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Financiële kinderadoptie

Op de achterzijde van ons infoblad bieden 
wij onze lezers telkens de gelegenheid aan 
om een arm kind in één van de landen in het 
Zuiden financieel te adopteren.

Lieve Schreurs, al 29 jaar werkzaam 
op de Salvatoriaanse Hulpactie is de 
verantwoordelijke voor de financiële 
kinderadoptie. Nauwgezet staat zij in 
contact met de missiezusters, missionarissen, 
directeurs van weeshuizen, schoolinternaten 
en opvanghuizen voor straatkinderen, die als 
tussenpersonen functioneren voor de vele 
kinderen van onze financiële kinderadoptie.

Anderzijds is zij ook de geschikte 
verbindingspersoon tussen de 
adoptieouders in België, Nederland en alle 
tussenpersonen in de missielanden waar de 
Salvatoriaanse Hulpactie met de financiële 
kinderadoptie aanwezig is. Zodra Lieve 
via deze tussenpersonen dankbrieven, 
postkaartjes, schoolrapporten of foto’s 
van de adoptiekinderen ontvangt, stuurt zij 
deze onmiddellijk door naar de betreffende 
adoptieouders, zodat zij zelf kunnen 
vaststellen hoe de steun aan hun adoptiekind 
besteed is. Donateurs die wensen een kind 
financieel te adopteren, bieden wij de 
keuze aan tussen een individuele adoptie of 
collectieve adoptie.

Individuele adoptie

Bij een individuele adoptie steunt de 
adoptieouder een bepaald kind, van wie 

onze tussenpersoon de situatie heel goed 
kent. In de meeste gevallen, gaat het hier om 
een arm of gehandicapt kind, een weeskind 
dat in een andere familie opgevangen wordt 
of een kind van wie de ouders ziek of arm 
zijn en werkelijk geen mogelijkheid hebben 
om hun kind naar school te sturen. Aan de 
tussenpersoon vragen wij om ons duidelijk 
in te lichten omtrent de levenssituatie van 
het adoptiekind. Donateurs die voor een 
individuele adoptie kiezen, krijgen van 
ons een foto en de nodige informatie 
over hun adoptiekind en de betreffende 
tussenpersoon, langs wie zij in de mate van 
het mogelijke kunnen corresponderen met 
hun adoptiekind. Actueel zijn er een 600-tal 
kinderen die dankzij adoptieouders in België 
en Nederland gesteund worden.

Graag laten wij u meelezen uit een van 
de vele dankbrieven gericht aan de 
adoptieouders.

Onlangs kreeg de Salvatoriaanse Hulpactie enkele vragen en 
telefoons over onze financiële kinderadoptie. We vonden dit 
een mooie aanleiding om onze lezers en donateurs nog eens te 
berichten over de werking van 
onze financiële kinderadoptie.



Collectieve adoptie

Anderzijds kunnen donateurs ook kiezen 
voor een collectieve adoptie. De steun gaat 
dan naar een weeshuis, opvanghuis voor 
straatkinderen of naar een internaat waar 
kinderen uit het binnenland opgevangen 
worden om naar school te gaan. De 
financiële steun van de weldoener gaat dan 
niet naar een bepaald kind, maar komt ten 
goede voor de hele groep. 

Op dit ogenblik krijgen 21 scholen, internaten, 
weeshuizen en opvanghuizen voor 
straatkinderen steun via de Salvatoriaanse 
collectieve kinderadoptie. Ook hier wordt 
uiteraard weer gewerkt met de door ons 
gekende tussenpersonen.

Van enkele tussenpersonen van weeshuizen 
kreeg Lieve, onze adoptieverantwoordelijke 
mooie dankbare berichten. Zo schreef 
zuster Tara Xalxo uit Ambikapur in India het 
volgende dankwoord:

Van zuster Stéphanie Mukampunga van het 
weeshuis “Heilige Elisabeht” uit Rwanda ontvingen 
wij deze mooie brief.

Lieve weldoeners van ons weeshuis,

Met dit briefje willen wij u graag een beetje nieuws 
geven over ons weeshuis “Heilige Elisabeth”. Van 
januari 2019 tot en met augustus hebben wij 
dankzij uw steun veel goeds kunnen doen voor 
onze weeskinderen en andere kinderen die jammer 
genoeg door hun ouders verlaten zijn. Wij zetten 
ons er dagelijks voor in dat al deze kinderen mogen 
opgroeien in een menselijke waardigheid, gedragen 
door de liefde van God en van de naaste.

Gedurende het eerste half jaar in 2019 hadden wij 61 
kinderen in ons weeshuis: 32 jongens en 29 meisjes. 
Gelukkig hebben wij daarvan 21 kinderen kunnen 
onderbrengen in één van hun families. Om deze 
families te helpen, mogen ze tweemaal per maand 
bij ons langs komen om het nodige voedsel (meel, 
soja, olie, suiker en melk) af te halen. Tegelijkertijd 
krijgen deze families enkele cursussen in verband 
met begeleiding en opvoeding van de kinderen 

en kunnen ze altijd bij ons terecht wanneer zij 
bijkomende vragen hebben of wanneer zich hier of 
daar enkele moeilijkheden voordoen.

Onlangs heeft ons weeshuis weer twaalf nieuwe 
kindjes opgenomen: baby’s wiens moeder na de 
bevalling overleden is, kindjes van mentaal zieke 
ouders en jammer genoeg ook weer kindjes die door 
hun ouders achtergelaten zijn. Maar wij zijn blij u 
te mogen meedelen dat wij dankzij de steun van vele 
donateurs ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen 
in ons weeshuis zich gelukkig voelen en gezond zijn. 
In geval van nood kunnen wij door de vrijgevigheid 
van onze donateurs zelfs arme gezinnen helpen met 
voedsel, zeep en medische verzorging.

Onze hoofdactiviteit blijft nog altijd het begeleiden 
van ons weeshuis, maar daarnaast organiseren we 
ook andere activiteiten die vooral ten goede komen 
aan kinderen en de arme bevolking rondom ons. 

Enkele van deze activiteiten zijn:

• Elke week een bezoek brengen aan arme families 
om te luisteren naar hun vragen en zorgen en hen 
van daaruit proberen te helpen en te begeleiden. 

• Voor de ondervoede kinderen van arme families 
bereiden wij dagelijks een vitaminerijke pap: een 
mengsel van maïsmeel, sorghum, soja, suiker en 
melk.

• Wij organiseren cursussen voor ouders voor het 
gezond en wel opvoeden van kinderen.

• In ons consultatiebureau kunnen moeders terecht 
voor de medische begeleiding en verzorging van 
hun baby’s en kleine kinderen.

En onlangs hebben wij besloten om een vereniging 
op te richten waar de families, die een van onze 
weeskinderen hebben opgenomen, kunnen 
samenkomen om hun ervaringen, vragen en zorgen 
met elkaar te delen.

Lieve weldoeners, wij zijn er ons van bewust dat wij 
al dit mooie werk alleen maar kunnen doen dankzij 
uw steun en liefdevolle medewerking. Wij zusters 
van de Heilige Vincentius a Paulo en vooral onze 
vele weeskinderen zijn er u zeer dankbaar voor. Het 
enige wat wij voor u terug kunnen doen is bidden en 
God vragen dat Hij u allen mag zegenen voor jullie 
dankbaarheid, goedheid, steun en inzet.

hebben om hun opleiding mogen te volgen 
bijzonder dankbaar. Velen van hen tonen 
hun dankbaarheid door na het behalen van 
hun diploma zich ten dienste te stellen van 
hun eigen dorp of school.

Bijkomende hulp voor weeshuizen en 
opvanghuizen voor straatkinderen
De Salvatoriaanse Hulpactie is blij en 
dankbaar dat er zoveel adoptieouders zijn. 

De werking van de Financiële 
Kinderadoptie 
Zowel voor de individuele als collectieve 
adoptie vragen wij aan de adoptieouders 
om maandelijks minstens een bijdrage 
van € 16,50 te storten. Het geld wordt elk 
kwartaal doorgestort naar de betreffende 
tussenpersoon die daarmee schoolgeld, 
boeken, uniform, voeding en eventueel 
medische kosten van het adoptiekind 
betaalt.  Met deze maandelijkse kleine 
bijdrage geeft de adoptieouder een kind 
de mogelijkheid om naar school te gaan, te 
leren lezen en schrijven, een beroep leren en 
zo later in zijn/haar eigen levensonderhoud 
voorzien. Als Salvatoriaanse Hulpactie zijn wij 
ervan overtuigd dat vorming en educatie – 
net zoals bij ons – heel belangrijk zijn. Want 
kinderen vormen immers de toekomst 
van een land. Dankzij de steun van onze 
adoptieouders heeft de Salvatoriaanse 
Hulpactie al meer dan 3.000 kinderen een 
betere toekomst kunnen geven. Al deze 
kinderen zijn hun adoptieouders enorm 
dankbaar voor geboden kansen die ze via 
hen verkregen hebben. Maar anderzijds 
zijn ze ook de tussenpersonen, hun school, 
opvanghuis of weeshuis waar ze verbleven 

Beste Lieve,

Liefdevolle groeten voor jou. Hartelijk 
dank voor uw liefde en vriendelijkheid 
voor al onze sponsorkinderen. Dank u voor 
uw grote inspanning om een beloftevolle 
toekomst te verzekeren voor onze 
kinderen. Dit is een getuigenis van uw 
grote liefde voor de arme en behoeftige 
kinderen. 

Namens onze kloostergemeenschap 
in Ambikapur wil ik u nogmaals van 
harte danken voor het vinden van vele 
gulle donateurs voor onze kinderen. Ik 
ben hen zeer dankbaar om ons met zo 
een genereus hart te helpen. Moge 
God jou, al onze donateurs en ook de 
Salvatoriaanse Hulpactie zegenen.

Zr. Tara

Lieve adoptieouders,                        Lubumbashi, 04/01/’19

Met veel plezier schrijf ik jullie deze brief met een beetje 

nieuws over mijzelf en mijn familie. Met mij en de familie 

gaat alles goed. Alleen mijn grootmoeder is nog altijd ziek, 

maar gelukkig hebben wij ook met haar het nieuwe jaar 

mogen vieren. Mijn studies vorderen ook heel goed.

Lieve adoptieouders met veel plezier wil ik jullie mijn 

beste wensen overmaken voor het nieuwe jaar 2019. 

Ik bid tot God dat Hij jullie een mooi en lang leven mag 

schenken met veel voorspoed en een goede gezondheid. 

Ik wil mij vooral excuseren dat ik zo een lange tijd niets 

meer van mij heb laten horen. Ik moet eerlijk toegeven 

dat ik toch wel wat nalatig en misschien ook wel een 

beetje te lui ben geweest om jullie te schrijven. Daarvoor 

vraag ik nog eens pardon! Ik beloof jullie om hier beter 

mijn best te doen.

Ik wil jullie nogmaals van harte bedanken voor jullie 

goedheid ten opzichte van mij. Want dankzij jullie heb ik 

mijn middelbare studies met succes kunnen afmaken en 

mag ik nu aan het Hoger Pedagogisch Instituut gaan 

studeren. Ik vind niet de juiste woorden hoe ik jullie 

daarvoor kan bedanken, en kan dus alleen maar de goede 

God bidden dat Hij jullie overvloedig mag zegenen. Weet 

dat ik jullie heel erg waardeer en liefheb en dat jullie altijd 

een speciale plaats in mijn hart hebben. 

Van harte bedankt. Ik heb jullie lief.

M. P.



Graag willen wij onze lezers uitnodigen om tijdens deze mooie en gezellige feestdagen ook 

eens te denken aan onze vele adoptiekinderen en hun tussenpersonen. Een mooi gebaar van 

steun voor wees- en opvanghuizen. Waarvoor hartelijk dank!

Wij zorgen ervoor dat deze steun goed terecht 
komt en vragen aan de tussenpersonen in 
de betreffende missielanden dat ze ons een 
duidelijke rapportering geven van hoe de 
gelden gebruikt zijn. Telkens valt weer op hoe 
dankbaar deze tussenpersonen zijn voor de 
verkregen steun, maar vaak zijn er toch nog 
altijd tekorten voor het goed functioneren van 
hun instelling. Vandaar dat de Salvatoriaanse 
Hulpactie sinds enkele jaren geleden 

besloten heeft om jaarlijks beurtelings enkele 
weeshuizen, internaten of opvanghuizen 
een bijkomende steun te schenken. Ook dit 
jaar willen wij dit doen ter gelegenheid van 
het Kerstfeest en Nieuwjaarsfeest, feesten 
waarin zoveel aandacht wordt besteed aan 
kinderen: geboorte van het kerstkindje Jezus 
en geschenkjes die kinderen krijgen bij het 
lezen van hun nieuwjaarsbrief.

De hoop van de wereld begint met Kerst in Gods hart en is volledig als ieders hart 
bereikt wordt met liefde en begrip.

Als Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp willen ook wij een teken van hoop zijn 
voor vele kinderen en mensen in het Zuiden. Daarom zijn wij jullie, weldoeners, lezers en 
sympathisanten enorm dankbaar omdat juist jullie ons elk jaar weer helpen om deze 
hoopvolle belofte waar te maken dankzij jullie giften, testamenten en kleding in onze 

kledingcontainers.

De Raad van Bestuur, directie en medewerkers wensen jullie allen een  
Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Kerst- en nieuwjaarswens

Colofon
Redactie: P. Gerry Gregoor

Lay out: Dirk Oomsels

Foto’s: Eigen archief

Drukkerij: Burocad nv, Peer

Verantwoordelijke uitgever: 
Salvatoriaanse Hulpactie

‘t Lo 47 

3930 Hamont-Achel

Met kerkelijke goedkeuring

info@salvatorhulp.org | www.salvatorhulp.org

Telefoon: 011 44 58 21

IBAN: BE24453101835138 | SWIFT: KREDBEBB

Ondernemingsnummer: 0407 761 472 

RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw tes-
tament 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 bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: 
“Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., ’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van € …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd 
hebben. Voor meer info, contacteer ons of ga naar www.testament.be.

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 per-
soonlijk 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.

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!


