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In de arme 
volkswIjken 
van de hoofdstad 
kInshasa 
In Congo…  

Broeder José Nzau van de Orde van de Minderbroeders is 
Directeur van de Associatie “Solidarité Montante” (Grote 
Solidariteit). Deze associatie zet zich in voor de zwakkeren 
van de maatschappij (straatkinderen, weeskinderen, 
risicokinderen) en begeleidt hen en komt op voor hun sociale 
rechten. Voor hun “Foyer” (hun opvangcentrum voor kinderen 
in nood) vraagt hij onze steun voor de verdere uitbouw van 
een Medisch Centrum dat nu reeds in volle opbouw op .

In Kisenso, een wijk in de arme volksbuurten van Kinshasa 
zijn de levensomstandigheden extreem hard; geen verharde 
wegen, geen riolering, geen toegang tot enige vorm van 
onderwijs, en vooral geen werk.
De mensen leven er met veel te veel samen opgepakt in 
krotten, bijeen getimmerd met planken en golfplaten. 
Elektriciteit, waterleiding en afvoerleiding is er niet. Wel is 
er dagelijks en in overvloed: geweld, criminaliteit, modder, 
honger, ziekte, en vooral wetteloosheid. 

Als gevolg van die moeilijke leefomstandigheden wordt 
het gewoon dat er kinderen, en met duizenden, op straat 
leven, straatkinderen worden, en zichzelf moeten zien te 
bedruipen om te overleven. Dat geeft dan aanleiding tot 

kinderarbeid in al zijn vormen, of tot allerlei 
vroegtijdige seksuele uitbuitingen en Aids. Die 
kinderen waar hun ouders hen niet eens kunnen 
verzorgen, kom je dan tegen als schoenpoetsers, 
of op zoek in de vuilnisbakken op straat, of op 
de vuilnisbelten buiten de stad, waar ze allerlei 
nog recupereerbare grondstoffen (plastics, 
leder, metaal), sorteren en verkopen aan 
tussenpersonen om in leven te blijven. 

Voor kinderen tussen 6 en 15 jaar is het verder 
wel algemeen dat werken en geld verdienen, 
een bron van inkomsten is voor de familie. Maar 
hierdoor krijgen de kinderen wel drie problemen. 
In de eerste plaats brengen hun activiteiten 
ruim onvoldoende op en gaan ze niet naar 
school, dus geen onderwijs, geen vorming, geen 
opleiding. Maar daarenboven hebben velen van 
die kinderen geen dak boven hun hoofd en leven 
ze op straat; dus geweld en drugs en nog meer 
vatbaar voor ziektes. Meestal hebben ze dan 
ook nog geen toegang tot medische preventie: 
ze gaan niet naar de dokter en zij kunnen geen 
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medicamenten kopen, want dat zijn allemaal onmogelijke 
uitgaven voor hen. Het leven van deze laatste kinderen 
start duidelijk onder een zeer slecht gesternte. Het is dus 
in deze optiek dat hoger vermeld project in 2009 werd 
uitgewerkt : we moeten de kinderen die leven en werken op 
de vuilnisbelten terug halen en terug naar school brengen.

In samenwerking met de sociale assistenten bestaat het 
programma er uit de kinderen op te zoeken wanneer ze 
vrij zijn tijdens de dag en ze te betrekken in alternatieve 
programma’s zoals sport, alfabetisering kunstwerken, 
debatten over diverse onderwerpen (hygiëne, ethiek, 
levenswaarden …) Het programma bevat ook een warme 
maaltijd. Zo is “Le Foyer: Enfants du même Père » (De Foyer: 
Kinderen van dezelfde Vader), ontstaan, verder genaamd 
“De Foyer” dat gesticht werd door de V.Z.W. “Solidarité 
Montante”. Deze V.Z.W. is van Congolese oorsprong en 
heeft als doelstellingen: het bevorderen van humanitaire 
ontwikkelingsprojecten, het toezicht op de Rechten van het 
Kind, en het volgen van de socio-economische ontwikkeling 
van de gemarginaliseerde groepen. 

De doelstelling van de Foyer is dan het opvangen van 
kinderen die in nood zijn en aan hun lot zijn overgelaten en 
hen de mogelijkheden aan te bieden om zich opnieuw een 
nieuw en menswaardig bestaan uit te bouwen. Uiteindelijk 
heeft ieder mens toch het recht op respect en erkenning 
van zijn persoon. 

In de Foyer zijn de kinderen in goede handen :
q  Zij worden gevoed, verzorgd, aangekleed en naar 

school gestuurd
q  Zij leven in een midden waar rust en orde heerst, en 

geen geweld is. Zij leven er als één grote familie !
q  Daarenboven worden ze begeleid en gevormd 

tot volwassenen met respect voor de menselijke 
waardigheid. 

In 2009 had de Foyer 12 kinderen en heerste er een 
vijandige sfeer. Vandaag zijn er 60 kinderen, waaronder 
wezen en kinderen van de straat, maar ook kinderen die 
beschuldigd worden van hekserij en tovenarij.

Het begin is niet gemakkelijk geweest. De eerste moeilijkheid 
die we hadden was dat er geen verstandhouding was 
onder de kinderen: de kinderen kwamen van verschillende 
families, van verschillende stammen en hadden geleefd in 
heel verschillende omstandigheden. Sommigen onder hen 
waren ongeneeslijk ziek: AIDS van bij de geboorte, besmet 
door hun ouders, Verder werden de kinderen die aanzien 
werden als zijnde betoverd of behekst, beschouwd als 
een bedreiging voor de maatschappij. Dergelijke kinderen 
worden voortdurend van allerlei zaken beschuldigd, 
en bedreigd en vervolgd. Die sfeer wordt tenslotte ook 
nog overgedragen op alle personen die ze opvangen en 
helpen. De volgende moeilijkheid was er duidelijk een van 
financiële aard om al die behoeften van deze kleine wereld 
te financieren. Om de werking en het onderhoud van de 
Foyer nu te verzekeren, verhuurt de Foyer een zaal voor 
conferenties en opleidingen, heeft zij een schapenstal en 
kweekt schapen en verzorgt zij een traiteurzaak en verkoopt 
eetmalen. 

Spijts alles heeft de Foyer ook aangename dagen gekend. Dit 
zou wel een zeer lange vertelling worden want ondertussen 
zijn er kinderen groot geworden en bij de 60 kinderen die 
nu op de Foyer zijn, volgen er 10 de middelbare school, 
zijn er 35 in het lager onderwijs en leren de 15 anderen 
een beroep en nemen deel aan onze activiteiten waarmee 
we de uitgaven van onze Foyer financieren.

Voor het ogenblik zou de Foyer zijn werkterrein willen 
uitbreiden en zouden ze een Medisch Centrum willen 
bouwen waar raadplegingen en dagelijkse zorgen aan zieke 
kinderen zouden kunnen gegeven worden. Er wordt ook 
gedacht aan de jonge straatmeisjes die zwanger werden 
en dikwijls in extreme noodsituaties terecht komen. Een 
dergelijk medisch centrum van behoorlijke kwaliteit zou 
ook ten goede komen aan de ganse gemeenschap in de 
wijde omtrek. Ook de inkomsten ervan zouden ten goede 
kunnen komen aan onze kinderen.
Voor dit project beschikt de Foyer reeds over een team 
van medisch personeel en met gelden van plaatselijke 
schenkers is men met de bouw van dit centrum reeds een 
heel eind gevorderd. Alleen de huidige fondsen zullen niet 
volstaan om het dak, de deuren, vensters en afwerking, te 
betalen. Die laatste punten worden geschat op 6500 euro.  
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Inwonende  en naar school gaande kinderen van de Foyer



ZOuDEN WE kuNNEN BErOEp DOEN Op 
uW VrIJGEVIGhEID ?

Alle hulp, ook de allerkleinste financiële bijdrage, is 
welkom. Broeder José dankt U van harte en dankt ook U 
allen, milde schenkers, voor de aandacht die u zal geven 
aan zijn oproep.
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bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

N° BeNamiNg eeNh. hoev. eeNheid € ToTaal €
i dak

BalkeN houT m3 5 180,00 900,00
BedekkiNg golfplaT. galvaN. Bg 28 m2 90 12,00 1 080,00
oNderdak Triplex m2 120 10,00 1 200,00
plaNkeN m 90 5,00 450,00
ToTaal 1 3 630,00

ii BeklediNg
pleisTer iN cemeNT BiNNeN m2 140 5,00 700,00
pleisTer iN cemeNT BuiTeN m2 125 5,00 625,00
Tegels m2 30 15,00 450,00
ToTaal 2 1 775,00

iv schrijNwerkerij
leveriNg eN plaaTsiNg meTaleN deureN  eN veNsTers  pièce 10 1 095,00 1 095,00
ToTaal 3 1 095,00
alGEMEEN ToTaal 6 500,00

VOOrLOpIG BuDGET IN EurO

• 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.



Congo : hulp voor het 
bouwen van een medisCh 

Centrum voor 
de straatkinderen 

van kisengo

#

Verstoten door zijn 
ouders leefde dit kind 
op de straat.

Vandaag, dank zij de 
Foyer waar het werd 
opgenomen, kan het 
lezen en schrijven 
en volgt het een 
beroepsopleiding.

sos VERLATEN KINDEREN
DEELT oNs MEDE
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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.


