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Nieuwsbrief  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ -  juli 2011 

Beste sponsorouder(s) 

 

 

 

 

In de loop van de maand mei kreeg u een brief van het Vlaams Internationaal  Centrum (VIC) met de spijtige 
mededeling dat het -wegens een beslissing van de Federale Overheidsdienst van Financiën- voor de giften 
in 2010 geen attesten mocht opsturen. Heel wat sponsors, wij zelf niet in het minst, waren vanzelfsprekend 
pijnlijk verrast. 

Daarna beloofden wij u verder te zoeken naar mogelijkheden om via andere kanalen in de toekomst 
opnieuw attesten te kunnen uitreiken. Wij dienden dan ook een aanvraag in voor een projectrekening bij 
de Koning Boudewijnstichting. In de loop van november 2011 zullen wij ingelicht worden als ons voorstel 
aanvaard wordt.  In geval van goedkeuring krijgen wij dan een rekeningnummer toegekend, waarop giften 
voor de zoutmijnkinderen kunnen gestort worden. De Koning Boudewijnstichting zal de schenker dan een 
fiscaal attest bezorgen.  

Ondertussen hebben twee verschillende rekeningen geen zin meer. Wij werken dus nog enkel met onze 
rekening bij KBC: nr. 474-8182341-40  of  BE02.4748.1823.4140 - KREDBEBB  bij Europese 
overschrijving. 

Een groot aantal sponsors onder u heeft nog steeds een doorlopende opdracht -hetzij maandelijks, hetzij 
jaarlijks- bij VIC in Brussel. Jammer, want bij VIC wordt een zeker procent afgehouden, wat bij KBC niet het 
geval is: dat is de belangrijkste reden waarom wij nu absoluut de rekening bij VIC willen afsluiten.  

Neem dus a.u.b. contact op met uw eigen bankinstelling om uw doorlopende opdracht op de KBC rekening 
van de zoutmijnkinderen over te zetten (ingesloten formuliertje kan hierbij een hulp zijn) of verander uw 
domiciliëringsopdracht op uw computer. 

Als onze aanvraag voor een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting goedgekeurd wordt 
(waarvoor dan wel opnieuw een fiscaal attest kan bezorgd worden) zullen wij u natuurlijk in onze volgende 
nieuwsbrief van december 2011 het nieuw rekeningnummer meedelen. Laten we hopen! 

Hoe gaat het ondertussen met onze zoutmijnkinderen en met onze kinderen met beperking? 

Wat bij de start van onze vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-
India’ -op vraag van SCAD in India- oorspronkelijk een 
gevecht was tegen kinderarbeid, veranderde jaar na 
jaar in meer en meer investeren in onderwijs en 
gezondheidszorg voor de kinderen in de zeer arme 
streek van de zoutmijnen. Als wij nu hun ingesloten 
briefjes met hun nieuwe tekening, de Tamil- en Engelse 
berichten bekijken, dan voelen wij best aan dat het 
hen goed gaat. Heel wat initiatieven worden door 
SCAD genomen dank zij uw sponsoring.  
Niet alleen uw eigen gesponsorde kind(eren), maar 
ook de vele honderden kinderen in de verschillende 
dorpsschooltjes krijgen ineens hoop op een toekomst! 

 

SPECIALE AANDACHT aub!!! 

Onze rekening bij VIC in Brussel wordt geannuleerd. 

 

 



In een e-mail van Cletus (stichter en voorzitter van SCAD) lezen wij eind juni nog: 
“Based on the vzw Saltpanchildren, SCAD has initiated so many activities and we greatly appreciate 
your initiative for its success”.  

Een omschrijving van die activiteiten vinden wij terug in de briefjes van onze zoutmijnkinderen. Daar lezen 
wij elke keer op de 4de  pagina de boodschap van SCAD, waarin één van die initiatieven uitgelegd wordt.  
Zo lezen wij vandaag hoe ondervoeding oorzaak is van oogproblemen en hoe SCAD dit probleem aanpakt:  

Oogcentra voor kinderen (vrije vertaling) 

Een goede zorg voor het oog en een helder zicht zijn heel belangrijke factoren voor de intellectuele 
ontwikkeling van kinderen. Met een goed zicht kan een kind veel kennis en vaardigheden verwerven die 
hen bijblijven voor de rest van hun leven. Aangezien de hersenen van kinderen zich snel ontwikkelen, 
verstoort elk probleem dat een kind ervaart met zijn/haar zicht ook de ontwikkeling van zijn/haar normale 
ontwikkelingspatronen van de hersenen en kan dit een blijvend visueel letsel veroorzaken. Vroege detectie 
en behandeling kan gezichtsverlies, leerstoornissen en vertraagde ontwikkeling voorkomen. Om dergelijke 
oogproblemen bij kinderen te vermijden, is SCAD gestart met het organiseren van regelmatige ‘oog-
kampen’ waar dokters en oogdeskundigen aan meewerken in de dorpjes van de gesponsorde kinderen.  

In 2010 organiseerde SCAD 5 “oogkampen” waar 1548 kinderen uit verschillende dorpsschooltjes werden 
gescreend. Van deze kinderen werden er 120 geïdentificeerd met oogproblemen. Indien nodig kregen zij 
een gratis bril,  ofwel kregen ze de juiste behandeling.  

Sommige van de gezichtsproblemen -die voorkomen bij de kinderen van de armen op het platteland- 
werden veroorzaakt of versterkt door voedingstekorten, voornamelijk een tekort van vitamine A. Er wordt 
geschat dat tot 50% van de kinderen één of andere graad van voedingsproblemen heeft. Om deze 
problemen het hoofd te bieden, biedt SCAD “voedingsbewustzijnsprogramma’s” aan naast de 
“oogkampen”. 

Gebaseerd op de ervaring van het SCAD gezondheidsteam focust het programma zich niet alleen op het 
belang van het eten van lokaal beschikbare groenten en fruit die vitamine A bevatten, maar ook op de 
noodzaak van een gebalanceerd dieet. Onderdeel van het programma is dat het SCAD team een 
voedingsmix uitdeelt, dat bestaat uit verschillende kiemende granen die net geschikt zijn om het zicht en 
het concentratieniveau van kinderen te verbeteren.  
Dit programma is opnieuw een voorbeeld hoe de kinderen uit de gesponsorde gebieden voordeel halen uit 
uw “gesponsorde adopties”.  
 

Inleefreis 2011 

Tussen 2 en 19 juli is een groep sponsorouders -onder leiding van Lieve Desmedt- weer op inleefreis bij de 
SCAD projecten in India. Ongetwijfeld zal ook bij die 16 deelnemers de ingrijpende kennismaking met onze 
zoutmijnkinderen en onze kinderen met beperking blijven nazinderen. Voor de deelnemers die de inleefreis 
een tweede keer meemaken, wordt het bovendien een verrassend vaststellen van belangrijke evoluties, 
waaronder de reeds vergevorderde opbouw van een ‘Resource Centre for Differently-abled’.  
Wij kijken uit naar hun verslag in de volgende nieuwsbrief (december 2011). 
 

Dank! 

Ondertussen houden wij er aan u te danken voor uw trouwe sponsoring. Ondanks het (voorlopig) verlies 
van belastingvoordeel kregen wij veel begrijpende en aanmoedigende boodschappen. Dat er zoveel 
reacties kwamen van sponsorouders die vinden dat de zoutmijnkinderen in India hun steun verder 
verdienen, heeft ons erg gesterkt in de overtuiging dat we door moeten gaan met het bieden van steun aan 
onze projecten in India. 

 

vzw ‘sos Zoutmijnkinderen India’ 

Annemie Crabbe Koksijde, Lieve Desmedt Torhout, Baptist Deprez Heuvelland,  
Els Gallin  Lier, Fabienne Hopchet Wilrijk, Gabriël Vanderjeugt Brugge,  

Els Van Eeckhoutte Pittem, Nicolas Van Poucke Knokke en Irene Vanderjeugt Pittem. 


