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vzw Caprioolkinderen in Ethiopië en Kenia
In 2002 bezocht Eddy De Nil uit Opwijk voor het eerst Ethiopië. Al vlug was hij
gecharmeerd door dit mooie land met zijn prachtige mensen, die ondanks hun ellende
toch heel fiere mensen zijn. Met broeder Isayas bezocht Eddy de sloppenwijken. Dit
bezoek had hem enorm aangegrepen. Het was alsof hij regelrecht in de hel terecht
was gekomen. Het liefst van al wil je, als je dit allemaal meemaakt, zo snel mogelijk
weglopen en zo vlug mogelijk proberen te vergeten wat je daar gezien, gehoord en
gevoeld hebt. Maar dat lukte Eddy niet! Graag laten we Eddy zelf aan het woord, waarbij
hij ons vertelt hoe dit bezoek het begin is geworden van de vzw Caprioolkinderen, met
als doel kinderen in Ethiopië en Kenia te helpen.
Solidariteit
Mijn eerste bezoek aan Ethiopië heeft een
heel diepe indruk op mij nagelaten en mij
doen nadenken over hoe ik solidair kan zijn
met mensen die in verschrikkelijke armoede
leven. Ik vind echter niet dat ik daarmee iets
heel speciaals doe, maar probeer op zijn minst
een deeltje van onze welstand met deze arme
mensen te delen. Dit wil ik vooral doen door
kansen te creëren voor kinderen en studenten,
zodat ze naar school kunnen gaan en een of
andere opleiding volgen. Op die manier willen
wij hun een start aanbieden om de toekomst
van hun eigen leven in handen te nemen.

Zo hebben wij in de afgelopen 20 jaar een
500-tal studenten kunnen ondersteunen
voor hun hogere studie of universitaire
opleiding. Daarnaast hebben we zeker 1.000
straat- en weeskinderen mogen helpen
via onze circusscholen, opvangtehuizen,
straatscholen en opleidingscentra, waardoor
ze zich weer in de maatschappij konden
integreren en hun leven weer op de rails
kregen. Met onze kinderdagverblijven geven
we alleenstaande moeders de kans om uit te
gaan werken, zodat ze hun eigen gezin goed
kunnen onderhouden.

vzw Caprioolkinderen
Om al deze activiteiten in goede banen te
leiden, hebben wij de vzw Caprioolkinderen
opgericht. De naam verwijst naar de weesen straatkinderen die in Addis Abeba, de
hoofdstad van Ethiopië, letterlijk in de
stadsriolen leven en zich voeden met de
etensresten die ze vinden in de vuilnisbakken.
Om echt te kunnen overleven, zijn ze als het
ware verplicht om te stelen op de markt, in
winkels en mensen aan te klampen om zoiets
van hen proberen te pikken.

Bouw van de opvang

Al snel kon de vzw Caprioolkinderen rekenen
op de steun van vele vrijwilligers, die bereid
waren hun steentje bij te dragen. Tientallen
acties werden met heel veel enthousiasme

georganiseerd. Enkele bekende figuren boden
zich aan als peter en meter voor de vzw. Een
van hen is oud-turnster Aagje Vanwalleghem.
Zij getuigt hierover als volgt:
“Ik leerde Eddy kennen via Antje, zijn nichtje,
met wie ik jarenlang in de topsportschool
heb geturnd. Hij vertelde me over
‘Caprioolkinderen’ en dit leek me meteen een
zeer mooi project. Omdat ik zelf vanuit Brazilië
ben geadopteerd, besef ik zeer goed dat ik veel
meer kansen heb gekregen in vergelijking met
sommige kinderen die in Brazilië moesten
blijven en vaak een uitzichtloze toekomst
tegemoet gingen. Toen Eddy me vroeg om me
te engageren voor ‘Caprioolkinderen’, heb ik
dan ook geen seconde getwijfeld. Ik ben zelf
twee keer naar Addis Abeba geweest om mijn
vijf Ethiopische adoptiezusjes af te halen en
heb daar zeer veel ellende gezien. Het gezicht
van mensen vol met vliegen, kinderen op
drukke straten met hun benen op de rijweg,
uitgemergelde baby’tjes met dikke buikjes,
mama’s die bedelen, mannen die hopeloos
voor zich uit zitten te staren… Ethiopië kan
nog zoveel hulp gebruiken, en als ik daar een
klein beetje bij kan helpen, doe ik dat met veel
liefde”.

sanitaire voorzieningen.
Daarom, terugblikkend op de vele jaren dat
we al in Ethiopië actief zijn, mogen we heel
tevreden zijn. Kinderen uit de riolen die we
hebben kunnen opvangen, zijn intussen jonge
ondernemende volwassenen geworden, die
een eigen taxibedrijfje hebben opgezet of een
boekenwinkeltje runnen. Studenten die hun
diploma hebben behaald, zijn nu aan het werk
als tandarts, verpleegkundige, boekhouder,
leraar enz. Op hun beurt zetten zij zich nu in
om de situatie in hun eigen land te verbeteren.
Door het boren van nieuwe waterputten
moeten kinderen geen uren meer lopen om
drinkbaar water te vinden en boeren kunnen
op een vlotte manier hun velden irrigeren
dankzij een betere watervoorziening. De
mensen in de sloppenwijken leven op een
meer menswaardige manier dankzij de
propere toiletten en de eigen keukens.
Dit alles stimuleert ons om verder te gaan
met onze vzw en te blijven werken om vele
kinderen en mensen die ene kans te geven
een beter leven uit te bouwen.

Nu komt Kenia erbij
Door de oorlog die nu jammer genoeg heerst
in Ethiopië, focussen wij ons meer op Kenia.
In tegenstelling tot wat wij eerst dachten,
is de concentratie van straatkinderen en
alleenstaande moeders in de sloppenwijken
van Kenia even gigantisch als in Ethiopië.
In
sommige
sloppenwijken
leven
honderdduizenden mensen op elkaar gepakt.

Mobiele school
Eddy met straatkinderen in Kenia

Dankzij het goed functioneren van onze vzw
en natuurlijk door de hulp van vele vrijwilligers
konden wij naast de opvang en begeleiding
van wees- en straatkinderen en jongeren
ook nog enkele andere waardevolle projecten
realiseren. Zo hebben we waterputten kunnen
bouwen in de bergdorpjes rond Gondar (een
stad in het noorden van Ethiopië). In de
sloppenwijk van Addis Abeba bouwden we

We brachten in Kenia acht plaatselijke
organisaties samen die onder onze koepel
werken aan dezelfde doelstelling ‘onderwijs
voor kinderen’. Die nieuwe organisatie
heet INUKA (‘rijs op!’). Samen met de
bekende organisatie ‘mobiele school’ uit
Leuven bouwen we een heel plan uit, dat
fundamenteel iets kan veranderen aan de
situatie van honderden kinderen.
We hebben intensieve opleidingen uitgewerkt
om een team van zes professionele

medewerkers klaar te stomen, die vanaf
2022 jaarlijks vele straatkinderen, die in de
sloppenwijken overleven, de mogelijkheid
te geven om te ontdekken wat een rijdende
straatschool is. Op die manier willen we
kinderen die in het onderwijs geïnteresseerd
zijn, ondersteunen en een kans geven om
daarna naar een echte school te gaan. Via ons
plan ‘één euro per dag voor één kind’ willen
we dus kinderen de kans geven om onderwijs
te volgen. De meeste kinderen zijn alleen of
een weeskind en een goede opvolging is dan
ook heel belangrijk. Ons enthousiast team
volgt deze kinderen gedurende het hele jaar
op. Ze houden contact met de scholen en
zoeken naar familiebanden om deze kinderen
te herenigen. Zo willen wij ons met deze
nieuwe strategie vooral richten op deze jonge
en verwaarloosde kinderen om hun een kans
te geven en te ondersteunen, zodat ze uitzicht
hebben op een beter leven.

hun gezin te onderhouden.
In Eldoret en Kitali, twee steden in het westen
van Kenia, hebben wij opvangcentra opgericht
waar straatkinderen en alleenstaande
moeders terecht kunnen. In Nairobi, de
hoofdstad van Kenia, hebben we onder
leiding van zuster Lucy een opvangcentrum
gebouwd, waar ook weer straatkinderen
en alleenstaande moeders terecht kunnen.
Eenmaal per week kunnen ze er een maaltijd
krijgen en regelmatig komt er een dokter
langs voor consultaties. Er is een magazijntje
voorzien, waar ze indien nodig kleding
kunnen verkrijgen. In het centrum is tevens
een sanitaire ruimte voorzien waar deze
moeders zich kunnen wassen en waar ze zelfs
de mogelijkheid hebben om naar een kapster
te gaan. De volledige verantwoordelijkheid
van deze drie centra wordt gedragen door
mensen ter plaatse en mevrouw Bernadette
Mecha is de eindverantwoordelijke van alle
projecten in Kenia.

Bernadette met medewerkster en kinderen

Burgeroorlog in Ethiopië

Medewerkers in Kenia

Ook in Kenia willen wij, net zoals we dat
in Ethiopië doen, alleenstaande moeders
begeleiden en hulpmiddelen aanbieden
om waardig te kunnen leven. Daarvoor
organiseren wij opleidingen, zodat deze
moeders een handeltje kunnen opzetten. We
geven hun cursussen over gezinsplanning en
hebben een kindercrèche opgericht zodat ook
deze moeders de gelegenheid hebben om uit
te gaan werken en zij inkomsten hebben om

Sinds een goed jaar woedt er nu jammer
genoeg een burgeroorlog in Ethiopië, waarin
vier partijen tegen elkaar strijden. Experts
vrezen dat deze burgeroorlog tot een grote
humanitaire ramp zal leiden, waardoor twee
miljoen mensen dakloos zullen worden
en zeven miljoen mensen dringend hulp
nodig hebben. Deze oorlog bemoeilijkt onze
activiteiten, maar de vzw Caprioolkinderen
volgt deze oorlog op de voet. Inderdaad, onze
wereld is niet goed verdeeld qua welvaart.
Maar met veel goede wil kunnen wij daar
iets aan veranderen. Onze organisatie
‘Caprioolkinderen’ werkt ondertussen al
20 jaar en iedere steun die wij krijgen gaat
integraal naar onze projecten in Ethiopië en
Kenia. Daarvoor zijn wij onze weldoeners
enorm dankbaar!

Eddy met Keniaanse kinderen

Sinds vele jaren is Eddy De Nil een goede bekende van onze Salvatoriaanse
Hulpactie. Daarom willen wij Eddy graag helpen om wees- en straatkinderen alsook
alleenstaande moeders een zekere toekomst te geven. Wij weten dat wij daarvoor op
uw steun mogen rekenen en samen met Eddy én de vzw Caprioolkinderen zijn wij u
daar zeer dankbaar voor. Graag uw steun voor project 22/008.
Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag
€ 40,- of meer bedraagt. Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u
de gestructureerde mededeling gebruikt die op het overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift
automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor een bepaalde persoon bestemd
is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een
gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt
ons werk, waarvoor dank!
Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw
testament op te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden
prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bijvoorbeeld de volgende zin te vermelden: “Aan de
Salvatoriaanse Hulpactie vzw, ’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van € …”. De Salvatoriaanse Hulpactie
is één van de 100 organisaties die lid zijn van de campagne ‘testament.be’. U kan steeds de gratis gids “Goed
Geregeld, Goed Gegeven“ bij ons aanvragen.
Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met
hun geld gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen
aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding
van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de
missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier
misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris
of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen
over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.
Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen.
Hartelijk dank bij voorbaat.
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