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De associatie : Coalition
pour la Lumière au Burundi
“COLUBU”· vrij vertaald : De
Coalitie voor het Licht in
Burundi “COLUBU”· vraagt onze
hulp voor de scholing en het
onderwijs van kinderen van
oorlogsslachtoffers en van
andere kinderen in hoge nood.
Oorsprong van de Organisatie
16/11/2003 : ondertekening te Dar es Salam van het globaal
akkoord voor wapenstilstand. Het Burundees kind heeft dan een
oorlog van meer dan tien jaar achter de rug (november 1993 tot
november 2003). Die oorlog heeft het kind zijn allereerste recht
ontzegt, namelijk het recht op leven. Tijdens die periode bevond
het kind zich in een aantal extreem moeilijke omstandigheden die
het belette te genieten van zijn rechten : kinderen die als hoofd
van het gezin moesten optreden, kinderen die in opvangcentra
zaten, kinderen die in vluchtelingenkampen zaten, kinderen die
op straat leefden, kinderen die opgenomen waren in een voor hen
vreemd milieu, kinderen die kindsoldaat waren en moesten zijn,
om ten slotte en zeker niet te vergeten, die kinderen die besmet
en ziek waren van HIV en AIDS.
Mensen met enig gevoel van medemenselijkheid konden niet
onverschillig blijven voor deze menselijke ellende en het is op
deze basis dat het COLUBU op 25 november 2004 gesticht werd
en in januari 2005 geaggregeerd werd. Deze Vereniging zonder
winstgevend doel stelt zich als doel de ontwikkeling van de vrouw
en van het kind en gaat die vrouwen en die kinderen die getekend
zijn door de oorlog, de armoede en de HIV/AIDS, gaan helpen.

wie heeft deze organisatie gevormd ?
Getroffen door het zien van de omstandigheden waarin deze kinderen
moesten leven, heeft Mevrouw Aisha NINTERETSE zich op een

bepaald ogenblik aangesproken gevoeld om het leed
van deze sukkelaars te verlichten en is zij begonnen
deze kinderen op te vangen. Zij heeft onmiddellijk
geoordeeld dat het goed was een coalitie, een groep,
te vormen van goed menende mensen die dan samen
zouden werken om deze jongvolwassenen nog een kans
te bieden om alsnog een behoorlijk leven op te bouwen.
Overtuigd zijnde van het feit dat de toekomst van de
kinderen in hoofdzaak afhangt van hun opvoeding en
dat hen bijgevolg in de eerste plaats de gelegenheid
moest geboden worden om naar school te gaan, waar
ze zich dan zelf de middelen konden eigen maken om
een toekomst op te bouwen, stichtte ze in 1998, in de
gemeente BWIZA - Bujumbura, onder de naam “Ecole
la Lumière” - School van het Licht – een kleuterschool
en een volledige cyclus lager onderwijs. De school was
dus het startpunt voor het onderwijzen en het opvoeden
van kinderen van oorlogsslachtoffers en van kinderen
die door de oorlog in zeer moeilijke omstandigheden
waren terecht gekomen : ontheemden, gerepatrieerden,
vluchtelingen, bannelingen, achtergelaten en niet
begeleide kinderen of kinderen die leefden bij families
die te arm waren om hen de nodige zorgen te geven.
De regering van Burundi, via het Ministerie die voor
het onderwijs toen bevoegd was, keurde nog hetzelfde

De associatie “Colubu” vraagt onze hulp voor de scholing 	e
organisatie geholpen werden, de mogelijkheid gegeven een kleine
handel op te zetten : rijst, groenten, fruit, oliebollen, maniokmeel.
Het verder uitwerken van de activiteiten die inkomens creëerden
heeft er voor gezorgd dat, weliswaar bijgestaan door COLUBU, de
vrouw als gezinshoofd nu autonoom werd. De vrouw heeft nu een
zeker inkomen verworven dat volstaat om haar gezin te onderhouden.

2.	
Toezicht op de voedselreserves en op de
voedingswaarde van het voedsel

jaar 1998 de opening van de school ‘Ecole La Lumière’ goed en op
22 April 2008 heeft het Ministerie voor Opvoeding bij Ministerieel
Besluit n° 610/431 de school zelfs geaggregeerd. Het project
ECOLE LA LUMIÈRE werd op 25 november 2004 omgevormd tot
een Vereniging zonder Winstgevend doel, genaamd “COLUBU,
Coalition pour la Lumière au Burundi” en deze vzw werd dan ook
geaggregeerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij
Ministeriele Beslissing n° 530/119.

En om welke reden ?
Om de levensomstandigheden te verbeteren van die vrouwen en
kinderen die volledig hulpeloos achterblijven na de oorlog, die
lijden aan het HIV/AIDS, of die in volledige armoede ronddolen.
Het doel is om die vrouwen en die kinderen alsnog de gelegenheid
te geven zich te ontplooien en te laten genieten van hun rechten.

Afdeling VROUW
RR 
Opstarten en begeleiden van groepen van vrouwen rondom
activiteiten die samen hen inkomsten creëren en die dan
aanleiding geven tot het uitwisselen onder elkaar van hun
gedachten, hun gevoelens en hun ideeën.
RR Wijzen op het aandeel van de vrouw in, en hen aanzetten
tot, meer deelname in de consolidatie van de vrede en in de
ontwikkeling van Burundi

Afdeling KIND

doel : Verbetering van de voeding van moeders, kinderen en
jongelingen door toezicht te houden binnen de familie op de
voedselreserves en de voedingswaarde ervan.
De bevoorrading van een voedingsassistente die verbonden is aan de
families die bij noodgeval wezen en/of andere kwetsbare kinderen
opvangen, gaat via een programma van verdeling van voedselpakketten
(ter voorkomen van ondervoeding). Hier in de gemeente Gihanga in
de provincie Bubanza wordt een pakket bezorgd aan een familie in
nood die een ondervoed kind heeft opgevangen.

3. Onderwijs
Doel : Aan alle kinderen, jongens en meisjes, de middelen ter
beschikking stellen om de volledig cyclus van het lager onderwijs
af te werken.

4.1. Bedeling van schoolbenodigdheden
4.2. Naschoolse opvang voor weeskinderen
en andere achtergestelde kinderen
Binnen de gebouwen van de “Ecole la Lumière” organiseren en
leiden een aantal vrijwilligers van onze organisatie ‘s avonds na
iedere lesdag, een studiegelegenheid. Kinderen uit de arme families
zijn hierover fier en zelfverzekerd dat ze daar een ruimte vinden waar
ze in alle rust en veiligheid hun huiswerk kunnen maken. Indien ze
dat wensen kunnen ze ook hulp krijgen van deze vrijwilligers voor
een herhaling of voor een voorbereiding van een les.

4.3. De kleuterschool en de Lagere School “la
Lumière” in de gemeente BWIZA
De organisatie heeft een kleuterschool en een school voor lager
onderwijs , genaamd “Ecole la Lumière” in de gemeente BWIZA Bujumbura ingeplant. De school is niet alleen toegankelijk voor alle
kinderen van arme middens maar is ook toegankelijk voor meisjes
die gevlucht zijn uit de Democratische Republiek Congo en Rwanda.

RR Materiële en morele ondersteuning verzekeren aan de jeugd,
vooral aan de minst bedeelde jongeren ;

RR 
Inzet voor en verdediging van de rechten van het kind in
Burundi ;

RR Ontwikkelen van acties die kinderen ten goede komen, vooral
acties die de minst bedeelde kinderen ten goede komen

Project van sociale reclassering en
scholing van kinderen in moeilijkheden
1. Socio-economische zekerheid
Doel : vermindering van de extreme armoede bij kinderen en bij
kwetsbare families.
Het starten van tontines, genaamd “IKIRIMBA in Kirundi”,
individuele initiatieven die gelijkenissen vertonen met het begrip
microcredit. De tontines hebben aan de families die door de

5. Psychosociale bijstand :
dagen van ontspanning en feest
Doel : het bevorderen van de lichamelijke en mentale gezondheid
en de affectie tussen volwassenen en kinderen ; dit door middel
van sportactiviteiten, spel en zang.
Het aanwezig zijn van een psychosociale assistente geeft een
emotionele ondersteuning aan de kinderen die binnen hun families
en hun leefgemeenschappen het slachtoffer geweest zijn van
geweld, uitbuiting, misbruik, verwaarlozing, discriminatie of nog
meer gevolgen van de oorlog.

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

	en het onderwijs van kinderen
Het niet voltooien van de studies

Aanschaf van lessenaars

Het merendeel van de vluchtelingenkinderen die niet geholpen
worden door het UNHCR (United Nations High Commissioner
for Refugees - L’agence des Nations Unies pour les Réfugiés)
slagen er niet in de school volledig af te maken. Om hoofdzakelijk
economische redenen kunnen ze de kosten voor onderwijs niet
dragen. Voor het schooljaar 2013-2014 werden er zo 14 dergelijke
gevallen vastgesteld.

Behaalde resultaten
Het slaagcijfer is bevredigend voor de 25 kinderen die geholpen
worden door Handicap International; 2 zijn reeds naar het
middelbaar onderwijs, terwijl de 23 die op de lagere school blijven
allen geslaagd zijn en overgaan naar de volgende klas.

Wij hebben 45 lessenaars nodig want van de 60 lessenaars die
Handicap International ons in 2011 heeft bezorgd, zijn er nog 15
in een behoorlijke toestand.

Aanschaf van boeken
Wij hebben 84 boeken nodig want ook van de 114 boeken die
Handicap International ons in 2011 heeft bezorgd, zijn er nog 30
in een behoorlijke toestand. Die 84 boeken zijn bestemd voor de
volgende klassen : 30 boeken voor de 3° klas – 20 boeken voor de
5° klas – 14 boeken voor de 6° klas.

Aanschaf van bureeltoestellen
Met het oog op het brengen van goed en degelijk werk moeten we
vooral ons bureel uitrusten met informatica: een computer en zijn
bestanden, een afdruktoestel, een fotokopietoestel, dit alles om onze
planningen en budgetten beter voor te bereiden en te verspreiden.
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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 : 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

hulp voor de ankoop van
schoolbenodigdheden
voor kinderen komende
uit een lange oorlog

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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