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Happy Home, AMIE en Blessed Generation
tesamen sterk in Kenia
Ria Fennema/Christian Vandeplas

Zoals alle Happy Home en AMIE vrienden
intussen reeds weten, werken we sinds enkele jaren in Kenia samen met Blessed Generation. Aan Ria Fennema, de verantwoordelijke ter plaatse, vroegen we om de
organisatie en de samenwerking met AMIE
te kaderen. Hieronder haar relaas.
Vandaag aan mij de eer om even wat te schrijven over Blessed Generation
Kenia gesponsord door AMIE. Alvorens daaraan te starten is het goed om mezelf even voor te stellen. Mijn naam is Ria Fennema, en ik woon samen met
mijn gezin in Kenia. Oorspronkelijk komen mijn man en ikzelf uit Nederland,
maar sinds
2001 wonen
we in Kenia,
waar ook onze kinderen
geboren zijn.
Als vrijwilligers zijn we
verbonden
aan Blessed
Generation
Kenia; ikzelf
doe dit vanuit
een positie
die met een
mooi woord
voorzitter van
het bestuur
heet, maar in
de dagelijkse
praktijk betekent dit dat
we gezamenlijk met alle
Keniaanse
medewerkers
ernaar streven kinderen een nieuwe kans te geven in het leven om goed uitgerust de maatschappij in te gaan.
De doelstelling van Blessed Generation is om weeskinderen een kans te geven
in het leven; hierin neemt onderwijs een centrale plaats in waardoor ieder
kind begeleid wordt tot deze volwassen is en met een gedegen opleiding de
maatschappij kan ingaan.
Concreet: Blessed Generation biedt thuiszorg aan kinderen die bij familie kunnen wonen mits die familie geholpen wordt. (Denk aan kinderen bij een opa
of oma die hulp krijgen met voeding, medicatie en onderwijs).
Blessed generation biedt hulp aan kinderen die hetzij tijdelijk of permanent
geen thuis hebben – Blessed Generation wordt dan hun thuis.
Blessed generation biedt lagere en middelbare school onderwijs via de Blessed Generation scholen en betaalt studiekosten voor studenten die bijvoorbeeld graag een technische opleiding willen doen. Ook universitaire opleidingen zijn mogelijk met behulp van deels studiefinanciering en deels steun va
Blessed Generation Kenia.
Jaarlijks worden ruim 700 kinderen geholpen via Blessed Generation.
Er is veel te vertellen – er zijn ook veel succes verhalen – maar in deze colum
voor u beperk ik mij even tot een eerste introductie hopende dat ik de kans
krijg u nog eens via dit blad te mogen schrijven.
De relatie met AMIE.
Wellicht heeft u in de vorige nieuwsbrief van AMIE gelezen dat de studenten
van het voormalige Happy Home een warm welkom hebben gekregen bij

Blessed Generation. In deze tijd is er een band ontstaan tussen de hulpverleners van Happy Home in België en tussen ons en zo zijn we bij AMIE terecht
gekomen.
AMIE helpt ons door 13 van de kinderen van Blessed Generation financieel
te ondersteunen. Deze steun is erg belangrijk omdat we daar school uniformen voor kunnen kopen, boeken en eten, maar ook helpt dit om de docenten te betalen bijvoorbeeld. De kinderen die bij Blessed Generation wonen
of de kinderen die in het outreach programma zitten (thuiszorg) worden
allemaal bijgestaan door sociaal werkers van Blessed Generation en ontvangen alle medische zorg indien nodig. Dit kan dankzij de hulp van AMIE.
Denkt u na het lezen van dit bericht: ik wil ook wel graag helpen? Dat kan! U
kunt een peter of meter worden. Nee dan contact op met AMIE
(christian@vandeplas.com).

Blessed Generation wil graag heel veel kinderen een kans geven, maar ruim
150 kinderen hebben geen peter, en u bent dus er welkom een een kind in
peterschap te nemen.
Hier nog even een foto van de door AMIE gesponsorde kinderen: Faida, Fatmu, Fatuma, Malkiah, Mariam, Mohammed, Moses, Nassir, Faith, Patrick,
Tumaini, Zuwadi en Baraka.

Nieuws uit Madagascar …
Ja, het coronavirus is ook aangekomen in
Madagaskar! Sommige besmette mensen
wilden naar het land terugkeren terwijl ze in
Europa waren en importeerden zo het virus.
Voorlopig is nog enkel in de hoofdstad, maar
het hele land is in ‘lock down’.
Geen vervoermiddel meer binnen of buiten
de hoofdstad.
Daarom zijn degenen die de hoofdstad willen ontvluchten op de vlucht, met de fiets of
te voet. Ze slapen onder de sterren en zijn
klaar om honderden kilometers te reizen om
naar huis terug te keren.
Het is een dramatische situatie.
Ik had Sr Sosthine een e-mail gestuurd om
haar te waarschuwen dat er dit jaar waarschijnlijk geen enkele manier zou zijn om op
bouwaanvragen te reageren, aangezien al
onze activiteiten om fondsen in te zamelen
worden geannuleerd. Ze antwoordde dat ze
ook onze partners ter plaatse telefonisch
had geïnformeerd.
De scholen zijn natuurlijk ook gesloten, maar
de kinderen rennen in de bush ... of zoeken
met tientallen hun toevlucht in beekjes en
modderpoelen.
Tino en Rivo gaven me ook nieuws, ook
zorgwekkend! Mensen hebben niets te
eten ... het is serieus bij ons en in de zogenaamde rijke landen maar bij hen is het
rampzalig.
We zijn hulpeloos!

Corona, in de Filipijnen nog een pak erger dan hier !!!
Ook in de Filipijnen is er een lock-down. Alhoewel de cijfers van aantal besmettingen en overleden
personen er lager liggen dan bij ons (men test veel minder en noteert niet alle sterfgevallen) is de
situatie er zeer dramatisch. Dat blijkt zeker uit onze vele contacten die we onderhouden met onze
studenten en partners. Hieronder een bloemlezing …

Michelle

Corona in Brazilië
In Brazilië starten de problemen rond corona nu pas. De eerste gevallen in de favela's zijn nu gemeld in Rocinha, de grootste favela van Rio. Die plek is maar gescheiden van Vidigal
met een vallei. Daar houden ze nu ook hun hart vast, want de
mensen leven daar evenzeer op elkaar geplakt, grote gezinnen in een te klein huis, grootouders die inwonen. In Vidigal is
er slechts
een hulppost, gen
ziekenhuis.
Het zal nog
wel enige
tijd duren
alvorens
alles normaal is.
Laat ons er
het beste
van maken.
André

Jaarvergadering 2020, anders dan ande
Beste donateur en sympathisant,
U hebt enkele weken geleden een uitnodiging ontvangen naar onze jaarlijkse Algemene Vergadering, die gepland stond op 26 april. Ondertussen
zijn er omwille van corona heel wat beperkingen van kracht. We zien ons dan ook genoodzaakt de Algemene Vergadering dit jaar anders aan te
pakken :
het formele deel van de Algemene Vergadering wordt schriftelijk georganiseerd :
u krijgt de voorziene informatie langs deze weg (zie hieronder ‘Jaarrekening 2019 en budget 2020’, ‘Bestuursmandaten’ en ‘Sociale zetel’),
effectieve leden mogen stemmen per brief of mail (zie hieronder ‘Werkwijze om te stemmen’),
het resultaat van de stemming wordt gepubliceerd in volgend nummer van Ons Krantje en op onze website http://www.amie-be.org
het informele deel van de Algemene Vergadering zal dit jaar niet doorgaan; de voorziene toespraken zullen zonder twijfel ook volgend jaar nog
relevant en actueel zijn.
Het Bestuur : Xavier, Diane, Françoise, Mark, Joke, Christian, Stefaan
Jaarrekening 2019 en budget 2020
Tabel 1 : jaarrekening 2019, met ontvangsten, uitgaven en transacties, en
hun effect op de balans (€)

Tabel 2 : budget 2020, met schattingen van ontvangsten en uitgaven (€)

ers, maar de tijden zijn ook bijzonder ...

Tabel 3 : historiek van actuele ontvangsten en uitgaven en van budgetten (€/jaar)

Figuur 1 : historiek van ontvangsten (€/jaar) in projecten

Korte toelichting : in tabel 3 is te zien dat 2019 met bijna 477000€ aan ingezameld geld een uitzonderlijk jaar is geworden; vooral de projecten
hebben veel donateurs sterk aangesproken, in het bijzonder de projecten van pater Pol Feyen, ‘Broesse scholen’ en ‘Akwaaba Asuadei’ haalden
uitzonderlijk veel giften op (Figuur 1). Er werden 915 fiscale attesten uitgereikt.
We denken die ontvangsten in 2020 grotendeels te kunnen bestendigen.
Uiteraard hebben we ook in 2019 het kostenniveau maximaal gedrukt : er zijn enerzijds onkosten om Ons Krantje en fiscale attesten tot bij u te
krijgen, en anderzijds bankkosten bij internationale transacties.
Bestuursmandaten
De bestuursmandaten van Christian Vandeplas en Xavier Votron lopen ten einde. We stellen voor die mandaten met een jaar te verlengen.
Sociale zetel
Het adres van de sociale zetel wordt gewijzigd van Diestseweg 95, 2440 Geel, naar Oevelseweg 14, -2250 Olen. Dank je wel Rob, voor de vele jaren dat we hiervoor op jou beroep mochten doen ! En ook Joke, dank je wel om over te nemen !
Werkwijze om te stemmen
Enkel effectieve leden kunnen stemmen (effectieve leden hebben bij de uitnodiging enkele weken geleden ook een volmachtformulier gekregen;
dat is formulier is nu overbodig).
Volgende vragen liggen voor ter stemming :
keurt u de jaarrekening 2019 goed ?
(ja/nee)
keurt u het budget 2020 goed ?
(ja/nee)
keurt u kwijting aan de bestuurders voor hun beheer in 2019 goed ?
(ja/nee)
keurt u de verlenging met één jaar goed van
de bestuursmandaten van Christian Vandeplas en Xavier Votron
(ja/nee)
Geldig stemmen kan op één van volgende manieren :
u bezorgt uw antwoord op de 4 vragen samen met uw naam en adres via brief aan AMIE, Diestseweg 95, 2440 Geel
u bezorgt uw antwoord op de 4 vragen samen met uw naam en adres via mail aan Françoise Cauwe, secretaris : fcauwe@scarlet.be
Uw stem kan enkel geldig zijn als ze ons ten laatste op 9 mei bereikt.
We beseffen dat de stemming dit jaar op deze manier niet anoniem verloopt, en hopen daarvoor op uw begrip.

Water voor onze studenten in Haiti
Onze partner in Haïti, pater Edjode Desmarais, vroeg ons om steun voor een waterput op het Saint Martin college in Porrès. Graag bevelen we dit project aan.
Omschrijving van de omgeving:
De school ‘Le Petit Séminaire Collège Saint Martin de Porrès’ (PSCSMP) werd opgericht door Monseigneur Jean Baptiste Décoste, en is een van de katholieke scholen inhet bistom Hinche dat zowel jongens als meisjes, zonder enige discriminatie van geslacht, religie of kleur, verwelkomt. Elk jaar zijn er tussen
de 600 en 700 studenten actief uit verschillende plaatsen van het departement.
Informatie over de doelgroep:
Het college telt momenteel 619 studenten uit het hele bisdom. Ze komen graag naar het college, omdat ze dit de sleutel vinden naar een betere toekomst. Helaas is er een gebrek aan drinkwater, en het water-distributie-systeem in Hinche werkt ook niet goed. Daardoor kampt men met één van de primairste zaken: water. Onze schoolkinderen hebben nochtans nood aan veilig drinkwater, om hen te beschermen tegen allerlei besmiettingen (vnl. cholera).
De economische situatie:
Het ontbreken van allerlei nutsvoorzieningen en de gebrekkige infrastructuur heeft een zware impact op de bevolking. De mensen moeten, zelfs ten
koste van hun eigen leven, vaak kunst– en vliegwerk uitoefenen om in hun dagelijkse primaire behoeften te voorzien. De mensen leven er vaak van wat eenvoudige landbouw. De sociaal-economische toestand van de bevolking verslechtert van dag tot dag. Die economische onzekerheid heeft ook zijn impact op
ons college.
Gedetailleerde beschrijving van het project
De financieringsbronnen van het college zijn alleen de ouders. Er is geen ondersteuning van de staat. Maar wat de ouders kunnen betalen is niet eens
genoeg voor het loon van de leerkrachten. We kunnen ook niet meer eisen van de ouders, gezien hun moeilijke economische situatie. Ook voor onze studenten levert dat moeilijkheden op.
Daarom beschikt het college niet over de financiële middelen om deze noodzakelijke water-behoeften te voorzien. Dat is ook de reden waarom we een beroep
doen op de weldoeners van AMIE.

Verwachte resultaten
- Voorkomen van besmettelijke ziekten (vnl. cholera)
- De school voorzien van drinkwater
- Beschermen van de studenten
- Faciliteren van bijeenkomsten voor docenten, ouders en andere buitenschoolse activiteiten (culturele avonden, zomerkampen, …)
Dankwoord:
Het ‘Petit Séminaire collegège Saint Martin de Porrès’ rekent op jullie welwillende steun voor de armste kinderen uit Haïti en is U daar zeer dankbaar
voor. Moge de Heer u blijven zegegen zodat uw vrijgevigheid altijd wordt getoond ten gunste van de meest waardige van Zijn volk ter ere van zijn glorie!
pater Edjode Desmarais

Je kan dit project mee realiseren door te storten op de AMIE-rekening: BE46 0000 2467 0736 (mededeling: college van Saint Martin de Porrès)

Een peterschap voor een kind uit Haiti

Marleen Lanckman.

Beste Lezer,
Als verantwoordelijke voor de peterschappen in Haïti ben ik op zoek naar peters en /of meters die bereid zijn een peterschap op
te nemen.
Een peterschap is een belangrijk gegeven in het leven van een kind in Haïti. Het land heeft met heel veel problemen te kampen:
aardbevingen, orkanen, corruptie met grote politieke instabiliteit als gevolg en vooral met zeer grote armoede.
Door deze armoede hebben veel ouders de financiële mogelijkheden niet om hun kinderen naar school te sturen. Vaak hebben
de ouders zelf de kans niet gehad om onderwijs te genieten en ze verlangen ernaar hun kinderen naar school te kunnen sturen
want ze beseffen hoe belangrijk onderwijs is. Het is al een eerste stap om stilaan uit de armoede te geraken.
Wij staan er niet bij stil wat kinderen ervoor over hebben als ze de kans krijgen om naar school te gaan: een voettocht, vaak met
een lege maag, van twee uur van thuis tot op school en dan ook terug is geen uitzondering. Huiswerk wordt al eens onder de
straatlamp gemaakt als die er is en brandt! Komt daar heel dikwijls nog de zorg voor kleinere broers en zussen bij, zeker in een
groot gezin.
Een peterschap gaat iets verder dan een occasionele steun die vaak heel erg welkom is bij projecten of gewoon als gift en
A.M.I.E is hiervoor heel dankbaar maar een peterschap is een engagement voor een langere periode.
Ik zou dit niet kunnen schrijven als ikzelf geen meter zou zijn. Al vele jaren help ik kinderen met een peterschap en dat geeft me
heel veel voldoening temeer omdat de peterschap toelagen integraal naar het kind gaan waardoor al de schoolonkosten ( boeken, schrijfmateriaal, uniform) kunnen betaald worden en er ook nog overblijft voor voeding of medische zorgen; het is niet ongewoon in Haïti dat kinderen noodgedwongen thuis moeten blijven van school omdat de schoolonkosten niet meer betaald
kunnen worden of omdat ze de zorg in het gezin moeten opnemen bij ziekte of overlijden of scheiding van de ouders en zo verliezen kinderen vaak een aantal studiejaren of kunnen zelfs helemaal niet meer naar school gaan.
De verantwoordelijken voor de peterschappen in Haïti zijn heel betrouwbare mensen met wie ik een zeer goede samenwerking
heb.
Als verantwoordelijke doe ik mijn best om peters en meters eenmaal per jaar, liefst tweemaal, een brief samen met de schooluitslagen van hun petekind op te sturen. Ik weet het, in de brieven van de kinderen staat er vaak heel weinig nieuws. Maar wat
valt er voor de kinderen in Haïti te beleven of waarover kunnen zij schrijven? Hun leven is in niets te vergelijken met het leven
van de kinderen hier bij ons. Maar de kinderen zijn blij dat ze kunnen schrijven naar hun peter en meter .
Een peterschap is een weloverwogen engagement en dan maak het eigenlijk niet uit of er al dan niet veel nieuws in de brieven
staat. Het belangrijkste is dat het kind door de steun van een peterschap naar school kan gaan en zo aan zijn toekomst kan werken.

De kinderen voor wie ik een peterschap zoek:
Lovedayline: een twaalfjarig meisje; ze heeft zes zussen. Haar mama is overleden en papa werkt op een suikerplantage in de Dominicaanse Republiek. Mensen van goede wil bekommeren zich om de kinderen en helpen hen . Het meisje zit in het vijfde leerjaar. Een peterschap is heel welgekomen en zou de mensen die de kinderen helpen financieel wat ontlasten.
Bienegessa: een twaalfjarig meisje uit een gezin van zes kinderen. Mama is al meer dan een jaar ziek, papa bekommert zich weinig om het gezin. Het meisje zit in het vierde leerjaar.
Catchouma: een negenjarig meisje. Er zijn zes kinderen in het gezin waarvan er drie af en toe werk hebben. Mama heeft het gezin omwille van de financiële toestand verlaten. Papa heeft een riksja en probeert hiermee wat geld te verdienen. Een van de
oudere kinderen zorgt af en toe voor het gezin. Het meisje zit in het eerste leerjaar.
Robensky: een jongen van tien jaar. Hij heeft één zus. Vader is werkloos. De jongen zit in het
derde leerjaar.
Al deze kinderen gaan reeds naar school maar voor hoelang nog? Zonder steun is het voor de
ouders bang afwachten of ze al dan niet de schoolkosten kunnen blijven betalen.
Marleen Lanckman, verantwoordelijke voor de peterschappen.
Comité Latijns-Amerika
BE46 0000 2467 0736
BIC: BPOTBEB1
Een peterschap bedraagt 25€ per maand.

Comité 00

Comité 05

Comité 10

Projecten Madagascar : Françoise Cauwe
rue du Beau–site 7 – B-5340 Gesves
fcauwe@scarlet.be – tel 083/67 82 33
Projecten Pol Feyen: Jean Hendrikx
Adelbert Kennisplein 2—B-2100 Deurne
jean.hendrikx@telenet.be —tel. 0486/692.014
Rekening: BE22 0001 5458 3947 - BIC : BPOTBEB1

Peterschappen Latijns Amerika
(nederlands)
Contacteer: Marleen Lanckman

Projet Canaan (Haiti)
Contact: Diane Nadalini

Domeinstraat 69A –B-3010 Kessel-Lo

Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem

marleenlanckman@hotmail.com-Tel 016/355077
Rekening: BE46 0000 2467 0736 - BIC : BPOTBEB1

dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301

Rekening: BE74 0004 2523 9007 BIC : BPOTBEB1
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Comité 06

Comité 21

Peterschappen Filipijnen (franstalig)

Beroepspeterschappen Filipijnen (nederlandstalig)
Projecten Brazilië en Navotas-Filipijnen

Groepspeterschappen

Project Free Clinic Filipijnen

Contact: Mark Bolsens
Contact: Elisabeth Carton de Tournai

August Vermeylenlaan 14 – B-2050 Antwerpen
mark.bolsens@telenet.be – Tel. 0486/52 61 88
Rekening: BE80 0000 8577 5177 - BIC : BPOTBEB1

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles
ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89
Rekening: BE58 0000 8955 8379 - BIC : BPOTBEB1

Contact: Griet Cuypers – Van den Bergh
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo
jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13
Rekening: BE50 0003 2544 6518 - BIC : BPOTBEB1
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Comité 07

Comité 22

Beroepspeterschappen Filipijnen
(franstalig)

Beroepspeterschappen Peru (nederlandstalig)

Project Happy Home Kenia

Contact: Elisabeth Carton de Tournai

Projetcs Amerique Latine (excl. Brésil)
Contact: Frans Parren

Av. E. Godaux 28 - B-1150 Bruxelles

Veldstraat 29 – B-3640 Kessenich

Contact: Christian Vandeplas

frans.parren@scarlet.be – Tel 0495/23 83 62
Rekening: BE45 0003 2569 6189 - BIC : BPOTBEB1

Rue Fond Thirion 61 – B-1410 Waterloo
christian@vandeplas.com – Tel. 0497/52 75 42
Rekening: BE57 9793 2610 7335 - BIC : ARSPBE22
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Comité 08

Comité 23

Beroepspeterschappen Latijns-Amerika
(franstalig)

Peterschappen Azië
(nederlandstalig)

Project Aide Urgente Kenya
Contact: Rob Tas, Diestseweg 95 - B-2440 Geel,
roberttas@hotmail.com - Tel. 014/72 00 28
Rekening: BE24 9793 2610 7638 - BIC ARSPBE22
-----------------------------------

ecartondt@gmail.com - Tel. 02/770 06 89

Rekening: BE58 0000 6496 6859 - BIC : BPOTBEB1

Contact: Diane Nadalini
Avenue du Paepedelle 93—B-1160 Oudergem
dnadalini@gmail.com – Tel. 0484/ 374 301
Rekening: BE43 0001 0342 1501 - BIC : BPOTBEB1

Contact: Jos Cuypers
Bergstraat 110 – B-3010 Kessel-Lo
jos.cuypers@icts.kuleuven.be – Tel. 016/25 31 13
Rekening: BE67 0001 7326 0487 - BIC : BPOTBEB1

Project: Akwaaba Asuadei (Ghana)
Contact: Joke Jaspers, Oevelseweg 14 - B-2250 Olen
akwaaba.asuadei@gmail.com - Tel. 0472/366 578
Rekening: BE35 9793 2610 7537 - BIC ARSPBE22
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Comité 09

Voorzitter

boekhouding en algemene admistratie
adreswijzigingen
Contact: Stefaan De Bondt

Sofie Daems Scholarship Program
(Thailand)
Contact: Jan en Mieke Daems

Xavier Votron
Rue Pont Spilet 13
1470 Bousval

Stampkotstraat 10 – B-8551 Heestert

Wissenstraat 15 – B-3200 Aarschot

xaviervotron@hotmail.com

stefaandebondt@telenet.be - Tel. 056/71 72 81

janepdaems@telenet.be –Tel. 0478/720099
Rekening: BE97 0003 2603 1649 - BIC : BPOTBEB1

tel. 0475/466.985
erevoorzitster: Thérès-Marie de Fays-Flipot

Rekening: BE56 0003 2569 6088 - BIC : BPOTBEB1

Sociale zetel: Diestseweg 95—B-2440 Geel

Naaststaand overschrijvingsformulier is geschikt voor eender welke
gift.
Als U een voorkeur hebt
wat de bestemming betreft vermeldt U dat best
als mededeling.

Dankjewel!

