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IN PERU, SOCIAAL 
EN FINANCIEEL 
ONDERSTEUNING VOOR 
ONDERWIJS AAN JONGEREN 
OM IN HUN LAGER, 
SECUNDAIR EN HOGERE 
STUDIES TE SLAGEN.

cOnTExT

Het Zuid-amerikaanse continent, waar nu 
verschillende grote landen als “ontwikkelden”, 
beschouwd worden, blijft in het algemeen een 
arme continent. Talrijke bevolkingen kunnen 
steeds moeilijk voortbestaan door gebrek 
aan voldoende middelen. Peru is in 2013, 47ste 
gerankschikt op 188, voor het bruto binnenlands 
product naar koopkracht verhouding (IMF). 
Maar hij valt op de 77ste rank voor de menselijke 
ontwikkelings index, die beter vertaalt het 
ongelijke karakter van een gemeenschap, met 
invloed op de gezondheid en het onderwijs. 
Een zware last weegt op een groot deel van de 
bevolking waarvan de eenvoudige levensbestaan 
een dagelijks drama is en op de humanitaire 
instellingen die hen hiermee helpen.

PrOjEcT BESchrIjVIng

Het is in juni 2000 dat Broer ARNOLD, 
Benedictijner monnik van het “Saint-
Remacle de Wavreumont” klooster, die nu 
meer dan dertig jaar in Peru woont in het 
klooster van Chucuito-Puno, de vereniging 
van het Belgische recht heeft gesticht : 
“Alumnos del Peru” (leerlingen van Peru). 

Het doel is om de jongeren van de 
sloppenwijken van Lima en Altiplano te 
helpen en te begeleiden om hun studies 
of opleidingen te starten of voor te zetten. 

Degenen die gekozen zijn komen uit zeer 
arme gezinnen. Al zijn ze intelligent en 
moedig, ze worden beroofd van de toekomst  
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waarop ze recht op hebben. Onze motivatie is het 
onderwijs en de opleiding van arme en jonge Peruanen 
die het verdienen en zodat ze betere voorwaarden voor 
hun broeders in armoede voor de toekomst creëren.

Twee “huizen voor kinderen” werden gecreëerd, één in 
Chucuito (Andes), niet ver van het Titikaka meer. Zij 
vangt meer dan 50 kinderen op en werkt een beetje als 
een school voor huiswerk en als een huis van cultuur. 
Te Nana, 30 km van Lima één ander huis van kinderen 
vangt een tiental zeer jonge kinderen op, komende 

van arme gebieden en pijnlijke situaties, meestal 
weeskinderen of waarvan de ouders de hele dag 
afwezig zijn om het dagelijks brood te winnen. Het doel 
is om deze kinderen terug op stap te brengen met het 
zelfvertrouwen en het vertrouwen in het leven zodat ze 
hun mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Daarbij 
komen de ontmoetingen met de ouders of de personen 
die verantwoordlijk zijn, om deze te ondersteunen om 
hun ouderlijke rol uit te oefenen.

“Alumnos del Peru” zorgt voor de uitrusting van 
jongeren, het onderhoud van de gebouwen, de 
salarissen van de Peruanen leraren om de lessen aan de 
kinderen voort te zetten en om de verbetering van hun 
familiaal en sociaal situatie te verzekeren. Het doel is 
om meer en meer jongeren te ontvangen, te begeleiden 
in hun studies. Voor de meest gekwalificeerde zorgen 
we dat ze een secundair en een universitair onderwijs 
kunnen volgen. Maar ze zijn allemaal geholpen en 
geleid , al naar gelang de vaardigheden.

“Alumnos del Péru” is in België 
vertegenwoordigd door M. M. Arnold-Guilkers, 
avenue de la Pelouse 34/4 
1150 Brussel.

lHet is mogelijk om een jonge leerling van Chucuito te sponsoren voor 75 € bedrag per maand, 
of voor een universitair voor 150€ bedrag per maand..
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Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

• 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 :

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.

Wat meest overtuigender dan  

de getuigenis van Jennifer ?

“In 2000, was ik mijn laatste jaar van het secundair 
onderwijs en ik hoopte hogere studies te starten. 
Maar twee ongelukken gebeurde in dat jaar : de 
beiden benen van mijn vader werden geamputeerd 
door een slechte genezing van suikerziekte... en mijn 
grootvader overleed... Hij hielp ons veel, financeel als 
moreel. Voor mij was er dus geen sprake meer voor 
hogere studies.

Maar op een dag, de directrice van mijn college 
sprak mij over het bestaan van de vereniging 
‘Alumnos del Peru’ die arme jongeren helpen dankzij 
studiebeurzen. Enkele dagen later, ontmoette ik de 

vertegenwoordigers van de vereniging die een uitleg 
gaf welke voorwaarden in te vullen voor een beurs 
alsook de loopbanen die we konden bereiken. In een 
kijkje op de mensen rond mij, begreep ik hoeveel 
mensen zonder instructie worden geconfronteerd met 
moeilijkheden in omvang met de talrijke publieke en 
andere instellingen. Ik besloot dus Rechten studies 
te beginnen. Deze carrière kwam voor het krijgen van 
een beurs.

In December 2010, kreeg ik de titel van advocaat. 
Ik kon zo mij familie helpen, en al degenen die, 
geconfronteerd zijn met justitie problemen een geen 
geld hebben voor een advocaat.

Vandaag voel ik mij dankbaar voor «Alumnos del Peru», 
dankbaar voor alle mensen die mij hebben geholpen 
en de gaves dankzij jonge Peruanen zoals ik hogere 
studies hebben kunnen volgen. Hierdoor kunnen we 
de levensvoorwaarden van ons landgenoten, die elke 
dag drama’s ontmoeten, verbeteren en zorgen voor de 
ontwikkeling van ons land.”



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, Biquet Paul, Remouchamps André, 

Borrelli Nicolas, Croissiaux Marc, Neuzy Anne, Delooz François.

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.

IN PERU, SOCIAAL EN FINANCIEEL 
ONDERSTEUNING VOOR 

ONDERWIJS AAN JONGEREN OM 
IN HUN LAGER, SECUNDAIR EN 
HOGERE STUDIES TE SLAGEN.
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Als u wenst ons tijdschrift per mail te ontvangen, gelieve ons dan uw mailadres mee te delen 
(zo besparen wij op onze verzendingskosten)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

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

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten
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A B A N D O N N E S

sos VERLATEN KINDEREN
DEELT oNs MEDE

Oproep:


