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Tanzania :
De strijd
tegen Aids en
ondervoeding
Dream Centrum in Arusha

De leden van de Raad van Beheer van de vzw
SOS Verlaten Kinderen danken u voor uw hulp
en uw medewerking aan de verschillende
projecten die we hebben kunnen steunen in
2013.
Met uw giften hebben wij in de loop van dit
jaar volgende centra kunnen helpen :
3 H
 et Opvang- en Begeleidingcentrum voor
kindmoeders en hun kinderen van Gungu,
Congo
3 H
 et weeshuis “BETHLEEM” in Neder-Congo
(de Dienstmaagden van Maria)
3 D
 e gemengde school van de Vrienden van
Nieuw-Jeruzalem in Port-au-Prince, Haïti
3 D
 e bouw van een medisch centrum voor de
straatkinderen van Kisengo, Congo

(vervolg op pagina 2)

3 H
 et “rusthuis” voor verlaten personen
van Pondichery, India
3 H
 et Home Sint-Jozef van Konduru,
India
Via ons blad kunnen wij met u in
contact blijven en dank zij uw begrip
en uw steun kunnen wij een maximaal
aantal mensen blijven sensibiliseren
voor het lot van de kinderen in de meest
achterlijke streken van onze planeet,
en hopen dat ze eens een beter en
gelukkiger leven zullen kennen.

In hun naam, en voor uw trouw en
uw mildheid, zeggen wij u: DANK U

Tanzania : De strijd tegen Aids 	en
Bij voorrang worden er zwangere moeders verzorgd.
Dank zij het feit dat zij er tijdens hun zwangerschap
opgenomen en behandeld worden met antivirale
medicijnen, is er veel kans dat hun kinderen Aidsvrij ter
wereld komen. Dat is zeer hoopvol voor de toekomst en
dat geeft de vele moeders weer moed. De bijkomende
voeding die ze krijgen tijdens en na de bevalling
beïnvloedt ook gunstig de ontwikkeling van hun baby.
De centra hebben ook labo’s waar de bloedparameters
van de patiënten kunnen gemeten worden en waarmee
hun evolutie op de voet kan gevolgd worden.

a
Dream Centrum in Iring

Het programma Dream (Drug Resource
Enhancement against Aids and Malnutrition)
werd in 2002 gelanceerd door de Sant’Egidio
Gemeenschap. Vandaag worden er in tien SubSahel landen ongeveer 200.000 Aids zieken
verzorgd. In Tanzania zijn er drie centra actief :
Arusha, Iringa en Masanga.

De invloed die uitgaat van personen-virusdragers die
zich binnen het Dream-programma inzetten om de
bevolking te sensibiliseren voor Aids en die zich ook
aanmelden als begeleider van een Aids patiënt, is
van doorslaggevende betekenis voor het programma.
De aanwezigheid van deze mannen en vrouwen in
de verzorgingscentra zorgen er voor dat de Aids
patiënten bewust gemaakt worden van de ernst van
hun toestand, hoe zij zich in de toekomst zullen
moeten aanpassen, en vooral hoe strikt zij de hen

Dream centrum van Serengeti
Dream centrum van Iringa
Dream centrum van Arusha

Sant’Egidio Tanzania
P.O. Box 77291
Dar es Salaam
Tanzânia.
verantwoordelijke
Dokter Kingaru Shams

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

	en ondervoeding
Budget

Prix

Antiretovirale behandeling van 10 zwangere moeders gedurende 1 jaar

5.000 EUR

Bijkomende voeding voor moeders en kinderen

2.250 EUR

Laboratoriummateriaal

2.000 EUR

Benzine voor ambulante verzorging

750 EUR

TOTAL
voorgeschreven behandeling zullen moeten opvolgen,
en dit vanaf het begin van hun ziekte.
Er zijn dan ook goede resultaten : 98% van de kinderen
geboren uit Aids seropositieve moeders zijn virusvrij,
en in enkele maanden tijd worden de moeders weer
beter en kunnen ze terug aan het werk of hun gezin
terug opnemen.
Tanzania doet voor het ogenblik zeer veel op dit
gebied en zij breiden hun dienst : Prévention de
la Transmission Mère-Enfant (PTME) - vertaald :
“Voorzorg bij overdracht Moeder-Kind” - voortdurend
uit over het ganse land. De Sant’Egidio Gemeenschap
heeft inmiddels heel veel ervaring opgedaan en kan
nu de nationale gezondheidsautoriteiten helpen bij
het uitbouwen van hun diensten voor preventieve hulp
voor zwangere moeders.

10.000 eur
Het gaat hier evenwel ook over het versterken en het
uitbreiden van onze ambulante bijstand aan zwakkere
vrouwen en kinderen. Om zich nog te verplaatsen naar
een centrum zijn deze vrouwen soms zelfs te ziek soms zijn ze ook te arm – en dan kunnen onze sanitaire
medewerkers zich ter plaatse begeven. Iedere zieke is
voor ons even belangrijk in het Dream-programma. De
jaarlijkse kosten voor behandeling van een zwangere
moeder liggen rondom de 500 EUR.
In België wordt het Dream-programma beheerd door
de vzw Viva Africa waar de leden van de Sant’Egidio
Gemeenschap zijn bij aangesloten. De leden van de
Sant’Egidio Gemeenschap volgen de projecten op,
gaan regelmatig de projecten ter plaatse bezoeken
en begeleiden tijdens deze bezoeken de lokale
personeelsleden in de gezondheidscentra in Tanzania.

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, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas, Croissiaux Marc,
Neuzy Anne, Delooz François, Baruffa Antonio.

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

Tanzania :
de strijd tegen AIDS
bij toekomstige moeders
en bij kinderen

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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