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 osjosma, good to help these kids 

Ontstaan van het weeshuis OSJOSMA 

In 1993 adopteerden Frans en Rien twee jonge kinderen uit Haïti. 

Bij hun eerste reis naar ginds in 2001 nodigde de toenmalige 

burgemeester van het dorp Olès Etienne hen uit om ‘iets’ te doen 

voor het dorp. 

In 2003 werd de grond gekocht waarop het eerste gebouw werd 

gezet. In 2006 namen er de eerste 10 kinderen hun intrek. Intussen 

wonen er 30 kinderen. Het maximum is vastgelegd op 40 in een 

werking van twee leefgroepen. Dat is mogelijk omdat achter het 

eerste gebouw Sen Jozef waarin twee slaapzalen voorzien zijn, een 

tweede gebouw werd opgericht. Lakay Sen Franswa heeft kamers 

waar de oudere kinderen van meer privacy en zelfstandigheid 

genieten. 

De bedoeling is op termijn het weeshuis op eigen benen te laten 

staan. Subsidies of hulp moet niet verwacht worden.  

De werking met twee leefgroepen die kinderen en jongeren een 

aparte dagindeling bezorgt, maakt dat op pedagogisch vlak 

diepgaand gewerkt kan worden. 

Noden en plannen 

 

Om het weeshuis goed te laten functioneren en op eigen benen te 

laten staan, moeten alle investeringen gebeuren noodzakelijk voor 

de opvang van 40 kinderen en jongeren. 

 

- Afwerking van de nieuwbouw met kamers 

- Verdere bemeubeling van de nieuwbouw 

- Betere uitrusting van de twee keukens 

- Betere afwerking en uitrusting van het gebouw Sen 

Jozef 

- Waken over eigen watertoevoer 

- Voorzien in eigen elektriciteit (zonnepanelen met 

batterijen) 

- Aankoop landbouwgrond 

- Verdere uitbouw van de dierenboerderij om meer 

varkens, kippen, geiten te kweken 

- Verder uitbouw pedagogisch project 

 

Op eigen benen staan betekent dat het weeshuis verder kan 

zonder geld uit België. Dan is er voldoende eten op tafel, hoeven 

er geen kleren per container verstuurd te worden, kunnen de 

medische kosten, het schoolgeld, de lonen van het lokale team en 

zo meer betaald worden van overschotten uit de eigen 

landbouwactiviteit. 

 

Erkenning 

 

Het weeshuis wordt gecontroleerd én erkend door het IBESR, de 

overheidsinstelling die vergelijkbaar is met Kind & Gezin. De 

erkenning is noodzakelijk om te kunnen functioneren. Toch is  er 

geen enkele subsidie vanwege de Haïtiaanse overheid. 

 

Vrijwilligers 

 

VZW OSJOSMA is de bevoorrechte partner voor OSJOSMA 

Orphelinat. De VZW wordt enkel door vrijwilligers aangestuurd. 

Iedereen die op bezoek gaat naar Haïti betaalt bijvoorbeeld zijn 

eigen kosten voor reis en verblijf. Intussen hebben al heel wat 

sympathisanten de reis meegemaakt en hebben al verschillende 

jongeren een periode geholpen in het weeshuis. 

 

Hulpgoederen 

 

Zolang nodig verstuurt de VZW OSJOSMA hulpgoederen naar het 

weeshuis. Toch is vooral de financiële nood nu nog het grootst. 

Word daarom peter of meter ! 
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