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IN DE DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO
STUDEREN DE KINDEREN
NOG OP DE GROND

DE OMSTANDIGHEDEN
De Democratische Republiek Congo is 70 maal groter
dan België ; het is een rijk land maar het land blijft op
de sukkel als gevolg van een reeks oorlogen met samen
2 miljoen doden. De democratie waarop de bevolking zo
haar hoop heeft gesteld, heeft nog altijd geen verbetering
van de levensstandaardaard gebracht. In het dorp Nkondo
is het aanbod voor onderwijs en opvoeding van kinderen
nog altijd uiterst miniem. De lagere school Sainte-Odile
staat er bouwvallig bij en heeft geen werkingsmiddelen.
Het dorp Nkondo vormt een soort enclave ten zuidoosten
van Mayombe in het district van de Benedenstroom en telt
5 600 inwoners. Palmolie en producten van kleinschalige
familiale landbouw en veeteelt bezorgen hen een
zeer bescheiden inkomen. Drinkbaar water moet
gehaald worden in een bron op 4 km van
het dorp ;

dat is ook de oorzaak van nogal wat problemen
en ziektes bij de bevolking.

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
In de Democratische Republiek Congo gaan
veel kinderen nog altijd naar school in praktisch
onmenselijke omstandigheden. Dit is zeker het
geval in de Lagere school Sainte-Odike in het dorp
Nkondo. Die school en haar infrastructuur heeft
inderdaad niets te maken met de ons bekende
lagere school met die ruime klaslokalen ;
boomstammen in plaats van lessenaars,
een houten schuur zonder deuren zonder
vensters maar muren van strobalen,
en verder met een schromelijk te
kort aan lesmateriaal, enz.

IN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
VERANTWOORDELIJKEN VAN HET PROJECT
Juridisch verantwoordelijke belast met de uitwerking
van het project : De Heer Michel MBUINGA
Voorzitter van de vzw B.O.M.B.E. d’amour
Avenue KINKONZI 14
commune de NZADI · Ville de BOMA
Tel. : 00 243 993 841 438
E-mail : mbuingamichel@yahoo.fr
mbuingamiche@gmail.com
Aanspreekbare persoon voor België :
Priester Julien MAVINGA
Paroisse Sacré-Cœur
Rue des Noisetiers, 2 · 5020 VEDRIN
Tel. : 0476 42 14 26
E-mail : mavingajulien@yahoo.fr
In deze school zijn ongeveer 300 leerlingen ingeschreven
en ze komen uit de tien dorpen rondom Nkondo. Er zijn
kinderen die 6 tot 9 km per dag lopen om naar school
te komen. Er zijn enkele kinderen die een schooluniform
dragen, maar de meeste ouders kunnen zelfs niet de
onderwijzers betalen.
De gebouwen zijn zo bouwvallig en omstandigheden
waarin die kinderen van Nkondo en omliggende dorpen
moeten leren zijn zo slecht dat de school regelmatig in
het regenseizoen moet sluiten en dat de kinderen tot een
trimester lang geen school hebben.
Om aan deze ellendige toestand te verhelpen heeft la
B.O.M.B.E. d’amour (vrij vertaald : de B.O.M. van liefde –
met afkortingen B : bénévoles : vrijwillig - O : organisés :
georganiseerd - B : branchés : vertakt – E : engagés :
geëngageerd), een Congolese associatie ten voordele
van minderbedeelde kinderen en ter bevordering van
minderbedeelde vrouwen, besloten tot het bouwen van
een schoolgebouw met drie klaslokalen met afmetingen
9 m op 7,5 m, waar 300 kinderen kunnen ingeschreven
worden, waar de leraars op een behoorlijke manier les
kunnen geven en waar de kinderen op een behoorlijke
manier les kunnen volgen.

DOEL VAN HET PROJECT
Het project heeft als einddoel het verbeteren van de werken leeromstandigheden van leraars en leerlingen.
Het project vereist het bouwen van drie nieuwe klaslokalen,
maar dan in duurzame materialen. Het gebouw zal
gebouwd worden op fundamenten van in cement gemetste
rotsblokken en zal een dak hebben van ijzeren golfplaten ;
het dak zal steunen op cementen palen.

MIDDELEN OM HET DOEL
VAN HET PROJECT TE BEREIKEN
We beschikken over een terrein waar het schoolgebouw
zal komen.
De bevolking die zeer gemotiveerd is zal ons helpen bij het
maken van de stenen ter waarde van € 3.200 en engageert
zich om het vervoer van zand, water en grind voor de
constructie van het gebouw te organiseren. Aangezien
er enkele ouders metser van beroep zijn, hebben die ons
beloofd om tegen een schappelijke vergoeding, zo niet
gratis, te helpen en zelfs concreet deel te nemen aan de
metswerken ; die kunnen geraamd worden op € 1.250.
De duur der werken wordt geraamd op 7 maanden en het
gevraagde bedrag is € 6.930. Dit zal het bedrag zijn dat
nodig zal zijn voor de aankoop van de materialen zelf:
gegolfde platen voor het dak, cement voor de fundamenten
de muren de vloeren en het plakwerk, de schrijnwerkerij
(deuren en vensters), verf, en nog wat transportkosten en
klas meubilair.
Op deze manier zullen deze drie nieuwe klaslokalen van
9 m op 7,5 m, gebouwd volgens de huidige normen,
plaats bieden aan 300 leerlingen van de lagere school
Sint-Odile in Nkondo die er dan in beste omstandigheden
onderwezen en opgevoed kunnen worden.
Wij danken u van harte voor uw aandacht en uw steun aan
dit project.

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

STUDEREN DE KINDEREN NOG OP DE GROND
PROJECT VOOR DE BOUW VAN EEN GEBOUW
VAN 3 KLASLOKALEN VOOR DE LAGERE SCHOOL
VAN SAINTE-ODILE VAN NKONDO T’SUNDI
(Afmetingen : 27.6 m x 8 m)
NÖTIGES MATERIAL, KOSTEN UND KOSTENSCHÄTZUNG
BENAMING

HOEVEELHEID

EENHEIDSPRIJS

TOTAALPRIJS

Rotsblokken

24 m

3

20 €

480 €

Zand

36 m3

13 €

468 €

Grind

17 m3

32 €

544 €

Bakstenen
(cementblokken)

4 000

0,8 €

3.200 €

175 zakken

14 €

2.450 €

Golfplaten
(70 x 180 cm)

230

7,8 €

1.794 €

Hout (Dak, deuren,
vensters)

7 m3

120 €

840 €

Betonijzer Ø 6

60 stuks

4€

240 €

Betonijzer Ø 8

34 stuks

5,5 €

187 €

15 kg

2,2 €

33 €

Kalk

250 kg

1,5 €

375 €

Nagels met koppen

23 kg

2€

46 €

Gewone nagels

32 kg

2€

64 €

Cement

Binddraad

Plaatselijk vervoer van materialen
Handarbeid

500 €
1.950 €

ALGEMEEN TOTAAL

13.171 €

PLAATSELIJKE HULP

6.241 €

GEVRAAGDE HULP

6.930 €

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:
Steun de constructie van
een gebouw van 3 klaslokalen
voor de lagere school

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 : info@sosenfantsabandonnes.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

Sinte-Odile in het dorp Nkondo

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)

B

E

9

6

0

0

0

1

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

B

P

O

T

B

E

B

1

S

O

S

E

N

F

A

N

T

S

R

U

E

D

E

T

I

L

L

E

4

4

2

I

N

-

N

I

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
Name und Adresse des Begünstigten
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Communication
Mitteilung

0

S

A

4

2

T

2

8

9

8

0

5

A

B

A

N

D

U

R

5

4

L

A

C

O

O
S

N

N

E

S

EUR

CENT

