DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO
Wij kunnen Kerstmis 2012 en Nieuwjaar 2013
niet laten voorbijgaan zonder u allen onze vrolijke
wensen aan te bieden. Onze wensen zijn er niet voor
die dagen alleen maar ze zijn er ook voor iedere dag
van ons bestaan want vreugde en geluk moeten de
belangrijkste zaken zijn in dat leven van ons hier op
aarde…
Wij durven niet spreken van een volmaakt geluk
want we weten maar al te goed dat er wel altijd een
schaduwzijde kan zijn aan dat geluk, en dat wordt
beslist zo wanneer we even gaan zien naar het lot
van veel mensen rondom ons !
Kerstmis is niet alleen het feest van licht en vreugde,
Kerstmis is ook het feest van de hoop. En als wij ons
open stellen voor die mensen in nood dan zien wij
dat deze mensen al hun hoop stellen op onze hulp.

U kent reeds het opvangcentrum voor
kind-moeders en hun kinderen van Gungu.
Wij vragen nu opnieuw uw hulp voor het
uitbouwen en de start van een belangrijk
project, namelijk het opstarten van een vee
bedrijf waarmee ze financieel, althans toch
gedeeltelijk, financieel autonoom zouden
kunnen worden.
Ziehier
wat
de
plaatselijke
verantwoordelijken ons hierover schrijven.
HET PROJECT voor dit opvangcentrum
van de parochie van de Heilige Familie
in Gungu gaat over de aankoop van
Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

HULP VOOR HET ONTHAAL- EN OMKADERINGSCENTRUM VOOR KIND-MOEDERS

hun kinderen naar school gaan en door de verkoop
van een gedeelte van hun opbrengst betalen ze de
school, of betalen ze de school zoveel mogelijk.
Maar wanneer dat allemaal niet meer kan en ze zelf
niet meer genoeg hebben om van te leven, worden
de kinderen dan maar thuis gehouden.

PROBLEMATIEK EN RECHTVAARDIGING VAN
HET PROJECT

de kinderen hebben honger
en gaan krekels zoeken
een kudde groot vee (koeien) en het opslaan van
geneesmiddelen voor dieren.

DE GEOGOGRAFISCHE LIGGING EN SOCIAALECONOMISCHE TOESTAND VAN DE STREEK
VAN GUNGU
GUNGU ligt in de Democratische Republiek Congo op
ongeveer 600 km ten Zuidwesten van Kinshasa. Het
is de hoofdplaats van het gelijknamige territorium in
het district Kwilu van de provincie Bandudu.
Het is een zeer arme streek, een immens savanne
gebied, deels bebost, deels grasland. Men leeft er van
de producten die men zelf kweekt. De economische
toestand draagt de gevolgen van de crisis waarin
het ganse land zich bevindt. De landbouw die de
belangrijkste economische activiteit van de streek
zou moeten zijn, brengt zeer weinig op.
Men doet er ook niet meer aan handel en er zijn
ook te weinig goede wegen en betrouwbare bruggen;
dat alles leidt tot een immobilisme en een gelaten
sfeer van aanvaarden van hun toestand. Met wat
ze verdienen kunnen ze in geval van ziekte zelfs
hun traditionele genezers niet meer betalen. De
bevolking moet dus afhangen van privé initiatieven
want alle staatsorganisaties en alle staatsstructuren
zijn verlaten : het personeel werd er niet voldoende
en niet regelmatig betaald en moesten zich maar
weten te redden op allerhande manieren ! Op gebied
van onderwijs willen de ouders wel duidelijk dat

Zoals aangegeven is de landbouw als voedselbron
ontoereikend en verschaft ze de bevolking zeker geen
evenwichtige voeding. Er is een ondervoeding en er
is een uitgesproken chronisch tekort aan eiwitten en
vitaminen. Vlees wordt nog eenmaal per jaar gegeten
en dit gewoonlijk op de jaarwisseling !

EXACTE DOELSTELLINGEN VAN HET VEE
3	
De mensen van het Centrum en omgeving af
en toe, en zeker op feestdagen en bij grote
feestelijkheden, een stukje vlees te bezorgen.
3	Aan het Centrum financiële middelen te bezorgen
waardoor het, al was het maar gedeeltelijk,
zelfstandig zou kunnen bestaan.
3	Bij de bevolking het idee te doen ontstaan en te
doen groeien dat het fokken van vee op middellange
en lange termijn een vorm van ontwikkeling en
vooruitgang kan zijn die hun ganse gemeenschap
ten goede kan komen ….

HET BEHEER VAN DE KUDDE EN DE APOTHEEK
Een plaatselijk comité waaraan een veearts zal
verbonden zijn, zal geïnstalleerd worden en zal
regelmatig bijeenkomen.

HET VOORWERP VAN ONZE VRAAG
Ten voordele van het Centrum vragen wij u om voor
een project van veeteelt met bijhorende apotheek
deel te nemen aan het startkapitaal en het project
financieel een kans te geven tot slagen. De keuze is
gevallen op groot vee en is gebaseerd op het feit dat
het zuidelijk gedeelte van het land met zijn brousse
en savanne geschikt is voor veeteelt, en zowel op

EN HUN KINDEREN TE GUNGU IN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

korte als op middellange en lange termijn, als een
grote maar wellicht toch de enige bron van voedsel
en dus van ontwikkeling zou kunnen worden voor de
bevolking van deze armoedige streek.

3	De organisatie en het beheer wordt gedaan door
Zuster Bernadette.
3	De juridisch verantwoordelijke is Eerwaarde Heer
Théophane MALONGI, pastoor van de parochie
Sainte-Famille te Gungu, BP. 7245 Kinshasa

KOSTPRIJS VAN HET PROJECT
j Aankoop van het terrein : 66 ha x 10 $ = 660 $
k Aankoop vaarzen : 5 vaarzen x 300 $ = 1 500 $
l	Loon veearts en stalknecht : 150 $ x 12 (1ste jaar)
= 1 800 $
m Producten dierengeneeskunde : 1 500 $

Onze lezers weten reeds dat de Eerwaarde Heer
Macaire GITANGO, pastoor te Beauvechain,
afkomstig is van de streek van Gungu. Bij hem kan
men altijd bijkomende inlichtingen krijgen.
Place communale, 8 - 1320 Beauvechain
Tél. (OO32) 493 981 400
macarius17@yahoo.fr

3 TOTAAL : 5 460 $
3 
Plaatselijke deelname (aankoop van het
terrein) : 660 $
3 
GEVRAAGDE HULP : 4 800 $, zijnde € 3 710
Wij danken u bij voorbaat zeer hartelijk voor de hulp
die u aan deze mensen zal geven en wij verzekeren
u alvast dat we u op de hoogte zullen houden van de
uitvoering en het verloop van dit project.

DE VERANTWOORDELIJKEN VAN HET PROJECT
3	De vraag gaat uit van Zuster Bernadette NDENGI,
van de Zusters van Saint-Joseph de Turin/Gungu,
BP 7245 Kinshasa 1 - Tél. (00243) 819 214 714
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

Congo : neem deel
aan de financiering
van een kudde groot vee
en een voorraad producten
voor dierengeneeskunde

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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