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Werkingsverslag van het project Weeshuis OSJOSMA 

voor het jaar 2015 

 
Woord vooraf 
Met de subsidie van de provincie konden we in het voorjaar de investeringen aan Saint-
François verder zetten. Dank zij een enthousiast trio van mannen konden tijdens de reis van 
maart eindelijk de zonnepanelen geplaatst worden. Daarbij konden ze gebruik maken van de 
machines die in het najaar van 2014 per container vervoerd waren. Een andere ploeg zorgde 
tijdens de zomerreis dat een transformator ervoor zorgde dat de elektriciteit aan 110 volt 
geleverd wordt. Daarbij zijn ook enkele stopcontacten geplaatst om Europese machines nuttig 
te houden. 
Het werkingsverslag behandelt de belangrijkste aspecten van de dagelijkse werking. 
 
 

1. Pedagogische werking 
 

a. Het opvoedersteam 

Tijdens de zomerreis kwam er een kink in de kabel van de werking met de drie 
opvoeders. Blijkbaar was de inslapende opvoeder Willy toch niet zo goed bezig 
als hij liet uitschijnen in zijn rapporten. Olès wilde de samenwerking meteen 
stop zetten en had daarvoor eigenlijk alleen gewacht op mijn aanwezigheid. 
Intussen is er een vervanger aangeworven en bestaat de groep opvoeders nog 
steeds uit drie. De nieuweling heet Jacklin en heeft ongeveer alle taken 
overgenomen van Willy. 
Ten behoeve van het team van de opvoeders werd in de polyvalente zaal van 
Saint-François een kast geplaatst met daarin een voorraad didactisch en 
spelmateriaal. 
 

b. School 

Tijden de reis van maart bezochten we de twee scholen. Het bezoek was vooral 
bedoeld om de werken door een Nederlands team uitgevoerd te bezichtigen. 
Dat team had ons aangesproken en hulp aangeboden. Uiteindelijk bouwden ze 
nieuwe toiletten voor de parochiale jongensschool en steunden ze financieel de 
meisjesschool van de zusters ook voor nieuwe toiletten. 
De kinderen gaan allemaal naar school in de voormiddag op drie na. Vorig 
schooljaar was dat nog zo voor zes onder hen. We hopen dat ze vanaf volgend 
jaar allemaal in de voormiddag kunnen gaan, wanneer het aangeboden 
onderwijs van een betere kwaliteit is. 
Dank zij de hulp van de opvoeders zijn de resultaten gemiddeld wat beter, 
kunnen we stellen. 
Door toedoen van één van de medereizigers konden we bij drie schrijnwerkers 
uit het dorp een bestelling plaatsen van houten blokjes. Een partij daarvan werd 
aan de kleuterklas van de zusters geschonken als speelgoed, maar ook de 
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eerste leerjaren van beide vernoemde scholen kregen een voorraad om te 
gebruiken als didactisch materiaal bij het leren rekenen in het eerste leerjaar. 
 
 

2. Personeelszaken 
 

a. Taakverdeling 

De enige wijziging heeft zich voorgedaan in het opvoedersteam (zie hoger). 
 

b. Aandacht voor verloning 

In 2015 hebben alle personeelsleden een gratificatie gekregen ter grootte van 
een weeksalaris. Bovendien heeft iedereen opslag gekregen. 
 

c. Functioneren 

De procedure om de officiële erkenning te verlengen is na anderhalf jaar nog 
steeds bezig. Je kan je vragen stellen bij een overheid die je van de ene kant 
bejubelt als goed bezig, maar aan de andere kant geld vraagt om je te 
controleren en je dan eindeloos kaat wachten op een document waaruit blijkt 
dat je het goed doet. 
 

3. Financiële aanpak 

 
a. Goed beheer 

De stijgende dollarkoers heeft ons danig parten gespeeld. Tot pakweg voorjaar 
2015 volstond een maandelijks budget van 3.500 à 3.750 USD per maand voor 
het functioneren van het weeshuis. Intussen is er ongeveer 4.000 USD nodig. 
Toch is het eurobudget een veel forsere stijging te zien het laatste half jaar, 
namelijk van ongeveer 2.600 euro naar 3.700 euro per maand. Olès blijft er 
zich van bewust dat we alle uitgaven goed moeten beheren. 
 

b. Overlegmodel 

Het bestaande overleg model wordt consequent gehanteerd. Het is horizontaal 
en verloopt intensief. Op maandbasis wordt getelefoneerd. Tussendoor is er 
geregeld communicatie door een extra telefoontje, diverse sms’en 
(tegenwoordig meer per messenger wat langere berichten op een goedkopere 
manier toelaat, mailverkeer) en de financiële info over dropbox. 
 

c. Prioriteiten 

Saint-François is tegen de jaarwisseling klaar op de binnendeuren van de 
verdieping na. Van zodra die kunnen aangekocht worden, zullen de prioriteiten 
op de weg van verzelfstandiging gaan naar meer landbouwinvesteringen. Met de 
pastoor van de parochie is alvast een overeenkomst gemaakt om 5 hectare 
landbouwgrond te huren voor 5 jaar. De overeenkomst is betaald met een 
éénmalige koopsom van 2.500 USD. Bij goede oogstresultaten zal een kleine 
deel ervan afgestaan worden. De keren dat de oogst tegenvalt, zal er niets 
bijgelegd worden. 
 

4. Investeringen 

 
a. Een opsomming (2015) 

i. nieuwe generator (voorjaar) 
ii. nieuwe waterpomp voor de geslagen put (voorjaar) 
iii. vloeren verdieping (voorjaar) 
iv. plaatsen zonnepanelen (maart) 
v. opsturen hulpgoederen per container (waaronder banken voor de 

parochieschool) (voorjaar) 
vi. in werking stellen zonnepanelen op 110 en 230 volt (zomer) 



 3

vii. waspalen (zomer) 
viii. plaatsen waterreservoirs en bijhorende leidingen (najaar) 
ix. aanleg pad tussen de twee gebouwen (najaar) 
x. huur 5 ha landbouwgrond van de parochie (najaar) 
xi. plaatsen fer forgé op de tweede verdieping van Saint-François (najaar) 
xii. afwerken elektrische punten van de verdieping van Saint-François 

(najaar) 
 

b. Investeren met respect en met visie 

Zie voorgaande werkingsverslagen 
 

5. Gezondheidszorg 

 
a. Hygiëne en water 

De waterbevoorrading blijft het heikele punt. Momenteel beschikken we over 
een gegraven put, een geboorde put, een regenopvangbassin van ongeveer 
6.000 liter en een aansluiting op een (weliswaar primitief) waternet. Toch willen 
we nog meer inspanningen doen met in het achterhoofd het uitbreiden van de 
boerderij (meer dieren) én het opnemen van 10 kinderen meer. 
We denken nu hardop aan het aanleggen van een heel groot bassin naast Saint-
François dat met zijn dakoppervlak van bijna 600 m² heel wat mogelijkheden 
biedt om extra water op te vangen. De piste wordt verder bekeken tijdens de 
reis van maart 2016. 
 

b. Ziektes 

Bij een screening van de ziektegevallen op jaarbasis samen met Olès, komen 
we tot de vaststelling dat de kinderen zeer weinig ziek zijn. Zo is er afgelopen 
jaar nauwelijks diarree gesignaleerd en is de dokter er maar een keer of drie 
aan te pas gekomen. Het enige wat ogenschijnlijk onuitroeibaar is, heet pias, 
een soort schimmelinfectie in de haren die vooral de jongens treft en 
overgedragen wordt door aanraking. De kapper beweert dat hij zeer strikt voor 
elke kapbeurt een nieuw scheermesje gebruikt en zijn handen ontsmet. 
Blijkbaar niet goed genoeg… 
 

6. Een andere wereld 

 
a. Gebruik van Saint-François 

Langzaamaan geraakt Saint-François af. In het voorjaar werd de vloer 
geplaatst, in het voorjaar en de zomer werden de werken voor de elektriciteit 
uitgevoerd (zonnepanelen en bijhorende installatie). Na de reis van zomer 2014 
werden trouwens alle kamers beneden in gebruik genomen en slapen er nu 16 
jongeren tussen 14 en 18 jaar. 
In het najaar worden alle werken uitgevoerd nodig om de douches, de toiletten 
en de lavabo’s te bevoorraden met eigen reservoirs op het dak. De laatste hand 
wordt gelegd aan de elektrische bedrading in het gebouw: netjes afwerken van 
stopcontacten, lichtknoppen en lichtpunten. Bovendien is er een pad aangelegd 
in beton tussen beide gebouwen. Bij regenweer hoeven we nu niet meer door 
de modder. 
 

b. Overlegmodel naar zelfstandigheid 

Olès weet dat we streven naar zelfstandigheid. Dat baart hem af en toe zorgen 
omdat hij niet goed kan inschatten aan welk ritme dat bedoeld is. Toch 
overleggen we elke keer opnieuw (bij een reis en vaak aan de telefoon) welke 
investeringen het best dat doel dienen. Langzaamaan krijgt het vorm, zeker nu 
alle pijlen gericht worden op, voedselvoorziening. 
 

c. Voorbeeldfunctie bovenop kansen voor een toekomst 
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Het weeshuis biedt kansen aan velen. Uiteraard zijn er de kinderen die het recht 
op een zorgeloze kindertijd ingevuld zien omdat ze zich geen zorgen moeten 
maken over een bed, een dak, eten en drinken, schoolgaan, speelgoed en zo 
veel meer. Er zijn ook de volwassenen, nu zestien in het totaal, die een normaal 
loon kunnen verdienen voor zichzelf en hun naasten. 
Bovendien kunnen we af en toe een initiatief nemen dat ook nog anderen ten 
goede komt. Onze naaste buurman zit in een tot op de draad versleten rolstoel. 
Het is de bedoeling om met de volgende container van april 2016 voor hem een 
beter exemplaar op te sturen. Nog maar in december 2015 heeft Olès met de 
ganse ploeg de buurbewoners met hun kinderen uitgenodigd. Het is een 
moment van plezier geweest omdat iedereen wat eten en drinken kreeg en de 
kinderen (Olès spreekt van 250 aanwezige kinderen) hebben allemaal een klein 
kledingpakketje gekregen. Deze twee voorbeelden geven aan dat het weeshuis 
– waar dat kan – probeert om iets te betekenen voor een ruimere groep. Dat 
maakt dat het weeshuis respect kan afdwingen en eventuele jaloersheid in de 
kiem kan smoren. Zeker is dat dit positief sentiment komt bovenop het aanzien 
dat het weeshuis al geniet als werkgever en investeerder. 
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