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HULP AAN DE
PROJECTEN VAN DE
“LEONCE MEGIE”
SCHOOL IN DE “JACMEL”
VALLEI TE HAITI
De leerlingen van het college maken een boomkwekerij

CONTEXT
De “Léonce Mégie” school, gesticht in 1926
door de Broeders van Christelijke Instructie,
bevindt zich op het platteland in de “Jacmel”
vallei, in het zuid-oosten van Haïti. Gedurende
ongeveer 80 jaar was het een kleine primaire
school.

In 2005, werd er college geopend. Met deze
nieuwe afdeling ontmoetten de Broeders en
heel het educatief personeel meer en meer
moeilijkheden om een structuur te geven aan
de leerlingen om hun manuele mogelijkheden
te ontwikkelen. Daarom hebben ze “ITAP”
lessen ontwikkeld: initiatie in de technologie
en in de productieve activiteiten waarvoor al
een geheel van projecten bestond. Anderen
projecten zijn in ontwikkeling.

BESTAANDE PROJECTEN
• Inrichting
van
de
moestuin
onderhouden door de leerlingen zelf.
De kost van de productiemiddelen voor
de landbouw en het jaarsalaris van de
leraar is ongeveer 2 985 €. Indien
we een fianciële hulp vinden voor het
behouden en het onderhouden van
het project (tuin en kwekerij) is deze
welkom, en wordt het budget van de
school verlicht.
• Bouwen van een omheiningsmuur
De nieuwe asfaltweg die juist voor de
school ligt, is gevaarlijk. Het is dus
dringend de leerlingen te beveiligen.
Daarom hebben de Broeders voor
deze muur 35 705 € betaald.

HULP AAN DE PROJECTEN VAN DE “LEONCE MEGIE” SCHOOL
PROJECTEN IN ONTWIKKELING
Een kippenhok
Hieronder een foto van het kippenhok in
constructie. Wij hebben eerst een grote kuip met
een capaciteit van ongeveer 250 000 liter water
gebouwd, want er is geen wateraanvoersysteem
beschikbaar in de “Jacmel” vallei.

Een atelier
Eén van de zalen voor de “ITAP” lessen (initiatie
in de technologie in de productie-activiteiten is
bijna afgewerkt. De zaal die als winkel gebruikt zal
worden moet nog bekleed worden met een crépi,
een deur en metalen vensters moeten geïnstalleerd
worden om het kostbare materiaal dat er geplaatst
zal worden, te beveiligen. Tot hiertoe hebben de
werken 24 575 € gekost.
Wij zijn momenteel op zoek naar financiele
middelen voor de afwerking en voor de aankoop van
materiaal. De kost hiervoor is 3 910 €.

Gieten van het kippenhok

De fondsen die we tot nu toe gebruikt hebben
komen van “Lueur d’Espoir” uit België (3 240 €),
uit de kassa van de Broeders van de Christelijke
Instructie (8 268 € en van een plaatselijke
deelname van de ouders van de leerlingen
(ongeveer 1 150 €).
Inderdaad, tijdens de droogte,
hadden de
leerlingen een tekort aan water in de school als
in de moestuin. Deze laatste voorziet de keuken
van de leraars en een deel van de kantine van de
leerlingen . De kost van de afwerking: hek, deuren
en dak (5 480 €).

Een informaticazaal
Eén van de zalen van de school is al ingericht als
een informaticazaal en uitgerust met internet. Dit
project werd betaald door de Broeders en heeft
16 405 € gekost. De meeste van de apparaten
zouden vervangen moeten worden voor de hervatting
van het academie jaar 2015-2016. Ongeveer 15
computers van de 24 zijn momenteel operationeel:
dit komt neer op een kost van 9 645 €.
Een systeem op basis van zonne-energie
De “Jacmel” vallei is niet voorzien van electriciteit.
Gedurende 2 jaar, hebben de Broeders met hun
eigen fondsen de installatie van dit systeeem
betaald voor een bedrag van 39 270 €. Dit
systeem werkt heel goed maar is niet genoeg
om de actuele en toekomstige werkplaatsen te
voorzien. Een extra systeem is nodig en kost
22 738 €.
TOEKOMSTIGE PROJECTEN
Boven op de les voor initiatie in electriciteit, wenst
de “Léonce Mégie” school aan zijn leerlingen

Grote kuip onder het kippenhok

IN DE “JACMEL” VALLEI TE HAITI
een initiatie te geven aan beroepen in de bouw
(timmerwek, metselwerk, loodgieterij en lassen).
Een offerte is opgemaakt en de kost voor het
atelier en het materiaal is 365 945 €.
De “Léone Mégie” school heeft moeilijkeheden
met de de voorziening van een warme maaltijd
voor de leerlingen van het college (12-15 jaar).
Inderdaad, de PNS (nationaal programma voor
de schoolcantine) stopt de hulp die ze gaven.
Deze steun blijft behouden voor de leerlingen
van het lager onderwijs. De 110 leerlingen van
het college brengen de hele dag door op school
(van 7u30 tot 15u30). Op de einde van de dag
zijn ze uitgeput omdat ze honger hebben en zo
wordt studeren alsmaar moeilijker. Sommigen
wandelen 5 uur per dag (heen en terug) om naar
school te gaan.

Alvast bedankt voor uw hulp !
Broer Valmyr-Jacques Dabel,
directeur van de “Léone Mégie”school,
in samenwerking met “SOS Enfants abandonnés
asbl” (Ernest Lehaire –
info@sosenfantsabandonnes,be)
en “Lueur d’espoir asbl (Monique Lessire)
BESCHRIJVING

BEDRAG

Het kippenhok instaleren

5 480 €

Eén warme maaltijd voor de
leerlingen van het college

34 653 €

TOTAAL

40 133 €

Onze bedoeling is hen één warme maaltijd per
dag te geven. Er zijn ongeveer 190 dagen les per
jaar en een maltijd kost 1,65 € per dag per kind.
Per jaar is dat dus een budget van 34 653 €.

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

Deelname van de leerlingen van het college aan de
constructie van het kippenhok

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 Émile, Lehaire Ernest, Lessire Monique, Biquet Paul,
Remouchamps André, Borrelli Nicolas, Croissiaux Marc, Neuzy Anne, Delooz François, Carnoy Gaëtan.

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 AAN DE PROJECTEN
VAN DE “LEONCE MEGIE”
SCHOOL IN DE “JACMEL”
VALLEI TE HAITI

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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