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De bouw van enkele 
bijkomenDe 
klaslokalen in De 
gemengDe school 
van “De vrienDen van 
nieuw jeruzalem”

De gemengde school van “De Vrienden van de 
Nieuw Jeruzalem ” is een gemeenschapsschool 
van Port-au-Prince in Haïti. Deze school 
werd begin 2009 opgericht door een groep 
gekwalificeerde, competente, dynamische en 
toegewijde jonge mensen die afkomstig waren 
uit minder gegoede middens, en die zich nu 
op hun beurt wilden inzetten voor kinderen 
en opgroeiende jeugd van 5 tot 17 jaar uit die 
minder gegoede middens. Door die kinderen een 
behoorlijke opvoeding en een degelijk onderwijs 
te bezorgen wilden ze iets doen aan de toekomst 
van hun land.

“Cité Soleil” is gelegen in het westelijk 
departement in het arrondissement Port-au-
Prince en is ongeveer 5 km² groot en telt 
ongeveer 350.000 inwoners.

Wat is het probleem ?

Volgens de Haïtische grondwet van 
29 maart 1987 heeft iedere Haïtiaan 
recht op een sociaal welzijn. In de Cité 
Soleil is dat evenwel helemaal niet 
zo : de mensen vinden er onderkomen 
in tenten en zelfgemaakte barakken, 
en alle infrastructuur is er slecht of 
ontbreekt er.

De meerderheid van die woningen 
hebben geen toilet. Dat bevordert 
natuurlijk de verspreiding van een 
aantal van de gevaarlijkste ziekten : 
gele koorts, cholera, tuberculose. 
En opnieuw zijn er de kinderen het 
slachtoffer van overbevolking en 
analfabetisme.
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Die kinderen leven op straat en slenteren rond 
in die Cité Soleil want hun ouders hebben zeker 
niet de middelen om ze naar school te sturen.

Veel kinderen, eens ze de 6de AF doorlopen 
hebben, leren niet verder meer en gaan niet naar 
de middelbare school want hun ouders kunnen 
gewoon het schoolgeld niet langer meer betalen 
en hebben zelfs niet eens het geld om iedere 
dag de busreis naar die school te betalen.

Voorgestelde oplossing om 
het probleem op te lossen

  Het uitbouwen van vijf klaslokalen, een 
bibliotheek en informaticazaal, een kleine 
directiekamer en twee toiletten.

   Aan de kinderen van de school en van 
de andere scholen in de zone, eens die 
geslaagd zijn in de officiële examens van 
het 6de AF, de toegang tot het middelbaar 
onderwijs verzekeren zodanig dat zij hun 
studies kunnen verder zetten en eventueel 
voltooien. Dat kan hen dan brengen tot 
hogere studies en zelfs tot universitaire 
diploma’s.

Menselijke middelen, materiaal en 
geld om de oplossing uit te werken

q  Veel vooraanstaande en verantwoordelijke 
personaliteiten zullen moeten aangesproken 
worden en zowel nationale als internationale 
instellingen zullen moeten gecontacteerd 
worden om een financiële tegemoetkoming 
(of een persoonlijke bijdrage van deze 
personen) te krijgen voor de bouw van deze 
school. Daarenboven zullen aan de ouders 
een fysieke en financiële bijdrage, zijnde 
ter waarde van 100 haïtische dollar per 
inwoner, moeten gevraagd worden om de 
werking van de school te bekostigen. 

 
      

Welke en hoeveel mensen hopen wij 
te bereiken met deze actie

Het instituut wenst en hoopt een 300 à 400 
kinderen uit minder bedeelde middens die hun 
lager onderwijs met succes hebben beëindigd 
en die slagen in de officiële staatsexamens, te 
bereiken.

Vanaf dan zal men wellicht ook zien dat de 
ouders van die kinderen, zowel in de Cité Soleil 
als in de aanpalende zones, een meer sociaal en 
economisch stabieler leven zullen hebben. 
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DE bOuW VAN ENkELE bIJkOMENDE kLASLOkALEN IN DE gEMENgDE  ScHOOL VAN “DE VrIENDEN VAN NIEuW JEruzALEM”

MAtErIAAl HoEVEElHEID 

EEn-
HEIDS-

PrIjS 

PrIjS 
totAAl 

Blokken 2 000 5  10 000  

Cement 30 55  1 650  

Ijzeren palen 16  300   4 800  

Hout 2x4 80  120   9 600  

Vensters 50  6    300  

Platen 113  45   5 085 

nagels voor platen 10 Kg  10   100  

nagels voor hout 10 Kg  10     100  

toiletten   2  1 000   2 000  

Dunne planken 18  100   1800 

Bouwzand 2 vrachtwagens   700   1 400  

Ceramiek tegels 50  5    250  

Deuren in ijzer 3  1 500   4 500  

Deuren in hout 6  200   1 200 

totAAl $ 42,785 Ht of $ 5,348 US

gedetailleerd  geraamd  budget
(haïtiaanse dollar)

De school zal alle transportkosten van de 
goederen en alle kosten van alle handarbeid 
voor zijn rekening nemen.

coordinaten van de organisatie

Naam van de verantwoordelijke : 
Pierre Francklin directeur 
Adres : 13, rue Sanon - Cité Soleil 
Port-au-Prince - Haïti (W.I) 
Tel. :
 q (509) 4694 5771 
 q (509) 4616 7271 
 q (509) 3903-1621 
Email : pierrefrancklin@ymail.com

In de hoop dat onze oproep goed door u zal 
onthaald  worden …

Pierre Francklin, Directeur van de gemengde 
school van de Vrienden van nieuw jeruzalem.

Bezoek onze website :

www.sosenfantsabandonnes.be

• 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.



Haïti : 
steun ons bij de 

bouw van die enkele 
bijkomende klaslokalen 
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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

S O S E N F A N T S

B E 9 6

B P O T B E B 1

0 0 0 1 4 2 2 8 9 8 0 5

R U E

4 4 2 0

D E 5 4T I L L E U R

S A I N T - N I C O L A S

A B A N D O N N E S

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.


