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Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE
Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België

Een familie zit vóór hun hut; de muren en het dak zijn
uit gevlochten kokospalmbladeren; de hut is in behoorlijk
goede toestand

“SOS Verlaten Kinderen” heeft er in december
2004, toen in de nasleep van de TSUNAMI,
verscheidene projecten ondersteund.
Het werk “Volontariat in India” neemt het
peterschap op zich van een 1300 tal kinderen. De
kinderen krijgen er eten, ze worden er begeleid in
hun studies en hun families worden geholpen door
de plaatselijke sociale werkers. Het werk heeft ook
een boerderij waar er een zestigtal zigeunerkinderen
en weeskinderen verblijven en er als 6 families
met elkaar leven. Er is ook een opvangcentrum
voor straatkinderen van de stationsbuurt van
PONDICHERY, nog een kinderdagverblijfcentrum en
enkele kleuterklasjes. Er is ook nog een weefatelier
voor genezen leprapatiënten van de streek.
“AMAIDI ILLAM”, “het rustoord”, dat in 2004,
ook binnen het werk “Volontariat” werd opgericht,
beantwoordt dan anderzijds aan de noden van

U kent wellicht het
werk reeds “Volontariat
en Inde” (Vrijwillige inzet
voor India) dat in 2002,
zowel in PONDICHERY
(Zuid-India) als in LUIK,
zijn 50-jarig bestaan
heeft gevierd.
die ouderlingen die volledig verlaten
zijn, geen inkomen hebben en op straat
moeten leven. Te oud of ziek kunnen
ze tenslotte nog de etensresten van de
kinderen bedelen.
De weldoener die de volledige opbouw en
alle werkingskosten van dat rustoord op
zich had genomen is jammerlijk genoeg
twee jaar geleden gestorven en alhoewel
wij geen financieel alternatief hebben om
dat rustoord verder te beheren zouden
wij het willen verder zetten omdat het
zinvol is en nuttig is.
In een soort patio leven er in kleine
kamertjes van één of twee personen,
een dertigtal ouderen. Zij krijgen eten,
worden verzorgd en worden medisch
opgevolgd.

“Volontariat en Inde” heeft zijn
De ouderen zijn begeesterd en blij te kunnen
meewerken met de koks voor het klaarmaken
van het eten : dagelijks, 25 kg tomaten, 25 kg
aubergines, of wortelen, enorm veel uien en
knoflook (een sterk biologisch antibioticum).
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Er is inderdaad een synergie tussen die twee
eenheden : zowel voor de kinderen als voor de
ouderen zijn zowel het medisch centrum en
de keuken als de producten die de boerderij
voortbrengen, nuttig en belangrijk. Er zijn
anderzijds op alles financiële grenzen en het
is duidelijk dat bij hogere leeftijd de medische
kosten soms explosief hoog kunnen worden. Zo
staat de zorgprijs per maand voor een ouderling
nu op 4.500 Roupies, of € 57; dit is ongeveer het
dubbele dan dit van een kind.
Mevrouw
de
BLIC-HERMAN,
oprichtster
van het “Volontariat” kende goed Eerwaarde
Heer GERRATZ die directeur was van het
“BALLOIR” te Luik waar ook een rustoord en een
kinderverblijfcentrum in dezelfde gebouwen zijn
ondergebracht. Nog op de dag van vandaag is
men overtuigd van de noodzaak dat ouderen en
jongeren mekaar ontmoeten, met mekaar praten
en mekaar wederzijds helpen. Doorheen de ganse
geschiedenis van de mensheid is er trouwens een
overdracht geweest van kennis van oud naar jong,
en omgekeerd.
Om die reden, en ook omdat dit idee uitgewerkt
was in de Luikse realisatie, werd “AMAIDI ILLAM”
vlak naast de keuken en volledig middenin het
“Volontariat” met zijn 1300 kinderen, ingebouwd.

Het gebeurt dat hen gevraagd wordt op een ziek
kind te letten, of op een kind te letten dat plots
binnen gebracht wordt wiens ouders tijdelijk, of
soms voor altijd, verdwenen zijn. Soms is het ook
een van die kinderen die bij hoogdringendheid
een paar dagen een oudere persoon gaat helpen
en bijstaan.
De ouderen zijn ook altijd uitgenodigd op alle
feestjes in de kinderbewaarplaatsen en de
kleuterklassen. Zij worden door de kinderen
erkend en gerespecteerd. Bij een overlijden is het
de ganse gemeenschap die samen rouwt.
Als men ziet hoe de kinderen en de ouderen samen
leven en met mekaar omgaan, is het moeilijk te
beslissen met welke partij niet verder te gaan.
Het is om die reden dat we het rustoord als
onderdeel van het “Volontariat “ werkelijk zouden
willen behouden en dat wij u zeer dankbaar
zouden zijn als U ons kon helpen bij de betaling
van de lonen van de begeleiders en de aankoop
van de eetwaren en verzorgingsproducten voor de
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50-jarig bestaan gevierd
Het atelier SHANTI (“vrede” in het sanskriet)
In dit atelier zijn een
aantal
Belgische
vrijwilligers werkzaam
die
gespecialiseerd
zijn in het maken van
kussens voor yoga en
yoga-kussens
meditatieoefeningen.
Alles is 100% katoen, geweven door families
van genezen leprapatiënten van Pondichéry.
De prijzen zijn buiten alle concurrentie. Grote
kleurenvariatie, kapokvulling in de yogakussens
en sarrasin-granen in de meditatiekussens.
Ook vind je er een uitgebreide keuze aan allerlei
stoffen, tassen, voorschoten en shorts, enz., alles
gemaakt in Pondichéry.
Voor verdere inlichtingen : www.avi-shanti.be

opgenomen patiënten (de werkingskosten belopen
€ 1.710 per maand).
De verantwoordelijke persoon in België voor dit
project is Mevrouw Hélène REMY-HERMAN; zij
is de zuster van Mevrouw Madeleine de BLICHERMAN, de stichteres van het werk “ Volontariat
en Inde” Voor verdere inlichtingen is Mevrouw

De opbrengst van deze verkoop wordt als loon
overgemaakt aan de families van de genezen
leprapatiënten en wordt beschouwd als een
financiële ondersteuning van die families.
SOS verlaten Kinderen vraagt u met aandrang
om een financiële bijdrage voor dit werk. De
verdwijning ervan zou dramatisch zijn, zowel
voor de kinderen als voor de ouderlingen.
Atelier SHANTI is gelegen op volgende adressen :
q	rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas.
Tél. : 0479 75 54 55 open van maandag tot
donderdag van 14 tot 17 uur - of op afspraak
op nummer 0486 79 21 27
q	place des Ondines, 13 - 1348 Louvain-LaNeuve – open op woensdag en donderdag van
15 tot 18 uur - of op afspraak op nummer
010 45 06 44 of 0478 56 16 93).

Hélène REMY-HERMAN telefonisch bereikbaar op
nummer 010 450 644 of bij mail :
hln.herman@gmail.com
Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

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:
India : help het “la maison
du repos” (het rustoord)
en de ouderlingen die
zonder inkomen op straat
moeten leven.

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

Een patiënt van het
rustoord AMAIDI ILLAM
heeft gedaan met zijn
middagmaal ; de kinderen
hebben de zaal reeds
verlaten en zijn terug naar
de klas. Zie de eenvoud in
de eetruimte. Men zit op
een matje op de grond. Men
eet, zonder bestek, uit een
grote inox schaal waarop
alles ligt ; rijst, saus,
groenten en nagerecht.

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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