
KERNLEDEN 
 

Marlies Adriaens  
Verantwoordelijke SOS Chili Aalst 
 053/70.62.83  
 marliesadriaens27@hotmail.com 

 

Mieke Rimbaut   
 0475/449.351  
 miekeadriaens@hotmail.com 

 

Eddy Adriaens   
 054/32.10.42  
  adriaens.eddy@telenet.be 

 

Paul Vlieghe   
0494/597.902 
vlieghepaul@gmail.com 
 
Natasha Adriaens 
0479/130.670 
candy_girl_92@hotmail.com 
 
Thomas Van den Eynde 
 
 vandeneynde.thomas@hotmail.com 
 
Marleen Stallaerts 
00475/611.568 
Marleen@www4everyone.be 
 

 
 
 
 
 
 

S.O.S. CHILI is een FEITELIJKE VERENIGING 

 

 Lid van de Raad van Internationale  
Samenwerking ( R.I.S.) Stad AALST 

 Gesteund door de Provincie Oost-
Vlaanderen  

 Gesteund door de Stad AALST en 
door de Gemeente AALTER 

 Lid NOORD-ZUID Werking AALTER 
 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Hebt u vragen?   
Neem in elk geval contact op met ons.  
 

Via onze contactpersonen, onze blog, onze 
jaarlijkse infodagen of een uitwisselingsbezoek 
kun je op de hoogte blijven van het project 

 
         

     
 

  

  

  

SS..OO..SS..  CCHHIILLII  ssttaaaatt  vvoooorr  SStteeuunnccoommiittéé  

OOnnttwwiikkkkeelliinnggsspprroojjeecctteenn    

SSaannttiiaaggoo  ddee  CChhiillee  

 

 
  Waar de rede faalt,  slaagt de liefde 
  Violeta Parra 
 

http://soschili.skynetblogs.be 
 

facebook : Sos Chili - Sos Chile 
   Rayen Mahuida 

 
mail : soschiliaalst@gmail.com 

 

S.O.S CHILI  
 GROEP  AALST / AALTER 
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Geschiedenis 
 
In 1978 trok Marlies Adriaens naar Santa Clara, een 
krottenwijk aan de rand van Santiago.  Samen met de 
mensen van Santa Clara bouwde zij werkgroepen uit,  
met veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van 
de deelnemers en voor het verbeteren van de 
plaatselijke leefsituatie. 
 
Na de val van Pinochet kwam Marlies terug naar België 
(1990). 
 
In Chili zette een vaste 
kerngroep, die vooral uit 
vrouwen bestaat, het werk 
verder. Met aangepaste 
vorming, bijscholing en 
acties doorbreken zij de 
vicieuze cirkel van de 
armoede. 
 
 
Zij stichtten Rayen 
Mahuida.  Deze vereniging 
werd door de Chileense 
overheid op 25 oktober 
1996 erkend als N.G.O. 
 
 
 
In België richtten enkele 
mensen samen met 
Marlies S.O.S. CHILI op, 
een steuncomite dat 
Rayen Mahuida financieel 
en logistiek steunt. 
 

En Chile, el consejo 
permanente, que 
sobretodo esta integrado 
por mujeres, continuo con 
el trabajo. Con una 
formacion adecuada, con 
cursos y acciones han roto 
el circulo vicioso de la 
pobreza. 
 
Ellas fundaron Rayen 
Mahuida. Esta organizacion 
fue reconocida por el 
gobierno de Chile como 
ONG (organizacion no 
gubernamental) el 25 de 
octubre de 1996. 
 
En Belgica lo Inicia Marlies 
con algunas personas el 
S.O.S.CHILI, un comite de 
apoyo que apoyaria a 
Rayen Mahuida 
economicamente, y en la 
preparacion de las 
actividades. 

 
In Chili werd tussen 1994 en 2004 het centrum Rayen 
Mahuida gebouwd, waardoor eindelijk lokalen 
beschikbaar zijn voor de dagelijkse activiteiten met en 
voor de kansarme gezinnen.  De peutertuin die hier 
eveneens onderdak vond, werd door de Chileense 
overheid erkend en gesubsidieerd. 

 
In 2010 verbouwde het gemeentebestuur een deel van 
de gebouwen en breidde die uit. In 2011 werd gestart 
met een crèche. De werking daarvan wordt ook 
gesubsidieerd door de Chileense regering. 
 
Veel aandacht gaat naar buitenschoolse activiteiten met 
kinderen en vorming van jongeren. 
   
Doel is vooral: voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, 
jeugdcriminaliteit, vroegtijdig ouderschap, drugs en 
seksueel overdraagbare ziekten. 
 
 
 

SS..OO..SS..  CCHHIILLII  ZZOOEEKKTT  

MMEENNSSEENN  MMEETT  EEEENN  HHAARRTT  VVOOOORR  HHEETT  ZZUUIIDDEENN..  

 

Wie wil zich actief inzetten voor de mensen 
van Rayen Mahuida ?   
Je kan op vele manieren helpen: 

 Brieven vertalen  Spaans - Nederlands en 
omgekeerd. 

 Meewerken aan onze jaarlijkse acties: 
o Meehelpen aan CASA DEL 

MUNDO (Wereldfeest te Aalst, 
1e zondag van september) 

o Meewerken aan 11.11.11.-actie  
o Infoavond in Aalter en Aalst 
o Infoavond op aanvraag 

 
 

Rekening: BE21-833-3587290-03 
BIC-GKCCBEBB 
SOS CHILI/Solidariteitsfonds Chili 
Geraardsbergsesteenweg 90 
9400 Nederhasselt - Ninove 

 
Géén fiscaal attest. 

 
 

Financiële ondersteuning  
 
Word PETER OF METER van een werkgroep in Chili.  
Steun je groep met een voor jou haalbare    
maandelijkse bijdrage.  Als trouwe peter/meter krijg 
je voorrang als je samen met ons je groep wil gaan 
bezoeken. 
 
Jullie trouwen, vieren jullie jubileum of een 
promotie: vraag de genodigden een bijdrage te 
storten om de werking van Rayen Mahuida te 
ondersteunen in plaats van geld aan cadeautjes te 
besteden!  
 
U mag natuurlijk altijd een bedrag naar keuze 
storten.  Indien u lid wenst te worden of een 
bijdrage wenst te storten, vragen wij u bij de 
storting op ons rekeningnummer  steeds uw 
emailadres  te vermelden zodat wij u via mail op de 
hoogte kunnen houden. 

 
IK WIL FINANCIEEL STEUNEN : 
Voornaam : ....................................................... 
Naam : ............................................................... 
Adres : ............................................................... 
             ............................................................... 
Mailadres : ......................................................... 
 
Ik plaats een vaste opdracht om maandelijks 
onderstaand bedrag over te schrijven naar de 
rekening van Solidariteitsfonds Chili : 
O   20€/maand 
O   15€/maand 
O   10€/maand 
O    ………………… (vrij te kiezen bedrag / maand) 

 
je kan deze informatie ook doormailen naar : 
soschiliaalst@gmail.com 
betalingen gebeuren op rekeningnr  
BE21-833-3587290-03 

mailto:soschiliaalst@gmail.com

