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

STEUN VOOR HET
WEESHUIS “BETHLEEM”
VAN KANGU IN BASCONGO, GESTICHT IN
1995 DOOR DE ZUSTERS
“SERVANTES DE MARIE”
Te Kangu in het mayome gebied van de provincie
Bas-Congo zijn in het weeshuis met de naam
“Bethléem” een 60-tal kinderen van verschillende
leeftijd opgenomen. Ze hebben geen inkomen
en geen familie meer en vinden in dit weeshuis
onderdak, eten en kleding. Er wordt hen ook
onderwijs aangeboden ter voorbereiding op een
betere en veilige toekomst.
Dit huis werd gesticht door de Congregatie van
de Zusters “Servantes de Marie” (Dienstmaagden
van Maria). Zuster Jacqueline Diane is hiervan
de verantwoordelijke en die schrijft ons : « het
weeshuis Bethléem moet voor ons de uitdrukking
zijn van ons evangelisch leven waarbij wij ons ten
dienste stellen van de minstbedeelden van onze
maatschappij. Wij ontvangen met open armen
alle kinderen die verlaten zijn, van pasgeborenen
en schoolkinderen tot jonge meisjes. Hen een
complete vorming voor de toekomst geven is ons
hoofddoel. »

Het is inderdaad zo dat, globaal gezien,
de Bas-Congo “vrij rustig” is en niet die
drama’s kent die zich nu afspelen in het
Oosten van Congo, aan de andere kant
van het land. Niettemin is het een regio
met een explosieve bevolkingsaangroei,
die qua landbouw en voedselproductie
zeker niet mild bedeeld is door de
natuur, en die daar bovenop ook nog een
massale volksverhuizing kent van het
platteland naar de stad ; allemaal zaken
dus die niet gunstig zijn voor een stabiel
gezinsleven in een stabiele en geordende
gemeenschap. Alhoewel men niet kan
spreken van een te kort aan voeding of
eventueel hongersnood, is, zoals Zuster
Diane het schrijft, het zeer goed te zien
« dat de kinderen, spijts ze er behoorlijk
uitzien, meestal tekenen vertonen
van ondervoeding en onevenwichtige
voeding, omdat het gewoon onmogelijk

STEUN VOOR HET WEESHUIS “BETHLEEM” VAN KANGU IN BAS-CONGO,

En zoals Zuster Diane het ons uitlegt : aan die
toestand doen wij er dan maar zelf iets aan en
zien we er dan ook maar oplossingen voor te
vinden.

geworden is om een evenwichtige voeding te
geven aan het steeds maar en onophoudelijk
groeiend aantal kinderen ».
De moeilijkheden waarmee het weeshuis Bethléem
dagelijks te kampen heeft zijn vooral te wijten aan
de totale afwezigheid in de streek van openbare
diensten van sociaal dienstbetoon die er tenslotte
normaal zouden moeten zijn, en toegankelijk
moeten zijn, en zouden moeten voldoen aan de
basisbehoeften, vooral van kinderen die verstoten
zijn en nergens meer geholpen worden.

Soja, maïs en maniok vormen het
basisvoedsel van de bevolking in deze
streek en dit meestal onder de vorm
van meel. Dit gebeurt door het manueel
stampen van de granen in een vijzel. Dit
is een zware en tijdrovende bezigheid.
De vrouw die dat dagelijks moet doen
vóór iedere maaltijd verliest hierdoor
zeer veel tijd en veel energie. Met deze
molen zou het leven van een honderdtal
vrouwen zeer veel lichter worden: minder
zware belasting van het lichaam en meer
tijd in de loop van de dag om andere
dingen te kunnen doen.

« Wij hebben al een veestapel en een
kippenkwekerij in werking maar we zouden
nu willen diversifiëren en nieuwe bronnen van
inkomsten creëren om zo het schoolgeld voor
onze weeskinderen te betalen. Daarom zouden
we een molen voor graan (maïs, soja, maniok)
willen kopen en installeren. Die molen zou ook
ter beschikking gesteld worden van de bevolking
die nu nog de traditionele stamper gebruikt voor
het pletten van het graan. Het kaf van het koren
zou kunnen gerecupereerd worden om de kippen
te voederen. Ziehier het project waarmee ik aan
je deur kom kloppen.»
SOS Verlaten Kinderen legt u dit project voor
en doet beroep op uw vrijgevigheid en uw
solidariteit. Het gaat over het meewerken aan de
zelffinanciering van een project dat zich inzet voor
betere levensomstandigheden en onderwijs voor
de verlaten kinderen in de streek van Mayombe.
Het is dus inderdaad dit soort doelstellingen dat
u altijd aanspreekt.

Juridisch verantwoordelijke

3 Zuster Jacqueline Diane, ssmb
Avenue Kwalu, 60 - Kalamu
Tel.: +243 998 404 295
E-mail : dianejacqueline@yahoo.Fr
		
orphelinat_bethleem@yahoo.fr

Directrice en beheerster

3 Mamie Phemba
Avenue Tabora, 35 - Nzadi
Tel. : +243 998 947 970
E-mail : phemba_mamie@yahoo.Fr
Het weeshuis “Bethléem” werd opgericht te
KANGU : de Statuten werden neergelegd op 12
maart 2001.

GESTICHT IN 1995 DOOR DE ZUSTERS “SERVANTES DE MARIE”

Geraamd budget voor de aankoop en het installeren van een graanmolen
II	Uitbouw van een hangar (6m/4m)
en een werkruimte

I	Uitrusting, materialen, leveringen
en diensten
BENAMING

Stuks Eenheid Totaal
(€)
(€)

Molen + dieselmotor

1 3 600 3 600

Brandstof voor de 1ste maand
Smeerstoffen voor de 1ste maand

166L

0,96

160

5L

4,8

24

100

100

Behandeling en transport

BENAMING

Stuks Eenheid Totaal
(€)
(€)

Holle cementblokken

1 900

0,62

1 178

Zakken grijze cement

40

11,2

448

Langsliggers (5 cm/5cm)

70M

1,79

125,3

Dwarsliggers (10cm/4cm)

40M

2,5

100

IJzerprofielen L 8/12 m

10

8

80

IJzerprofielen L 6/12 m

8

5

40

Draad

5Kg

2,24

11,20

Nagels voor hout

8Kg

2,68

21,44

Reserve zeven (molen)

2

25

50

Vat van 200 liters

1

60

60

Blikken van 5 liters

4

10

40

Plastiekemmers

2

3

6

Nagels voor platen

5Kg

2,72

13,6

Plastiekbakken

2

4

8

Voegen voor plaatnagels

1Kg

1,87

1,87

Weegbalans (capaciteit. 100K)

1

180

180

Deuren en sloten

2

100

200

Zeven (graan)

2

35

70

Vensters

4

40

160

10

13,5

135

Subtotaal I

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

4 298

Platen bj 34
Behandeling en transport

240

Lonen

500
Subtotaal II

3 254,41

TOTAAL I+II

7 552,41

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

Provincie Bas-Congo :
hulp bij de aankoop
en het installeren
van een graanmolen

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)

B

E

9

6

0

0

0

1

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

B
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B

1
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L

E

4

4

2

I

N
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I

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

Mededeling
Communication
Mitteilung

0

S

A

4

2

T

2

8

9

8

0

5
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