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

INDIA : het land
in de schijnwerpers
… de bevolking in
de vergeethoek …
Er zijn geen stortbaden:
men gebruikt dan maar een drinkbeker als sproeikop

India, een van de “opkomende” landen, wordt
rijk. Maar de Indiase economie zit vol contrasten
… terwijl een kleine groep rijken steeds maar
rijker wordt, blijft het gemiddeld nationaal
inkomen per inwoner steeds maar laag en blijft
de bevolking arm, zeer arm.
Noch Pater Guy Moreau, noch Pater Solomon
Raju, noch het Home Saint-Joseph in Konduru
in de staat Andhra Pradesh (India) zijn
onbekenden voor onze lezers. Wij hebben in
het verleden reeds verschillende keren beroep
gedaan op uw vrijgevigheid voor hen, en dat is
nooit vruchteloos geweest.
In 1977 en opnieuw in 1990 is de streek
getroffen geweest door een geweldige cycloon ;
beide samen hebben verschillende duizenden
doden gemaakt. Na de tweede cycloon heeft
Pater Solomon zelf en met zijn eigen bescheiden
middelen, enkele kinderen van de slachtoffers

opgenomen. De Overste van de
Congregatie van Moeder Thérèsa heeft
dat initiatief dan voorgesteld aan een
Belgische priester, Pater Guy Moreau.
En die heeft hen dan beloofd te zullen
helpen samen met zijn Belgische en
Franse vrienden …
In 1992 en met die beloofde hulp van
overal, hebben ze een klein terreintje
gekocht en stap voor stap het Home
Saint-Joseph recht gezet.
En sedert 21 jaar kunnen ze in het
Home de noden van 300 arme kinderen
en wezen lenigen (huisvesting, kledij,
voedsel en opvoeding). Dank zij de
giften zijn ze zelfs nu in staat ieder
kind te helpen, ongeacht van welke
godsdienst het kind ook is.

INDIA : het land in de schijnwerpers … 	de
Heel zeker is dit alles niet gemakkelijk, en
inderdaad, er zijn mislukkingen en er zijn
tegenwerkingen, maar dit werk is een mooi
werk !
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Verschillende jaren van droogte, gevolgd door
soms intense moessonregens, hebben de
bevolking in deze arme streek aan de rand van
de hongersnood gebracht. (650 miljoen armen,
waarvan de helft kastenloze ”onaanraakbaren”.
Ieder jaar krijgt Pater Solomon bezoek van Pater
Guy Moreau met een aantal van zijn Belgische
en Franse vrienden en kunnen ze ter plaatse zien
hoe gelukkig en dankbaar de kinderen er zijn.
Zij bedanken u trouwens zeer hartelijk voor onze
milde giften van het verleden waarmee zij de
toiletten voor de meisjes gebouwd hebben en
waarmee ze ook een waterput hebben kunnen
laten boren (drinkbaar water).
Het Home is er beslist niet alleen om weeskinderen
en verlaten kinderen van hongersnood en
extreme armoede te redden, maar is er ook en
zeker veel meer om die kinderen op te voeden
tot actieve burgers, hen respect voor anderen
bij te brengen, en hen open te stellen voor de
culturen en volkeren rondom hen …

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

En wat kan nog mooier zijn dan deze kinderen
gelukkig te zien, ze ongestoord te zien spelen, te
kunnen deel nemen aan hun opvoeding, ze het
Home te zien verlaten en ze te zien uitvliegen
op eigen vleugels, en ze later terug te zien met
hun eigen kinderen om een goedendag te komen
zeggen !
Verschillende van deze kinderen maken
inmiddels deel uit van onze staff en werken
nu bij ons als onderwijzer of studiemeester of
dagelijkse medewerker.
Het dagelijks beheer van het Home SaintJoseph (voeding, onderwijs, gezondheidszorg,
kledij, enz.) is de eerste dagelijkse zorg. Naast
de voeding (6300 kg rijst per maand!) en de
schoolartikelen, zijn ook de toiletartikelen
en producten voor persoonlijke hygiëne voor
de kinderen onontbeerlijk, en kunnen de
onderhoudsproducten en poetsartikelen voor de
gebouwen en lokalen ook niet ontbreken.
Tandpasta voor de kinderen : ieder kind krijgt
maandelijks een tube van 50 gr (een tube kost
ongeveer 15 roupie, of ongeveer € 0.21). Per
jaar worden dit 3600 tubes tandpasta.
De temperatuur in India loopt gemakkelijk
op tot over de 38°, en dit bij een hoge
luchtvochtigheid. Zich zeer dikwijls wassen
is dus zeer noodzakelijk. Ieder kind krijgt
maandelijks twee stukjes zeep van 100 gr (een
stukje zeep kost ongeveer € 0.30). Per jaar
worden dit 7200 stukjes zeep.
Dagelijks wordt voor het wassen van de klederen
6 kg waspoeder gebruikt. Per jaar wordt dat
2190 kg waspoeder !

	de bevolking in de vergeethoek …
Overzichtstabel van de toiletproducten
Jaarlijkse
hoeveelheid

Kostprijs
per stuk
roupie

Kostprijs
per stuk
c

Jaarlijkse
kosten
ongeveer

Tandpasta

3600 tubes

Rs. 15/-

0,21 c

± 756 €

Zeep lichaamsverzorging

7200 stuks

Rs. 21/-

0,3 €

± 2 160 €

2190 kg

Rs. 82/-

1,17 €

± 2 562 €

2920 liter

Rs. 60/-

0,85 €

± 2 482 €

Waspoeder
Onderhoudsproducten
toilet

De toiletten die de 300 kinderen gebruiken
moeten zeer regelmatig onderhouden en
gereinigd worden; hiervoor wordt dagelijks 8 liter
ontsmettingsmiddel gebruikt. Per jaar wordt dat
2920 liter.
Dit zijn enkele van de noodzakelijke producten
voor de 300 kinderen per 12 maanden.
Wij vragen nog eens opnieuw uw steun voor een
verbetering van de dagelijkse verzorging van
onze kinderen.

De kinderen tijdens het middagmaa

l

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:

Groepsfoto met de Paters

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

aankoop van producten
voor basishygiëne
voor de kinderen van
het Home St-Joseph

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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