SOS Kinderdorpen

Geef een weeskind in Kinshasa
een thuis en een toekomst

Wat is het probleem/de uitdaging?
De situatie van kinderen in Democratische Republiek Congo
is schrijnend. Tienduizenden kinderen worden er ingezet
als kindsoldaten, gebruikt als goedkope arbeidskrachten of
gedwongen tot prostitutie. Veel kinderen leven in ronduit
slechte omstandigheden en hebben een tekort aan voedsel,
zuiver water en medische zorgen. De hoofdstad Kinshasa telt
duizenden wees- en straatkinderen en armoede rukt er talloze families uit elkaar.
Algemene doelstelling van het project
In het SOS Kinderdorp in Kinshasa vinden 150 weeskinderen
een nieuwe thuis. Er zijn 15 huizen, waarin elk huis 10 kinderen opgevangen en grootgebracht worden door een SOSmoeder. De kinderen volgen les in de SOS-kleuterschool of de
lagere school en leren er andere kinderen uit de buurt kennen.

meenschap zal er terecht kunnen. Met het familieversterkend
programma ondersteunt SOS Kinderdorpen dan weer een
honderdtal kwetsbare kinderen en hun families. Zodat zij op
termijn weer zelf de bescherming en opvoeding van hun kinderen op zich kunnen nemen.
Hoe pakt SOS Kinderdorpen dit concreet aan?
Dit project is een schoolvoorbeeld van de SOS-aanpak: gericht
op de meest kwetsbare kinderen en families. Kinderen die
niemand meer hebben, worden in het kinderdorp liefdevol
opgevoed door een SOS-moeder. De meest kwetsbare families
helpen ze om weer zelfredzaam te worden, terwijl ze tegelijkertijd programma’s rond bijvoorbeeld kinderrechten en
hygiëne opzetten en faciliteiten zoals scholen, medische centra en opledingscentra opbouwen waardoor de hele gemeenschap sterker wordt.
>>

Omdat er nabij het kinderdorp geen medische voorzieningen
zijn, opende SOS er ook een medisch centrum. De hele ge-
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Welke resultaten kan je verwachten?
Het meest zichtbare resultaat is het letterlijk groot worden
van de kinderen. Daar waar deze kinderen er eerst alleen voor
stonden, kunnen ze nu opgroeien in een SOS Kinderdorp. In
een omgeving vol liefde en met kansen voor de toekomst. En
die evolutie zullen we kunnen volgen: nu, volgende maand en
binnen 10 jaar.

Wat is SOS Kinderdorpen?
SOS Kinderdorpen is de grootste particuliere hulporganisatie
voor kinderen ter wereld. Er zijn op dit moment 531 dorpen
in 132 landen waar meer dan 79.000 kinderen wonen. En ze
groeien nog steeds. Want veel kinderen hebben hun hulp hard
nodig.

Benodigde budget
Met 1 euro per dag zorg je er mee voor dat 1 kind opgevangen
en grootgebracht wordt in het SOS Kinderdorp, er onderwijs
krijgt en medische zorgen.

Abonneer jezelf op Ello Mobile e-news.
Schrijf je in voor onze gebalde nieuwsbrief met Ello Mobile-weetjes, nieuwe projecten en
concrete resultaten. Je wilt tenslotte toch weten hoe we jouw geld besteden?
www.ello-mobile.be/nieuwsbrief
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