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A. Overzicht
A.1. Naam en doel van de vereniging
De initialen A.M.I.E. staan voor « l’Aide Médicale Internationale à l’Enfance », een beweging in 1969 in
Canada opgericht door M. Ch. Roy. De Belgische afdeling werd in 1980 opgericht door Jean en
Thérèse-Marie Flipot-de Fays, met als doel :
Via peterschappen en/of projecten financiële, materiële, administratieve en andere steun verlenen aan de
armen in landen in ontwikkeling, vooral kinderen en jongeren, teneinde hun ontplooiingskansen en
levensomstandigheden te verbeteren. Vooral wordt aandacht geschonken aan vorming, opvoeding,
gezondheid en voeding en aan het op velerlei wijzen steunen van scholen, instituten, weeshuizen en
gezondheidscentra, zonder evenwel de gebouwen te financieren.
A.2. Sociale zetel
A.M.I.E. VZW - Belgische Afdeling
Internationale Medische Hulp aan het Kind
RPR Turnhout 0420127289
Diestseweg 95, B-2440 Geel
Rob Tas : roberttas@hotmail.com, 014/720028
http://www.amie-be.org
A.3. Raad van Bestuur
Rob Tas, voorzitter
Xavier Votron, ondervoorzitter
Christian Vandeplas, vertegenwoordiger comité’s
Mark Bolsens, vertegenwoordiger comité’s
Stefaan De Bondt, penningmeester
A.4. Comité-verantwoordelijken
De dagelijkse werking van de vereniging wordt verzekerd via comité’s, die de projecten en de
peterschappen begeleiden (zie hoofdstukken B en C).
Comité-verantwoordelijken :
• Jean Flipot, comité 00, voor projecten wereldwijd
• Elisabeth Carton, comité’s 01 en 02, voor peterschappen in Azië
• Janine Clapuyt, comité 03, voor individuële peterschappen in Latijns Amerika (franstalige
weldoeners)
• Stefaan De Bondt, comité 04, voor enkele overkoepelende activiteiten (vb het tijdschrift)
• Marleen Lanckman, comité 05, voor individuële peterschappen in Latijns Amerika
(nederlandstalige weldoeners)
• Mark Bolsens, comité 06, voor beroepspeterschappen in Azië
• Jos Cuypers, comité 08, voor individuële peterschappen in Azië
• Griet Van den Berge, comité 21, voor groepspeterschappen
• Christian Vandeplas, comité 22, voor het project ‘Happy Home’ in Kenia
• Rob Tas, comité 23, voor andere projecten in Afrika
A.5. Statuten
De tweetalige statuten van de vereniging werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 17 januari 1980 onder het identificatienummer 345/80 samen met de lijst van de stichters en hun
functie in het kader van de eerste Raad van Bestuur.
Overeenkomstig de nieuwe wet op de VZW's, kreeg A.M.I.E. aangepaste statuten. Deze statuten werden
op 29/11/2004 neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Turnhout en gepubliceerd
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10/12/2004 onder het identificatienummer 04169690.
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A.6. Inkomsten (zie tabel A.8)
A.6.a. giften
Het overgrote deel van de inkomsten zijn giften van weldoeners. Meestal wordt bij de gift ook een
mededeling gezet die aangeeft welke bestemming (‘categorie’, zie A.7.a) beoogd wordt. Weldoeners die
(over het jaar gecumuleerd) minstens dan 30€ aan giften deden, hebben recht op een fiscaal attest.
Over 2008 werd voor 308371€ aan giften ontvangen (zie tabel A.8 : 149773+168248-9650).
A.6.b. opbrengst van acties
Opbrengst van acties geeft geen recht op een fiscaal attest.
Over 2008 werd voor 9650+1401=11051€ aan dergelijke opbrengsten ontvangen.
A.6.c. abonnementen
Een deel van de weldoeners doet specifieke stortingen ter publicatie van het tijdschrift, zie A.7.c.
Over 2008 werd voor 1913€ aan dergelijke stortingen ontvangen.
A.6.d. interesten en meerwaarden op beleggingen
Interesten :
Over 2008 werd voor 6888€ aan interesten ontvangen.
Meerwaarden op beleggingen :
A.M.I.E. ontvangt nu en dan uitzonderlijk grote giften, bijvoorbeeld legaten. De weldoeners in kwestie
laten de bestemming van die giften doorgaans over aan een beslissing van de Raad van Bestuur. In de
Raad van Bestuur wordt gestreefd naar continuïteit in de ondersteuning van peterschappen en projecten;
dat betekent bijvoorbeeld dat projecten die mogelijk worden dankzij de uitzonderlijk grote giften, over
meerdere jaren lopen, en dat bijgevolg een deel van die giften voor langere tijd op A.M.I.E.-rekeningen
staan. Omdat de opbrengst van obligaties meestal hoger ligt dan die van spaarrekeningen, wordt een deel
(ongeveer een kwart) van de activa in obligaties belegd.
Overzicht van de beleggingen eind 2008 :
aankoop
benaming
30/03/03
Sicav : PAM Equity Europe Cap. (ex European Assets)
15/04/05
Oblig. : DBINVEST SOL FRN4 (VAR SEC NOTES4)
21/06/05
Oblig. : BNP PARIBAS 05/20 5% 22/06/2020
17/03/06
Sicav : Post Multifix Himalaya
14/06/07
Oblig. : Best strategy notes 2010, t/m 20/12/2010
29/09/08
Oblig. : Accelerator Notes 2018; t/m 9/4/2018
31/12/08
Oblig.: Accelerator notes, cap gar.,coupon 32% max.
totaal

aantal
50
15
21
50
10
13
10

saldo in €
5763,37
15000,00
21000,00
25000,00
10000,00
10400,00
1,00
87164,37

De meerwaarden bij de verkoop/afloop van obligaties zijn in typische boekjaren uiteraard beperkt. Over
2008 is er echter sprake van belangrijke minwaarden, zie A.7.d.
A.7. Uitgaven (zie tabel A.8)
A.7.a. projecten en peterschappen
Het realiseren van projecten en het ondersteunen van studie (via peterschappen) vormen de
bestaansredenen van de vereniging. Om de grote verscheidenheid van peterschappen en projecten te
beheren − onder andere in termen van inkomsten, uitgaven, relevantie en doeltreffendheid − worden ze
per thema gegroepeerd in categorieën. De categorieën die in 2008 inkomsten en/of uitgaven hadden,
worden opgesomd in tabel A.8; ze worden in detail beschreven in hoofdstukken B en C. De totale steun
in 2008 aan projecten en peterschappen bedroeg 378109€ (zie tabel A.8 : 147192+230917).
Controle op de uitgaven in projecten en peterschappen :
controle wordt in eerste instantie verricht door personen ter plaatse, die over de vele voorbije jaren zelf
hun betrouwbaarheid naar A.M.I.E. hebben bewezen. Het gaat dikwijls over missionarissen,
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lekenhelpers, schooldirectie, lokale verenigingen. Die personen ter plaatse sturen dan ontvangstbewijs,
gedateerd en gehandtekend, met vermelding van de bestemming van de fondsen; ze schrijven en sturen
foto’s, voldoende regelmatig om de comité-verantwoordelijken en de Raad van Bestuur op de hoogte te
houden van de projecten. Missionarissen die in verlof naar België terugkeren, brengen verslag uit.
A.M.I.E werkte in 2008 met de volgende verantwoordelijken ter plaatse :
• Bolivië : Rousseau Rose-Alice, mic, en Gurpegui Adelina, mic
• Brazilië : Guido en Juliana Verbist (De Zusters van het Heilig Hart van Maria, Berlaar)
• Haïti : Georges Maryse, sfa, Pauline Midy, sfa en Marie d’Assise, fdm, Jan Hoet, Rosa
Vandenbroucke, Lieven Laga
• Madagaskar : Claudio Ciolli, sdb
• Peru : Gaby Tremblay, m.i.c.
• Filippijnen : Kaibigan International of the Philippines
• Rep. Congo : Pol Feyen, sdb, en Hélène Van Ooteghem (Zusters van Liefde van Gent)
• Kenia : Alfred Mdeizi Sagwa, Isabelle Vandeplas, Japheth Ababu, Adriaan Tas
Betekenis van de afkortingen :
• mic : Missionarissen van de Onbevlekte Ontvangenis
• sdb : Salesianen van Don Bosco
• sfa : Zusters van St. Fransiscus van Assisi
• fdm : Dochters van Maria
Daar bovenop worden tussentijdse controles uitgevoerd door vrijwilligers (comité-verantwoordelijken of
andere leden van A.M.I.E. die een land, een project of petekinderen bezoeken, andere missionarissen ter
plaatse, ...); het gaat onder andere over Frans Parren (Peru), Mark Bolsens (Filippijnen), Jean Flipot
(Congo), Myriam Baeyens (Haïti) en Christian Vandeplas en Rob Tas (Kenia). Controle wordt nooit
gekanaliseerd langs officiële en/of politieke organisaties in de derde wereld, vermits die tussenkomst het
risico verhoogt de eigen onafhankelijke controle op de volledige besteding van de fondsen te verliezen.
A.7.b. onkosten
In de werking van de vereniging worden volgende soorten onkosten gemaakt : verplichte verzekering,
postzegels voor het versturen van het tijdschrift en van de fiscale attesten, publikatie in het Belgisch
Staatsblad, ...
Het is een engagement van de vereniging naar de weldoeners deze onkosten lager te houden dan 4% van
de giften; in de praktijk liggen de onkosten al jaren op ongeveer 1% van de giften. Dat lukt vooral omdat
de comité-verantwoordelijken en de leden van de Raad van Bestuur voor het werk voor de vereniging
meestal eigen middelen gebruiken. Zelfs de tussentijdse controle van de aanwending van de
overgemaakte middelen wordt op kosten van vrijwilligers (comité-verantwoordelijken, andere leden van
A.M.I.E., missionarissen ter plaatse, ...) uitgevoerd.
Over 2008 werden voor 2791€ aan onkosten geboekt (zie tabel A.8 : 64+953+152+1622).
A.7.c. tijdschrift
A.M.I.E. publiceert een driemaandelijks tijdschrift in twee talen (‘Ons Krantje’ en ‘Notre Petit Journal’).
In het tijdschrift worden de nieuwe peterschappen en projecten en de behaalde resultaten aan de lezers
bekendmaakt.
Over 2008 heeft het tijdschrift (drukwerk, verzending) 1934€ gekost.
A.7.d. bankkosten en minwaarden op beleggingen
Bankkosten :
onkosten verbonden aan het houden van rekeningen, commissie bij internationale overschrijvingen,
verplichte verzekeringen.
Over 2008 werd voor 1293€ aan bankkosten betaald.
Minwaarden op beleggingen :
in A.6.d. wordt uitgelegd waarom en hoe A.M.I.E. een deel van de activa in beleggingen aanhoudt.
In 2008 heeft A.M.I.E. een effect ter waarde van 10000€ afgewaardeerd tot de symbolische waarde van
1€ door het failliet van Lehman Brothers; het betreffende effect was deel van de portefeuille bij Deutsche
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Bank. Ook bij de verkoop van een ander effect werd een verlies geboekt. De rest van die portefeuille en
een effect bij de Bank van de Post worden verder beschouwd als veilig (geen blootstelling aan de
kredietcrisis).
Over 2008 werd voor 12586€ aan minwaarden geboekt.
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A.8. Samenvatting van cash flow en balans
Tijdens de Raad van Bestuur van 19/06/2009 werden – in lijn met de opmerkingen van de
verantwoordelijke van comité 00 – aan de staat der rekeningen (zoals goedgekeurd op de Algemene
Vergadering van 26/04/2009) nog enkele interne transacties toegevoegd om de lopende projecten van een
adequaat saldo te voorzien. Het resultaat is als volgt :
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A.9. Budget 2009
Het budget 2009, zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 26/04/2009, werd in de
vergadering van de Raad van Bestuur van 19/06/2009 omwille van voorzichtigheid in de context van de
heersende kredietcrisis bijgesteld en gedetailleerd tot :
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A.10. Genormaliseerde bijlagen A, B en C
Overeenkomstig het KB van 26 juni 2003 is A.M.I.E. verplicht een vereenvoudigde boekhouding bij te
houden; dat gebeurt volgens het minimummodel in Bijlage A bij het KB. Dit dagboek wordt bewaard
door de Penningmeester. Samenvatting :	
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De stand inzake inkomsten en uitgaven, die werd opgemaakt volgens een in Bijlage B bij het KB van 26
juni 2003 opgenomen genormaliseerd minimumschema, werd neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank
van Koophandel van Turnhout :

De stand inzake het vermogen van de vereniging, die werd opgemaakt volgens een in Bijlage C bij het
KB van 26 juni 2003 opgenomen genormaliseerd minimumschema, werd neergelegd bij de Griffie van de
Rechtbank van Koophandel van Turnhout (de daarbij gehanteerde waarderingsregels werden vastgelegd
op de Raad van Bestuur van 15/10/2005 en bevestigd op 27/01/2007) :
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B. Projectwerking
Per project (categorie) wordt hieronder de kerngegevens beschreven.
Project 305 : Kerstmis voor armen (comité 00)
Korte omschrijving : een kerstpakket met basisvoedsel voor ongeveer 300 noodlijdende gezinnen van
“Santa Cecilia”
Bereikte resultaten : een kerstpakket met basisvoedsel werd aangeboden aan enkele honderden
noodlijdende gezinnen van sloppenwijken rond Montes Claros sinds 2000, meer bepaald “Vila
Alice & Castelo Branco” in 2001, “Eldorado I” in 2002, “Maria das Graças” in 2003, “Vila Cedro“
in 2004, “Santa Eugenia in 2005, “Santos Reis” in 2006, “Santa Cecilia” in 2007 en “Vila Oliveira”
in 2008. Negen jaar lang al betekenen de giften heel wat voor de gezinnen in die sloppenwijken !
Voorheen leidden ze immers een eenzaam en armoedig bestaan; nu kunnen ze zelf werk maken
van de opvoeding van hun kinderen, komt er beter eten op tafel en ook de hygiëne is verbeterd.
Betrokken land : Brazilië
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Zuster Guido en zuster Lena
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
Project 402 : Heelkundige ingreep (comité 00)
Korte omschrijving : tussenkomst in verschillende heelkundige ingrepen
Bereikte resultaten : heel wat kinderen werden in Lima geopereerd. Zo heeft een tweejarig kindje met
succes een hoornvlies-transplantatie ondergaan.
Betrokken land : Peru
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Zuster Gaby Tremblay
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.

A.M.I.E. -- Internationale Medische Hulp aan het Kind

pg. 12

Project 403 : Free clinic (comité 00)
Korte omschrijving : de ‘Free clinic’ van Kaibigan International of the Philippines kan sinds januari 1983
éénmaal per maand patiënten ontvangen, dankzij de hulp van afgestudeerde petekinderen, die
dokter of tandarts zijn. Zij werken gratis. De mobiele kliniek verstrekt medische en
tandheelkundige zorgen, deelt gratis geneesmiddelen uit, leert de patiënten de elementaire regels
van lichaamshygiëne, enz. Zij onderzoekt ook al onze petekinderen (met veel tandproblemen) uit
de omgeving van Manila (Opvangcentrum).
Bereikte resultaten : klinieken in Navotas, Sinagtala, Paco, Balaybay, Tatalon, Araneta Tanong en Purok
werden met succes overgenomen. De laatste kliniek werd in januari 2007 geopend in Northville I.
Medische en tandheelkundige zorgen werden zoals voorzien verstrekt in Northville I en Manilla.
De meeste zieken lijden aan een longaandoening of aan een gebrek aan vitaminen. De tandartsen
stellen wat hen betreft steeds weer vast dat de tanden van de jongeren er heel slecht aan toe zijn. Er
werden dan ook heel wat tanden getrokken. Bovendien voerden de dokters een honderdtal
besnijdenissen uit tijdens 2 bijkomende raadplegingen en er werden gratis geneesmiddelen en
vitaminen bedeeld.
Betrokken land : Filippijnen
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijken ter plaatse : de ploeg van Kaibigan International of the Philippines.
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties,
3) een trimestriële balans.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
Project 416 : Dispensarium van Pucallpa (comité 00)
Korte omschrijving : aankoop van geneesmiddelen en rolstoelen voor het dispensarium “Heer van de
mirakels”. Sociale pastorale
Bereikte resultaten : A.M.I.E. zorgde voor geneesmiddelen en verband voor de polikliniek en een tiental
kinderrolstoelen. Zr. Gaby en haar vrijwilligersteam van de ‘Sociale Pastorale’ bleven verder hulp
bieden aan verwaarloosde kinderen, verkrachte meisjes, gebrutaliseerde, ondervoede of zieke
kinderen, ouders in de problemen, enz. Ze krijgen ook bijstand van een gratis advocaat als het
gerecht dient ingeschakeld.
Betrokken land : Peru
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Zuster Gaby Tremblay
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
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Project 423 : Dispensarium van Bobo-Dioulasso (comité 00)
Korte omschrijving : aankoop van geneesmiddelen (tegen malaria, wormen, enz.), vitaminen en klein
materiaal opdat Chris Beirens de zieken kan verzorgen bij haar thuis of aan huis en activiteiten in
het kader van haar vereniging SIRA.
Bereikte resultaten : Geen hulp in 2008
Betrokken land : Burkina Faso
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Mevr. Chris Beirens, Belgische verpleegster.
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. een getekend ontvangstbewijs voor elke
storting.
Chris Beirens die af en toe een bezoek brengt.
Project 424 : Cochabamba (comité 00)
Korte omschrijving : eerste luik (424-1) : medische zorgverlening en voeding-supplement voor de
kinderen van de gevangen vrouwen in Cochabamba. Tweede luik (424-2) : medische hulp aan de
inwoners van de stad (geneesmiddelen, medische onderzoeken en ingrepen).
Bereikte resultaten : de kinderen die samen met hun moeder in de gevangenis van Cochabamba verbleven
kregen geneeskundige zorgen en bijkomend voedsel. Er werden eveneens geneeskundige zorgen
(geneesmiddelen, onderzoeken en analyses, chirurgische ingrepen, enz.) verstrekt aan
stadsbewoners, dankzij de medewerking van de vereniging ‘Solidaridad’.
Betrokken land : Bolivië
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Zuster Rose-Alice Rousseau, mic en Adelina Guepegui, mic
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
Project 426 : Ziekenhuis van Muanda (comité 00)
Korte omschrijving : steun aan de patiënten in het ziekenhuis van Muanda in Dem. Rep.Congo. Voedsel
voor kansarmen.
Bereikte resultaten : aankoop van geneesmiddelen en voedsel.
Betrokken land : Dem. Rep. Congo
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijken ter plaatse : Zuster Helene Van Ooteghem
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E. en H. Van Ootegem die af en toe een bezoek brengen.
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Project 506 : Centre N.-D. de Clairvaux (comité 00)
Korte omschrijving : werking van het Centrum : voedsel, kleding, medische verzorging, schoolgerief,
machines, enz..
Bereikte resultaten : het Centre N-D de Clairvaux kreeg bijstand op medisch gebied, alsook op gebied van
voeding, kledij en onderwijs. De groep ‘Kerkebeek’, o.l.v. van Dr. Y. Legrain, speelde hierin een
belangrijke rol.
Betrokken land : Madagascar
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Pater Ciolli Claudio, sdb
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
Project 508 : Centro Juvenil van Manicore (comité 00)
Korte omschrijving : werking van het Centrum.
Bereikte resultaten : geen hulp in 2008
Betrokken land : Brazilië
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Pater Bento Le Fevere de ten Hove, s.d.b.
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
Project 511 : Cité des Jeunes (comité 00)
Korte omschrijving : fondsen, verzameld door persoonlijke vrienden van Pater Pol Feyen, staan ter zijner
beschikking. Ze werden aangewend om een deel van de werkingskosten te betalen van het ‘Cité
des Jeunes’ te Kinshasa waarvan hij directeur was sinds augustus 1998. In 2002 heeft hij een
sabbatjaar in België genomen. Sinds eind 2002, is hij verantwoordelijk voor ‘Maison Papy’.
Bereikte resultaten : lopend project, ter plaatse beheerd en afhankelijk van de behoeften.
Betrokken land : Dem. Rep. Congo
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Pater Pol Feyen, sdb
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. een getekend ontvangstbewijs voor elke
storting.
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Project 517 : Maison Papy (comité 00)
Korte omschrijving : hulp aan de straatkinderen van “La Maison Papy” in “La Cité des Jeunes” in
Kinshasa. Het project bevat 6 luiken : werking, gezondheid, voeding, kleding, uitrusting, spelen en
sport.
Bereikte resultaten : Maison Papy kreeg hulp op gebied van voeding, geneeskundige zorgen en kledij.
Ook de werkingskosten werden gedeeltelijk betaald : collegegeld, verzekeringen, vakantiekolonies,
onderhoud van tuin en pompen, loodgieterij, elektrische leidingen, vervoerkosten, enz. We
kochten uniformen en sportballen aan, evenals legkippen. Tien leerjongens mochten op onze
kosten stage lopen in een bedrijf; ze kregen ook wat meubilair, 1 maand huurgeld en 1 zak bloem
om een degelijke start te kunnen nemen in het beroepsleven.
Betrokken land : Dem. Rep. Congo
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Pater Pol Feyen, sdb
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
Project 519 : Scholen (comité 00)
Korte omschrijving : schoolmateriaal voor de drie honderd en zestig kinderen van de sloppenwijk “vila
Castelo Branco” (Brazilië). Om aan iedereen een kans te geven naar de lagere school te gaan,
hebben zij minstens één schrift, één potlood, één balpen, één gom en één kaft nodig. Vervangt de
collectieve peterschappen. Steun aan enkele studenten van Kikwit en Muanda (Dem. Rep. Congo).
Bereikte resultaten : om 360 kinderen van de ‘vila Castelo Branco’ lager onderwijs te laten volgen gaven
we ze elk een schrift, een potlood, een balpen, een gom en een ringmap. Negen weeskinderen in
Muanda konden zich inschrijven in een school in september 2008.
Betrokken land : Brazilië en Dem. Rep. Congo
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Zuster Guido, zuster Hélène Van Ootegem en Zuster Monique D’Hoore
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
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Project 522 : Happy Home (comité 22)
Korte omschrijving :
Het comité 22 herbergt binnen A.M.I.E. de activiteiten van het project Happy Home Orphanage
(HHO). Het weeshuis Happy Home werd in 2006 opgericht door een locale vereniging
samengesteld uit enkele locale vooraanstaande personen, samen met Isabelle Vandeplas (Belg) en
Edouard Lelievre-Douyon (Canadees). Deze vormen nu nog altijd de Raad van Bestuur van de
vereniging. Zij hebben, in goed management, een personeelsbestand van een tiental personen
opgezet, een gestructureerde en gecontroleerde boekhouding en regelmatige rapportage. Het
weeshuis opende zijn deuren met 12 kinderen in november 2006, en telt nu 32 kinderen. Het
weeshuis wordt gefinancierd door fondsenverwerving in België, USA, Kenia, en recentelijk ook in
Canada. Het doel van Happy Home is kinderen in nood een nieuw tehuis te bieden in een ware
familiale omgeving. Elk kind krijgt toegang tot een veilig onderdak, goede voeding,
gezondheidszorg en onderwijs om aan zijn toekomst kunnen bouwen. De ontplooiing van elk kind,
in eigen gemeenschap en cultuur, en met zoveel mogelijk contact met zijn eigen uitgebreide
familie, blijft voorrang hebben.
Bereikte resultaten gedurende het jaar 2008 :
comité 22 verwierf inkomsten ter hoogte van 51169.00€, deels uit regelmatige maandelijkse
sponsors, deels uit eenmalige sponsors. Het schreef, in diezelfde periode, een totaal bedrag uit van
21708.00€ naar de Keniaanse rekening van HHO.
Na een dramatische politieke situatie in de eerste helft van het jaar – gelukkig bleven al onze
kinderen en personeel bij wonder gespaard – werden de verbouwingswerken verder gezet en de
opvangcapaciteit van het weeshuis verbeterd en vergroot. Een zevental nieuwe kinderen werden
opgenomen, tot een totaal aantal van 32 einde 2008.
Een aantal nieuwe projecten werden ondernomen of zelfs al uitgevoerd (nieuwe watertank, pomp
op gemeenschappelijke waterput, kippen kweken, biogasproject, …).
De impact, op de locale werkgelegenheid en economie, maar ook de morele impact op de algemene
locale leefomstandigheden en toekomstperspectieven (oa steun aan de school) zijn beduidend voor
deze arme regio.
Bestrokken land : Zuidwest Kenia
Verantwoordelijke in België : Christian Vandeplas
Verantwoordelijken in Kenia : Alfred Mdeizi Sagwa & Isabelle Vandeplas
Verschenen artikelen : vier uitgebreide en geïllustreerde nieuwsbrieven te vinden op
www.HappyHomeKenya.org. (bij de tab "News"). Ons A.M.I.E. Krantje van dec 2008.
Controle : de goed gestructureerde boekhouding van het weeshuis werd driemaandelijks geauditeerd door
Isabelle en Edouard (management consultant). Onafhankelijke jaarlijkse audit door de
boekhouders van de Keniaanse "Lion's Club" wordt nog georganiseerd. Wij krijgen ook regelmatig
verslagen van vrijwilligers en ontwikkelingswerkers (o.a. van de KUL).
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Project 523a : Mukuyu School (comité 23)
Korte omschrijving :
Het dorp Mukuyu is gelegen in het arme zuidwesten van Kenia, niet ver van het weeshuis Happy
Home dat A.M.I.E. anderzijds ondersteunt. In het dorpje leven een honderdtal gezinnen, meestal
kleine boeren, de overgrote meerderheid onder de armoedegrens. De meeste kinderen gaan er
gewoon niet naar school, voor hen is dat onbetaalbaar. We hebben er aldus het project ondernomen
om er 146 kinderen in hun studies te ondersteunen. Dit is hun enige kans om een weg te vinden uit
het moeras van de chronische armoede. En op termijn, geeft het ook hun families en lokale
gemeenschap hoop op betere tijden. Het meest dringend probleem is dat de zij de laatste jaren, een
groot achterstand van betaling aan schoolgeld hebben opgestapeld. Ondanks goede resultaten,
dreigen zij aan de deur te worden gezet. Er is een negenjaarenplan opgezet, eerst voor de
afbetaling van de achterstanden, dan voor de financiering van de schoolgelden tot einde cyclus
voor al die kinderen.
Bereikte resultaten gedurende het jaar 2008 :
Het project is in augustus 2008 door de RvB van A.M.I.E. goedgekeurd. In oktober 2008 is een
eerste overschrijving van 5000€ gebeurd om een groot deel van de achterstallige schoolgelden uit
te betalen. Een tweede schijf van 5000€ werd in februari 2009 uitgeschreven om het saldo van
achterstallige bedragen, plus alle schoolgelden 2008 af te ronden. Dit project wordt hoofdzakelijk
gefinancierd vanuit de opgebouwde reserves van A.M.I.E.. In 2008 had het geen eigen inkomsten.
Bestrokken land : Zuidwest Kenia
Verantwoordelijke in België : Rob Tas, met de hulp van Christian Vandeplas
Verantwoordelijken in Kenia : Alfred Mdeizi Sagwa (Chairman) & Japheth Ababu (project coördinator).
Deze personen zijn door A.M.I.E. zeer goed gekend als sleutelpersonen in het project Happy
Home.
Verschenen artikelen : uitgebreid projectdocument. Powerpoint presentatie aan de RvB. Ons A.M.I.E.
Krantje van maart 2009.
Controle : de Keniaanse Board rapporteert regelmatig, met kopijen van bankuittreksels en van alle
ontvangstbewijzen per kind door de school.
Project 601 : Opvangcentrum (comité 00)
Korte omschrijving : het doel van dit project is : tussenkomen in een deel van de werkingskosten van het
opvangcentrum in Manila. Dit centrum houdt zich bezig met de coördinatie van alle activiteiten
toevertrouwd aan de ploeg van ‘Kaibigan International of the Philippines’. Het beheert, in het
bijzonder, de individuele peterschappen, de beroepspeterschappen, de ‘Free clinic’ en enkele
occasionele kleine projecten.
Bereikte resultaten : doorlopend project.
Betrokken land : Filippijnen
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijke ter plaatse : Kaibigan International of the Philippines
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
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Project 604 : Kleine Projecten (comité 00)
Korte omschrijving : deze projecten zijn, behalve uitzondering, eenmalig en punctueel omschreven. Het
niveau van de hulp ligt gewoonlijk tussen 1900€ en 6200€, alhoewel enkele projecten dit laatste
bedrag overschrijden.
Bereikte resultaten : elk klein project was een succes. Met het nieuwe programma worden de kleine
projecten meer geïntegreerd in de gewone projecten en dus als dusdanig minder gebruikt. Er was
geen klein project in 2008.
Betrokken landen : verschillende
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijken ter plaatse : verschillenden
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) foto’s betreffende de realisaties.
Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
Project 605 : Dringende hulp (comité 00)
Korte omschrijving : het doel van dit project is een kleine som geld te sturen naar enkele
verantwoordelijken ter plaatse zodat ze een dringende nood onmiddellijk kunnen beantwoorden.
De hulp bestaat meestal uit de aankoop van geneesmiddelen, voedsel en soms ook van dekens en
kleding.
Bereikte resultaten : doorlopend project
Betrokken landen : vooral in de Filippijnen, Haïti, ...
Verantwoordelijke in België : A. Jean Flipot en Thérèse-Marie Flipot-de Fays
Verantwoordelijken ter plaatse :
Filippijnen : Kaibigan International of the Philippines
Haïti : Zuster P. Midy, sfa
Peru : Zuster Gaby Tremblay
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. een getekend ontvangstbewijs voor elke
storting. Weldoeners van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.
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Project 607a : Waterproject Entasekera (comité 23)
Probleemstelling : bij gebrek aan water kunnen de toiletten slechts eenmaal per week gepoetst worden. Elke
dag moeten de kinderen twee kilometer lopen om bij de rivier water te halen, nodig om het eten klaar te
maken. Niet alleen verliezen de kinderen waardevolle tijd die ze anders konden gebruiken voor hun
studies, bovendien is het water vaak besmet als gevolg van allerhande ziekten (o.a. maag- en
darminfecties) bij de schoolkinderen.
Betrokken land : Kenia
Entasekera :
Entasekera is een streek in de hooglanden van Loita. Het is ook de naam van een dorp in het midden
van die streek. Entasekera betekent ’versiering’ en verwijst naar de vele kleine witte stenen in de streek
die schitteren als schelpen. Het is tevens het administratieve centrum voor Loita. De bevolking die er
woont, in aantal ongeveer 25 000 mensen, heet Loita en is één van de Maasai-stammen in Oost-Afrika.
Het gebied is gelegen in het zuiden van Kenia. De Oost-grens wordt gevormd door een zeer steile
Riftvallei met beneden het Sodameer van Magadi. De Zuidgrens is de Kenia-Tanzania grens. De
noordelijke begrenzing wordt gevormd door de Loitabergen. De Westkant loop over het gebied waar de
Purko-Maasai wonen.
In het Zuiden van Purko ligt het beroemde Maasai Mara wildpark op zo’n 50km reisafstand van de
Loita grens. Loita maakt deel uit van Narok-district. De hoofdstad is Narok op 160km reisafstand van
Naïrobi, terwijl de reisafstand van Narok naar Entasekera iets groter is. Het grootste gedeelte van de
weg is ronduit slecht, terwijl de laatste kilometers erbarmelijk zijn. Er is de laatste 30 jaar geen
onderhoud meer gepleegd.
Economisch gezien zijn de mensen het meest afhankelijk van veeteelt, met wisselvallige resultaten
vooral vanwege de onvoorspelbaarheid van het klimaat en de zeer lage vleesprijzen. Er zijn twee
regenseizoenen, één rond april en één rond november. Maar … de regens laten het steeds meer afweten.
Het graasgebied van de Loita is sinds de koloniale tijd tot heden sterk ingekrompen, terwijl de
bevolking is gegroeid. Tegelijkertijd met de bevolking zijn ook de kuddes gegroeid terwijl het
gekrompen gebied dit niet kan verdragen. Tot voor kort werd het grasland door vrijwel iedereen
gebruikt. De tendens nu is om over te gaan tot privé-bezit.
De Loita’s staan bekend als een van de meest traditionele Maasai stammen.
In Loita ligt een van de laatste inheemse wouden van Kenia : het ongerepte Naimina Enkiyio woud, wat
betekent : ’Waar ons kindje verloren ging’. Dit gebied is in groeiende mate een aantrekkelijk gebied
voor toeristen van over heel de wereld die zoeken naar een oorspronkelijk en ongerept gebied ver van
hun hectisch bestaan in de stad.
Het feit dat Entasekera een afgelegen gebied is betekent voor de bevolking meer en meer een uitdaging
dan wel een zegen. Bij gebrek aan een goede wegeninfrastructuur is het transport er heel moeilijk en
gedurende het regenseizoen bijna onmogelijk. Bovendien stijgen de transportkosten er constant. Ook
de afwezigheid van telefoon en mobiele netwerken (internet) betekent bijna letterlijk dat de Loita’s zijn
afgesneden van de rest wereld. De mensen worden er gedwongen te voet lange afstanden af te leggen
om hun boodschappen over te brengen.
Het is deze vergeten hoek van Kenia, ver weg van de meest elementaire voorzieningen en door de
meeste overheidsinstellingen over het hoofd gezien, dat de Loita’s vechten om een beter bestaan.
Het eerste wat in afgelegen gebieden wordt verwaarloosd is het onderwijs. In Entasekera worden een
vijfhonderdtal lagere schoolkinderen samengeperst in negen gammele klaslokalen. Vijf onderwijzers
lopen er van het ene lokaal naar het andere in een poging ten minste een deel van het
onderwijsprogramma te realiseren. Voor al die kinderen samen beschikt men er over twee toiletten, een
voor de jongens en een voor de meisjes. Bij gebrek aan water kunnen de toiletten slechts eenmaal per
week gepoetst worden. Elke dag moeten de kinderen twee kilometer lopen om bij de rivier water te
halen, nodig om het eten klaar te maken. Niet alleen verliezen de kinderen waardevolle tijd die ze
anders konden gebruiken voor hun studies, bovendien is het water vaak besmet als gevolg van
allerhande ziekten (o.a. maag- en darminfecties) bij de schoolkinderen. Onnodig te zeggen dat de
onderwijskwaliteit en de hygiënische omstandigheden waarin deze kinderen school lopen ver onder de
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standaardnorm liggen. Bovendien is de huidige regering blijkbaar niet geneigd om op korte termijn iets
te veranderen en het lager onderwijs voor iedereen gratis open te stellen.
Uitzicht op de toekomst :
gelukkig is niet alles kommer en kwel. In plaats van te wachten op initiatieven van de regering, neemt
de school zelf het initiatief in handen en bundelt ze de krachten zowel binnen als buiten Kenia om de
schoolfaciliteiten en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Gesprekken zijn reeds gestart met zowel de provincieraad van Narok (het lokaal bestuur) en Asanta
Africa, een Amerikaanse NGO, om de fondsen te verzamelen nodig voor de bouw van twee slaapzalen.
Deze moeten de lagere school promoveren tot een volwaardige kostschool. Los van het feit dat
dergelijke kostschool meer overheidsgeld kan aantrekken, vergroot ze de bereidheid van de ouders om
te betalen voor de opleiding van hun kinderen.
Ondanks beloftevolle initiatieven moet er nog meer gedaan worden om de kinderen in Entasekera
dezelfde kansen te geven als de kinderen uit de rest van Kenia en elders in de wereld. Een van de meest
dringende zaken is de gemakkelijke bereikbaarheid van water.
Water als hefboom voor de vorming :
water is de basis voor leven. Ook de vorming van kinderen kan niet optimaal zijn als de school geen
toegang heeft tot zuiver water. De huidige situatie in de lagere school in Entasekera is van dien aard dat
het geen toegang hebben tot zuiver water de optimale vorming van kinderen in de weg staat. De
kinderen verliezen veel tijd met halen van water en zijn regelmatig verzwakt door ziekten die ze krijgen
door contact met besmet water.
Toegang krijgen tot zuiver water heeft veel voordelen :
- het laat de kinderen toe hun dorst te lessen na het innemen van voedsel, zonder dat (vervuild)
water te moeten zoeken in de rivier
- zuiver water kan ook gebruikt worden voor persoonlijke hygiëne en het poetsen van de toiletten
- de aanwezigheid van zuiver water in de school betekent dat de kinderen meer tijd hebben om
zich te concentreren op hun studies
- de aanwezigheid van water ter plaatse betekent ook dat geld vrij komt om andere materialen aan
te kopen voor de constructie van het schoolgebouw. Water kost veel !
- …
Bereikte resultaten :
op de Raad van Bestuur van A.M.I.E. werd beslist een startbudget vrij te maken van 10000€.
Van meetaf aan werd beroep gedaan op de locale bevolking om de eerste fase van het project (het
leggen van een 2,6km lange waterleiding vanaf een bron op de heuvel naar de school) te realiseren.
Gedurende 5 weken werden permanent 10 mensen vande locale bevolking ingezet voor het graven van
een gracht (70 cm. diep) waarin de leiding werd gelegd en het aanbrengen van een omheining rond te
bron om te voorkomen dat dieren de bron zouden bevuilen. Omdat de leiding door een bos liep konden
de werken slechts uitgevoerd worden met behulp van schoppen, houwelen, hakmessen, enz..
Afhankelijk van hun dagprestaties werden de werknemers betaald. De locale verantwoordelijke voor de
werknemers : Leyian, werd een extra bonus gegeven.
Vier mensen waren verantwoordelijk voor het project : Ryan (verantwoordelijk voor de aanschaf van
materiaal en materieel), Lenyan (verantwoordelijk voor de werknemers), Angela (antropologen en
verantwoordelijk voor de communicatie met de locale bevolking, overheid en schooldirectie).
Als tegenprestiatie werd met de school overeengekomen dat, met behulp van overheidssubsidies, 5
nieuwe leerkrachten zouden aangeworven worden en de ramen zouden hersteld worden. Onmiddellijk
na de realisatie van de werken gebeurde dit.
Opgemerkt dient te worden dat het water onder voldoende druk de school heeft bereikt, d.w.z. zonder
hulp van waterpomp, enkel op basis van de zwaartekracht. Een groot financieel voordeel !
De impact op de locale bevolking was vrij groot. De werken waren pas begonnen of de locale
bevolking stelde de vraag om de leiding ook door te trekken naar hun dorp. Vanuit de filosofie dat
hulpverlening niet zomaar geven is, werd hen voorgesteld een dorpsraad samen te stellen om de nodige
financiële middelen te verzamelen voor de aanloop van waterleiding en toebehoren (koppelingen,
kranen, ...). Vrij vlug werd het geld ingezameld worden en kon overgegaan worden tot de aankoop van
het materiaal. Als tegenprestatie mocht de bevolking gebruik maken van de bron en de gracht waarin
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een parallelle leiding naar de dorpskern werd gelegd. Dit betekent dat de locale bevolking (vooral
vrouwen en kinderen), net zoals de schoolkinderen, niet langer water moeten halen maar nu ter plaatse
beschikken over zuiver water. Een zeer belangrijke stap !

C. Peterschappen
Algemeen
Peterschappen voor kinderen (categorie 101)
Korte omschrijving : het doel is een kind helpen om lagere en middelbare studies te doen, zich te
ontwikkelen in zijn familiaal milieu en hem de mogelijkheid bieden een betere toekomst op te
bouwen.
Persoonlijke briefwisseling : tussen het petekind en zijn peter of meter om vriendschapsbanden te creëren.
Toelagen : 300€/jaar, te storten door de peter of meter. De toelagen zijn voldoende om de studies te
betalen (inschrijving, schoolbenodigdheden, uniform, vervoer, enz.). Het eventuele overschot laat
toe de dagelijkse voeding van de familie te verbeteren en geneesmiddelen te kopen.
Duur : meestal 4 à 12 jaar.
Betrokken landen : Haïti, Filippijnen, Peru.
Betrokken comité’s : 01, 03, 05, 08.
Controle : de peter zelf, die zijn petekind volgt. De verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) jaarlijks : de schoolresultaten van de petekinderen.
De weldoeners of de verantwoordelijken van A.M.I.E. die toevallig ter plaatse gaan of de
verantwoordelijke ter plaatse die naar België terugkomt.
Overzicht van hulp per jaar :
jaar
hulp in €
2000
107160.85
2001
111166.36
2002
111048.97
2003
107032.02
2004
106477.25
2005
102929.05
2006
96337.43
2007
93886.00
2008
97296.92
Beroepspeterschappen (categorie 102)
Korte omschrijving : het doel is een adolescent of jongvolwassene helpen een technische of universitaire
vorming te starten of verder te zetten.
Persoonlijke briefwisseling : tussen het petekind en zijn/haar peter of meter om vriendschapsbanden te
creëren.
Toelagen : 372€/jaar te storten door de peter. A.M.I.E. stuurt het bedrag dat de verantwoordelijke ter
plaatse als toelage vraagt (de kostprijs van de studies verschilt volgens het land, het niveau van de
studies, de gekozen specialiteit, enz. en zal de 500€/jaar meestal niet overschrijden).
Duur : gewoonlijk 2 à 5 jaar.
Betrokken landen : Filippijnen, Peru.
Betrokken comité’s : 02, 06.
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Controle : de peter zelf, die zijn petekind volgt. De verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) jaarlijks : de schoolresultaten van de petekinderen.
De weldoeners of de verantwoordelijken van A.M.I.E. die toevallig ter plaatse gaan of de
verantwoordelijke ter plaatse die naar België terugkomt.
Overzicht van hulp per jaar :
jaar
hulp in €
2000
86051.44
2001
79988.48
2002
73454.59
2003
67395.81
2004
48914.00
2005
43530.00
2006
38422.00
2007
45595.00
2008
42133.48
Groepspeterschappen (categorie 103)
Korte omschrijving : het doel is adolescenten die tot éénzelfde beroepsschool behoren, een praktische
vorming en kennis laten verwerven.
Geen briefwisseling tussen de peter of meter en de petekinderen : voor deze jongeren blijft de steun
anoniem. Daarentegen weten peter/meter wel welk(e) petekind(eren) ze steunen.
Toelagen : relatief klein, 96€/jaar te storten door de peter/meter.
Duur : 1 à 3 jaar.
Betrokken landen : Haïti, Filippijnen, Thailand.
Betrokken comité : 21
Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. :
1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting,
2) jaarlijks : de schoolresultaten van de petekinderen.
De weldoeners of de verantwoordelijken van A.M.I.E. die toevallig ter plaatse gaan of de
verantwoordelijke ter plaatse die naar België terugkomt.
jaar
hulp in €
2000
14196.94
2001
14857.73
2002
14369.04
2003
12070.37
2004
12485.62
2005
10248.33
2006
9400.70
2007
7706.00
2008
7761.61
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Comité 01 Parrainages individuels d’enfants des Philippines
De toelichting met betrekking tot dit comité is in het Frans geschreven, omdat dat de taal is van de
weldoeners en van de comité-verantwoordelijke in dit comité.
Le comité 01 ‘Parrainages individuels d’enfants des Philippines’ s’occupe uniquement, comme le nom
l’indique, du soutien de la scolarité d’enfants aux Philippines. Ce type de parrainage est assez
long. Il dure rarement moins de 5 ans, ce qui demande de la part de nos parrains et marraines un
engagement à assez long terme sur lequel nous savons – d’expérience – pouvoir compter !
Ce soutien s’arrête soit lorsqu’ils atteignent 18 ans
• soit à la fin du cycle de ce qui correspond à nos humanités,
• soit après avoir entamé et réussi une – voire deux – années d’études professionnelles.
Dans ce dernier cas, lorsqu’ils ont fait preuve de leur détermination à poursuivre leurs études et de leurs
capacités à gérer des études plus poussées, ils basculent alors vers notre comité 02 ‘Parrainages
professionnels’. La responsable du comité 02 – ‘Parrainages professionnels’ – a repris en date du
01/01/2008 la gestion de ce comité 01 ‘Parrainages individuels d’enfants des Philippines’, ce qui
facilite le suivi des deux comités ainsi que le passage d’un comité à l’autre.
Aux Philippines, nous travaillons uniquement avec un seul correspondant à Manille pour ce comité 01.
Celui-ci s’appelle ‘Kaibigan’, ce qui signifie ‘AMIE’ en tagalog. Ce centre travaille avec nous
depuis des années. La présidente de leur conseil d’administration, Sœur Angelina Bernardo, est
décédée cette année et les membres du nouveau conseil d’administration ont été rencontrés sur
place en mai 2008 par Mark Bolsens, responsable Philippines d’A.M.I.E. en Belgique.
En 2008, nous avons ouvert 3 nouveaux dossiers de parrainages d’enfants.
Parmi les dossiers des enfants, 3 dossiers sont devenus professionnels au cours de l’année 2008.
Nous avons obtenu les résultats de tous les autres enfants qui ont tous, à 2 exceptions près, pu terminer
avec fruits l’équivalent de nos humanités : ces 2 jeunes n’ont pu, en raison de circonstances
indépendantes de leur volonté, terminer leurs parcours. En effet, l’état de santé ou le décès des
parents, les trop faibles revenus de ceux-ci ou tout simplement l’absence de soutien parental
continu, obligent parfois les jeunes à devoir arrêter leurs études …
Le nombre total de dossiers en cours à fin décembre 2008 s’élevait à 22 et nous avons déjà plusieurs
dossiers acceptés avec pour date de départ le 01/01/2009.
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Comité 02 Parrainages professionnels
De toelichting met betrekking tot dit comité is in het Frans geschreven, omdat dat de taal is van de
weldoeners en van de comité-verantwoordelijke in dit comité.
Le comité 02 ‘Parrainages professionnels’ s’occupe, comme son nom l’indique, du soutien de la scolarité
d’étudiants qui entreprennent des études supérieures ou universitaires. Il s’agit de jeunes gens des
Philippines et du Pérou. Ce type de parrainage varie en longueur. Il dure rarement moins de 2 ans
mais peut durer jusqu’à 7, 8 ans ce qui demande de la part de nos parrains et marraines un
engagement à assez long terme sur lequel nous savons – d’expérience – pouvoir compter !
Ce soutien s’adresse à des jeunes de plus de 18 ans et commence :
• soit à la fin du cycle de ce qui correspond à nos humanités,
• soit après avoir entamé et réussi une – voire deux – années d’études professionnelles.
Dans ce dernier cas, ils ont déjà fait preuve de leur détermination à poursuivre leurs études et de leurs
capacités à gérer des études plus poussées. Ils basculent alors de notre comité 01 ‘Parrainages
individuels d’enfants des Philippines’, vers notre comité 02 ‘Parrainages professionnels’. La
responsable du comité 02 – ‘Parrainages professionnels’ – a repris en date du 01/01/2008 la gestion
de ce comité 01 ‘Parrainages individuels d’enfants des Philippines’, ce qui facilite le suivi des deux
comités ainsi que le passage d’un comité à l’autre.
Philippines – Centre ‘Kaibigan’ à Manille :
Aux Philippines, nous travaillons uniquement avec un seul correspondant à Manille pour ce comité 02.
Celui-ci s’appelle ‘Kaibigan’, ce qui signifie ‘AMIE’ en tagalog. Ce centre travaille avec nous
depuis des années. La présidente de leur conseil d’administration, Sœur Angelina Bernardo, est
décédée cette année et les membres du nouveau conseil d’administration ont été rencontrés sur
place en mai 2008 par Mark Bolsens, responsable Philippines d’A.M.I.E. en Belgique.
En 2008, nous avons ouvert 8 nouveaux dossiers de parrainages professionnels.
Parmi les dossiers des enfants, 3 dossiers sont devenus professionnels au cours de l’année 2008.
Nous avons obtenu les résultats de tous les jeunes qui ont tous, à quelques près, pu terminer avec fruits
l’équivalent de nos humanités : ces jeunes n’ont pu, en raison de circonstances indépendantes de
leur volonté, terminer leurs parcours. En effet, l’état de santé ou le décès des parents, les trop
faibles revenus de ceux-ci, les grossesses des jeunes filles ou tout simplement l’absence de soutien
parental continu, obligent parfois les jeunes à devoir arrêter leurs études …
Le nombre total de dossiers en cours à fin décembre 2008 s’élevait à 22 et nous avons déjà plusieurs
dossiers acceptés avec pour date de départ le 01/01/2009.
Pérou – Congrégation de l’immaculée Conception à Lima :
En 2008, nous avons ouvert 4 nouveaux dossiers de parrainages professionnels.
Nous avons obtenu les résultats de tous ces jeunes qui ont tous, à quelques près, pu terminer avec fruits
l’équivalent de nos humanités pour les mêmes raisons comme évoqué ci-dessus.
Le nombre total de dossiers en cours à fin décembre 2008 s’élevait à 12.
Pérou – Congrégation de l’immaculée Conception à Pucallpa :
En 2008, nous avons ouvert 2 nouveaux dossiers de parrainages professionnels.
Nous avons obtenu les résultats de tous ces jeunes qui ont tous, à quelques près, pu terminer avec fruits
l’équivalent de nos humanités pour les mêmes raisons comme évoqué ci-dessus.
Le nombre total de dossiers en cours à fin décembre 2008 s’élevait à 7 et nous avons ouvert 5 nouveaux
dossiers avec pour date de départ le 01/01/2009.
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Comité 03 Individuële peterschappen in Latijns Amerika
De toelichting met betrekking tot dit comité is in het Frans geschreven, omdat dat de taal is van de
weldoeners en van de comité-verantwoordelijke in dit comité.
But poursuivi : aider un enfant à se scolariser (études primaires & secondaires), à s’épanouir et à se
construire un avenir meilleur.
Pour créer des liens entre le/la filleul(e) et sa marraine et son parrain, il y a outre la communication
des résultats scolaires obtenus mais aussi un échange de correspondances à raison de 2 à 3 fois l’an.
Allocations : celles-ci sont à verser sur le compte 000-1034215-01 par la marraine ou le parrain et sont de
25.00€ par mois, soit 300.00€ par an. Elles suffisent pour payer les études (inscriptions, fournitures
scolaires, uniformes), médicaments et, s’il y a un excédent, il permettra d’améliorer la nourriture de
la famille.
La durée d’un parrainage d’enfant est en principe jusqu’à l’âge de 18 ans ou lorsqu’il a terminé le
cycle d’études secondaires. Malgré l’engagement pris, il peut se faire que la marraine ou le parrain
ne puisse plus payer (perte d’emploi, maladie, divorce, ….). Dans ce cas, en attendant de trouver
un remplaçant, c’est l’A.M.I.E. qui paye pour ne pas abandonner l’enfant.
Nombre de parrainages et résultats scolaires :
Haïti : 118 parrainages; résultats scolaires : 6.6/10 (±10 échecs)
Pérou : 14 parrainages; résultats scolaires : 7/10 (pas d’échecs)
Responsables : pour la Belgique, la responsable du comité 03 est :
Janine Clapuyt-Van Rossum
Avenue de l’Espinette, 19 à 1348 Louvain-la-Neuve
Courriel : ja.clapuytvanrossum@skynet.be
Tél. & Fax : 010.45.01.29
Celle-ci est en rapport constant avec les responsables sur place qui sont :
pour Haïti :
Sr Maryse George s.f.a. (= sœur de St François d’Assise)
Sr Pauline Midy s.f.a.
Sr Marie d’Assise f.d.m. (= fille de Marie)
Sr Pauline Lamontagne s.c.s.l. (= sœur de la charité de St Louis)
pour le Pérou :
Sr Adelaïda Santiago m.i.c. (= missionnaire de l’immaculée conception)
Sr Carmen Tito m.i.c.
Contrôles :
les allocations de parrainages sont envoyées tous les 6 mois au Pérou et tous les 2 mois en Haïti.
Ces envois sont chaque fois accompagnés :
1. d’une lettre explicative mentionnant notamment les modifications par rapport à l’envoi précédent
(ajout ou suppression de parrainage, changement d’adresse du parrain ou de la marraine, … )
2. du détail du montant envoyé avec accusé de réception (receipt voucher) mentionnant la somme
reçue pour la période concernée. Ce document doit être signé et daté par la responsable qui reçoit
l’argent de la banque et il doit m’être renvoyé afin que je puisse faire les vérifications nécessaires
3. de la liste des filleul(e)s auxquel(le)s l’argent est destiné avec, pour chacun d’eux, le nom des
parrains et/ou marraines qui leur ont attribué cet argent
4. de la liste des filleul(e)s qu’ils ou leurs parents doivent signer lorsqu’ils reçoivent l’argent en
mentionnant le montant reçu et la date de réception. Cette liste ainsi complétée doit m’être
renvoyée dans le but de vérifications.
Par ailleurs, les copies des résultats scolaires obtenus doivent m’être envoyées en fin d’année pour
le Pérou et après la fin de l’année scolaire (fin juin) pour Haïti.
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Il est à tout moment possible pour les parrains et marraines d’aller rendre visite à leurs filleul(e)s et de
poser, à cette occasion, les questions auxquelles ils/elles souhaitent avoir des précisions. Il est
toutefois évident que cela est très exceptionnel. Dans la majorité des cas, ces questionnements se
font à leur demande, soit par moi-même, par courrier ou par courriel, soit par eux-mêmes en
s’adressant directement à la responsable sur place dont l’adresse se trouve sur la fiche reçue au
début du parrainage.
Pertinence :
il faut reconnaître que laisser la population d’un pays, dans une ignorance totale, dans
l’analphabétisme, permet aux dirigeants de ce pays, de ne tenir aucun compte de ses besoins.
Comment, en effet, une population qui ne sait ni lire ni écrire pourrait-elle réagir valablement à ce à
quoi on la soumet ? Il en est ainsi de certains dirigeants de pareils pays. Dans ces conditions, ne
vaut-il pas mieux faire un maximum d’efforts afin d’élever le niveau de cette population ? Sortir
de leur misère effroyable, les enfants qui n’ont aucun moyen financier pour se scolariser et qui
n’ont même pas les moyens de se nourrir correctement voilà le but essentiel et capital des
parrainages individuels d’enfants dans des pays tels Haïti ou le Pérou. Il est à ce propos, très
heureux de pouvoir trouver chez nous, des familles généreuses qui acceptent d’aider des enfants
tellement démunis. La nécessité de prouver leurs besoins ne nous paraît pas utile à démontrer. Ce
qui, par contre, est indispensable à surveiller c’est que l’argent versé dans ce but précis arrive bien
à destination. C’est pourquoi, en ce qui concerne les parrainages dont je m’occupe toute une
procédure a été mise en place pour vérifier qu’il en est bien ainsi. Je vous en donne ci-après les
contraintes auxquelles doivent se soumettre ceux et celles qui reçoivent l’argent ainsi que ceux ou
celles qui le distribuent. Des esprits chagrins pourront évidemment encore dire mais quelle preuve
avez-vous que cet argent n’est pas utilisé par exemple par le père qui le dilapide plutôt que le
donner pour ses enfants ? Voilà la preuve impossible à fournir très concrètement pas plus d’ailleurs
que, chez nous, les indemnités de chômage ou les indemnités des CPAS sont utilisées à bonne fin.
Sélection des responsables sur place (= en Haïti et au Pérou) :
il s’agit essentiellement d’enseignants dans différentes écoles de Port-au-Prince, de Béraud via Les
Cayes et du Centre de Santé de Aquin pour Haïti et, pour le Pérou dans des écoles de Lima et de
Pucallpa. C’est depuis plus de 25 ans que nous travaillons avec ces écoles, cela assure donc un
contact direct non seulement avec les enfants parrainés mais aussi avec leurs familles ou ceux ou
celles qui en ont pris la charge.
Sélection des enfants parrainés ou à parrainer :
il s’agit donc ici des bénéficiaires des allocations de parrainages qui sont les filleul(e)s des parrains
et marraines qui ont accepté de les aider en les accompagnant dans leur scolarité. La misère étant
immense dans ces pays mais surtout en Haïti, il est évident que les demandes dépassent largement
celles que nous pouvons satisfaire puisque nous sommes limités par le nombre de parrains ou
marraines qui acceptent de les prendre en charge et la récession économique que nous connaissons
n’est certainement pas faite pour améliorer les choses.
Si les bénéficiaires que nous avons retenus ne donnaient pas satisfaction pour réussir le cycle des
études secondaires, ils sont orientés pour choisir un métier qui leur permettra de trouver une place
dans la vie. Nous pouvons en tout cas espérer qu’ainsi, le niveau des cas qui sont aidés par l’AMIE
est largement amélioré puisqu’il passe de l’analphabétisme à un niveau de scolarisation qui va le
plus souvent jusqu’au cycle secondaire, si non jusqu’à une qualification permettant de trouver une
place dans la société.
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Adresses des responsables en Haïti et au Pérou.
Haïti :
Sr Maryse Georges s.f.a. :
Collège St François d’Assise
Rue 6 n°20 P.B. 1054
Port-au-Prince – Haïti (W.I.)
Sr Pauline Midy s.f.a :
C.P. 41
Béraud via Les Cayes
Les Cayes - Haïti (W.I.)
Sr Pauline Lamontagne s.c.s.l. : Centre de Santé
Aquin – Haïti (W.I.)
Sr Marie d’Assise f.d.m. :
Rue Mételus, 45
Pétion-Ville – Haïti (W.I.)
Pérou :
Sr Adelaïda Santiago m.i.c. :
Francisco de Orellana, 338
Breña – Lima 5
Perú – America del Sur
Sr Carmen Tito m.i.c. :
Atahualpa 853
Casilla 241
Pucallpa
Perú – America del Sur
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Comité 05 Individuële peterschappen in Latijns Amerika
Doel : een kind helpen om lagere en middelbare studies te doen, zich te ontwikkelen in zijn familiaal
milieu en hem/haar de mogelijkheid bieden een betere toekomst op te bouwen.
Persoonlijke briefwisseling : tussen het petekind en zijn peter of meter om vriendschaps-banden te
creëren.
Toelagen : 300€/jaar, te storten door de peter of meter. De toelagen zijn voldoende om de studies te
betalen (inschrijving, schoolbenodigdheden, uniform, vervoer, enz.). Het eventuele overschot laat
toe de dagelijkse voeding van de familie te verbeteren en geneesmiddelen te kopen.
Momenteel heeft AMIE 70 peterschappen in Haïti. De schoolresultaten zijn bevredigend : 62 leerlingen
op een totaal van 70 leerlingen zijn geslaagd. Dit is een percentage van 88.6%.
Comité-verantwoordelijke in België :
Marleen Lanckman
Domeinstraat 69A
Email : marleenlanckman@hotmail.com
Tel.: 016/35 50 77
Verantwoordelijken ter plaatse in Haïti :
Jan Hoet
Marysse George
Rosa Vandebroucke
Lieven Laga
Controle :
De peterschapstoelagen worden opgestuurd en alle twee maanden naar Haïti opgestuurd. Deze
betalingen worden steeds vergezeld van :
• een brief met uitleg over eventuele wijzigingen t.o.v. vorige betaling (een nieuw of een
beëindiging van een peterschap, adresverandering van peter en/of meter ...)
• een detail of payment met vermelding van het bedrag voor de betrokken periode. Dit
document wordt ondertekend en gedateerd door de verantwoordelijke die het geld van de
bank ontvangt, en wordt teruggestuurd naar de comité-verantwoordelijke ter controle
• een lijst van de petekinderen voor wie het geld bestemd is; en voor ieder van hen, de
naam van peter en meter die hen de toelage geeft
• een lijst van de petekinderen die door de petekinderen of hun ouders zelf ondertekend
wordt als ze de toelagen ontvangen, met vermelding van het ontvangen bedrag en de
datum van ontvangst. Deze ingevulde lijst wordt aan de comité-verantwoordelijke
bezorgd ter controle.
Daarenboven worden copies van de schooluitslagen naar de comité-verantwoordelijke opgestuurd :
voor Peru op het einde van het jaar en voor Haïti op het einde van het schooljaar (eind juni).
Het is voor de peter en/of meter mogelijk om gelijk wanneer hun petekind(eren) te gaan bezoeken
en bij die gelegenheid hen ook vragen te stellen indien zij meer informatie wensen. Dit gebeurt
uitzonderlijk. Meestal worden de vragen of door mezelf per post of per email gesteld of door
henzelf door zich rechtstreeks tot de verantwoordelijken ter plaatse te richten (het adres van deze
laatsten worden vermeld op het verkregen dossier).
Selectie van de verantwoordelijken ter plaatse : het betreft vooral leerkrachten in de verschillende
scholen in Port-au-Prince, in Béraud, Les Cayes en in het gezondheidscentrum van Aquin. Al meer
dan 25 jaar werken we met deze scholen samen; het verzekert aldus een rechtstreeks contact, niet
alleen met de petekinderen, maar ook met hun familie of met hen die de zorg over de petekinderen
op zich nemen.
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Comité 06 Beroepspeterschappen in Azië
Het comité 06 ‘beroepspeterschappen Vlaanderen’ heeft zich in 2008 – net als de voorgaande jaren –
beperkt tot de bemiddeling van beroepspeterschappen in Filippijnen en Peru. In de Filippijnen zijn er 3
partners; in Peru hebben we 4 contact-organisaties. We geven hieronder een overzicht van het aantal
peterschappen per contactpunt.
Filippijnen – Opvangcentrum Kaibigan – Manila
Dit centrum is in feite de ‘zuster’-vereniging van AMIE in de Filippijnen (Kaibigan betekent immers
‘Vriend’ in tagalog. Reeds jaren zijn we met dit centrum verbonden. Dit jaar is de voorzitster van de
Raad van Bestuur, zuster Angelina Bernardo, overleden. Een reorganisatie heeft zich doorgevoerd. We
hebben – bij ons jaarlijks bezoek in mei 2008 – kennis kunnen maken met de nieuwe Raad van Bestuur.
Wat het aantal peterschappen betreft : 14 van onze studenten zijn afgestudeerd en hebben allen hun
diploma gehaald. We zijn 5 nieuwe dossiers gestart. Het aantal dossiers is momenteel 32.
Filippijnen – Weeshuis Senden Home – Manila
Ook hier waren er grote veranderingen. Door ziekte is zuster Mathilde Van Kerckhove midden 2008 naar
België teruggekeerd. Het dagelijks beheer van het centrum wordt nu uitgeoefend door Antonio Obtinario.
We hebben met hem tijdens ons bezoek in mei ll. uitgebreid kennis kunnen maken.
Sinds onze peterschappen startten in 2006, konden we nu onze eerste 2 afgestudeerden begroeten. Zij
hebben intussen beide het weeshuis verlaten en hebben beide werk gevonden. Er ligt een nieuwe
toekomst voor hen open.
We zijn 2 nieuwe peterschappen gestart. Tevens zijn we gestart – ism vzw Kulay die voor de middelen
zal zorgen – met de ondersteuning van basisonderwijs voor 10 inwoners van Senden Home.
Filippijnen – Don Bosco Cebu – Manila
Sinds 3 jaar hebben we ook hier de samenwerking hernieuwd en zijn de eerste resultaten zichtbaar. 2
meisjes zijn afgestudeerd en hebben hun diploma behaald. Zij zijn nu als administratief bediende aan de
slag (en helpen nog een handje op het provinciaal secretariaat van Don Bosco als vrijwilligster).
Amie heeft het engagement opgenomen om voor de school in Pasil – dat kampt met een tekort aan
betaalbare leerkrachten – de studies te betalen voor 4 leerkrachten (project van 2 à 4 jaar). Deze
kandidaat-leerkrachten zullen reeds gedeeltelijk ingezet worden in de school. Zij zullen later ook de
steunpilaren worden om de naai-coöperatieve op te starten. Hiervoor zullen volwassenen moeders
opnieuw bijgeschoold worden in het naaien en daarna opdrachten voor thuis meekrijgen (zodanig dat ze
naast de opvoeding van hun kinderen ook een centje kunnen bijverdienen zodat hun levensstandaard kan
verhogen).
Peru – Bergantin
Vanuit de vzw Kestepabro wordt dit project ook verder opgevolgd. Er worden op dit moment 5
peterschapsdossier onderhouden. Daar de pater in 2009 het dorp moet verlaten, werden de eerste
contacten gelegd met een nieuwe kernmedewerkster ter plaatse (iemand die afgestudeerd is uit een vorig
project en nu als vrijwilligster deze taak wil opnemen).
Vanaf 2009 zullen we met deze nieuwe kernmedewerkster samenwerken.
Peru – andere partners
We hebben ook 3 andere partners in Peru waarmee we peterschapsdossiers onderhouden. Deze zusters
worden evenwel ouder en/of overgeplaatst naar andere gebieden. Daardoor verloopt ook de
correspondentie moeilijker en zoeken we oplossingen om dit aantal partners in te perken. Momenteel is
er nog 1 dossier lopende bij zuster Santiago (dossier eindigt in 2010 en samenwerking wordt daarna
stopgezet). Met zuster Lucia hebben we nog 3 dossiers lopen (aantal wordt in 2009 uitgebreid) en met
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zuster Carmen Tito hebben we 11 dossiers lopen (zuster wordt evenwel teruggeroepen naar de
Filippijnen) en we zoeken een nieuwe contactpersoon (op te lossen in 2009).
Comité 08 Individuële peterschappen in Azië
Ook hier kadert de werking van A.M.I.E. in het algemeen opzet kinderen en jongeren via onderwijs
gemakkelijker toegang te geven tot de arbeidsmarkt.
Bij de selectie van de kandidaten wordt gelet op de intelligentie, materiële en financiële thuissituatie
(slechts kinderen en jongeren uit arme gezinnen komen in aanmerking) en betrokkenheid van de ouders.
De werking van A.M.I.E. op de Filippijnen wordt omkaderd door medewerkers van onderwijsinstellingen
die structureel goed onderbouwd en didactisch-materieel goed geëquipeerd zijn en bovendien beschikken
over degelijk opgeleid personeel en een goede administratie. De samenwerking tussen onze A.M.I.E.verantwoordelijken en de administrateurs, stafmedewerkers en sociale medewerkers verloop uitstekend.
Dit blijkt o.m. uit de opvolging van onze petekinderen. Kaibigan International of the Philippines
organiseert met financiële steun van A.M.I.E. enkele vormingssessies voor die jongeren uit de
beroepspeterschappen die de jongere petekinderen wensen te begeleiden.
Maandelijks is er een informele ontmoeting op zondag tussen de jongeren en de sociale werk(st)er waarop
hun vorderingen die op fiches genoteerd zijn, worden besproken. Indien bijsturing wenselijk is, wordt
advies ingeroepen van de schoolstaf. In sommige gevallen (bij onderprestatie) worden de ouders en
eventueel andere familieleden gecontacteerd teneinde mede de oorzaak of oorzaken op te sporen. Op het
einde van het schooljaar moet elke leerling(e) zijn of haar rapport voorleggen. Zijn de resultaten negatief
dan wordt er een afspraak gemaakt met de leerling(e) zelf en zijn of haar ouders. In sommige gevallen
kan dit leiden tot het stopzetten van de financiële steun door A.M.I.E..
Ook het feit of er een regelmatige briefwisseling is met de peters en meters hier in België wordt streng
gecontroleerd. Er zijn regelmatige schrijfsessies georganiseerd onder supervisie van een sociale
werk(st)er of jeugdleider. Aangemoedigd wordt het schrijven over ook niet-schoolse activiteiten i.e.
cultuur, traditie, enz..
De uitbetaling geschiedt via de schooleconoom in aanwezigheid van de ouders en wel op bepaalde
momenten van het jaar. Telkens wordt er een kwitantie afgegeven. Deze gelden worden aangewend voor
het betalen van de medische onkosten, het schoolgeld, handboeken en ander schoolmateriaal, uniform
enz. ... Om zich te verzekeren van het feit dat de jongeren maandelijks naar de informele ontmoeting
komen worden de gemaakte vervoerskosten betaald. Belangrijk is hierbij te vermelden dat - mits akkoord
van de jongeren - een gedeelte van hun toelagen op een spaarrekening wordt geplaatst. Op die manier
leren ze sparen, krijgen ze intrest en worden ze beschermd tegen hun ouders en familieleden. De
petekinderen beslissen wanneer ze van het geld willen gebruik maken en aan welke verantwoorde
uitgaven ze het geld willen besteden. Als ze naar de bank gaan om geld af te halen, worden ze steeds
begeleid door de verantwoordelijke van A.M.I.E. ter plaatse vermits ook haar handtekening vereist is.
De A.M.I.E.-verantwoordelijken sturen een gehandtekend bewijs van ontvangst der gelden naar het
betreffende comité in België.
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Comité 21 Groepspeterschappen
De groepspeterschappen zijn opgestart om in te spelen op de grote nood om jongeren vanaf 15 jaar die
wel lager onderwijs genoten hebben, maar niet verstandig genoeg zijn en ook de financiële middelen niet
hebben om middelbare of hogere studies te volgen, de mogelijkheid te bieden een beroep aan te leren. Na
één, twee of drie jaar krijgen ze een brevet of diploma.
De groepspeterschappen willen voor alle kinderen van éénzelfde groep of klas een peter of meter vinden.
Hij/zij betaalt maandelijks 8€. Deze bijdrage volstaat niet om hun volledige studies te betalen; het is ook
niet onze bedoeling : er moet van hun kant ook een inspanning worden gedaan. Het geld dient om het
nodige materiaal te kopen bv. stof voor kleedjes, borduurgaren, het verplicht uniform, maar ook om het
inschrijvingsgeld en deelnamekosten voor het staatsexamen te betalen. De leerlingen van de klas die
geen peter/meter hebben worden door éénmalige giften van vrienden of via acties van AMIE gesteund.
Filippijnen
Op de Filippijnen, met name in Pasil krijgen jongens (leeftijd 17-18 jaar) een 12 maanden durende
technische opleiding : mechanica, automechanica en houtbewerking in het opleidingscentrum van de
paters Salezianen. Dit centrum onderhoudt goede contacten met eigenaars van bedrijven en managers.
Enkel zij worden toegelaten die na hun middelbare studies niet verder kunnen studeren, gemotiveerd zijn
om na één jaar in een bedrijf te werken, getuigen van morele integriteit en in aanmerking komen voor een
studietoelage. Gezien het groot aantal kandidaten worden er van elk toekomstige ’trainee’ een
kwalificatietest en een interview afgenomen teneinde een verantwoorde selectie te kunnen doen.
Pasil is een smeltkroes van subculturen met een turbulent nachtelijk leven. Daarom is het noodzakelijk de
jongeren met de ’ijzeren hand’ aan te pakken (‘fortiter in re, suaviter in modo’) ! Maandelijks zijn er
proefwerken en andere testen en worden de leerlingen geëvalueerd. In geval er zich problemen voordoen
worden deze samen met de ouders besproken. De ontvangen gelden worden in overleg met de
administrator beheerd.
In overleg met het lokaal plaatsingsbureau wordt naar tewerkstellingsplaatsen gezocht. Ook zijn er
contacten met de Rotary Club die op de hoogte wordt gehouden omtrent de opleidingsprogramma’s.
Aangezien in de bedrijven meestal geen vaste betrekking kan gevonden worden, is de toekomst van vele
afgestudeerden onzeker.
Haïti
In Haïti is er beroepsonderwijs voor meisjes vanaf 15 jaar. Deze peterschappen werden in 1990 gestart
door Anne-Marie Simon en werd na haar terugkeer naar België overgenomen door Haïtiaanse zusters.
Naast een algemene vorming krijgen de meisjes een praktische vorming : koken, bakken, borduren,
naaien, gezondheidszorg, enz.. In het derde jaar bereiden ze zich voor op het officieel of staatsexamen.
Indien geslaagd kunnen ze werk vinden in grote ateliers en magazijnen of zelfs als onderwijzeres naailes
geven in de lagere school.
Thailand
In Thailand volgen gehandicapte jongens en meisjes (meestal door familie en maatschappij uitgestoten !)
een tweejarige cursus computerwetenschappen. Het niveau van deze cursus ligt zeer hoog en de studies
zijn zwaar. Alle afgestudeerden vinden vlot werk in de grote hotels en bedrijven in en rond Pattaya.
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Lijst van verantwoordelijken ter plaatse
Land

Verantwoordelijken ter plaatse

Haïti

Hoet Jan, c.i.c.m.
Laga Lieven, c.i.c.m.
Lamontagne Pauline, s.c.s.l.
Marie-Hedwige, f.d.m.
Marie-Josépha, f.d.m.
Saint-Charles, s.f.a.
Vanden Broucke Rosa (1)
Peru
Bergantin Lorenzo, pastoor
Lucía Orozco Cortes, m.i.c.
Santiago Adelaide, m.i.c.
Tito Carmen
Filippijnen Baclay Leonides, s.d.b.
Bernardo Angelina, i.c.m.
Militante Georges, s.d.b.
Thailand
Father Ray Foundation c/o Banchong Chaiyara Philip (2)

kind
X
X
X

Peterschappen
beroep groep

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

Betekenis van de afkortingen
• c.i.c.m. : Missionarissen van Scheut
• f.d.m. : Dochters van Maria
• i.c.m. : Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria
• m.i.c. : Missionarissen van de Onbevlekte Ontvangenis
• s.c.s.l. : Zusters van Liefde van Saint Louis
• s.d.b. : Salesianen van Don Bosco
• s.f.a.
: Zusters van Sint Franciscus van Assisi
• (1) : Sint Vincentius da Paolo van Kortemark
• (2) : Pater Redemptorist
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