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Nieuwsbrief  vzw ‘SOS Zoutmijnkinderen-India’ -  januari 2014 

 

Aan onze trouwe schenkers en sympathisanten van de ‘zoutmijnkinderen’, 

 

Onze werking “SOS Zoutmijnkinderen” is uitgebreider dan onze naam laat vermoeden: 

Bij elk bezoek aan de SCAD-projecten in India valt het op hoe de naam 

Zoutmijnkinderen door de jaren heen, een ruimere betekenis kreeg. Vijftien 

jaar geleden startten wij met de bedoeling onderwijs en gezondheidszorg te 

brengen voor kinderen die in de zoutmijnen werkten.  

Nu zien we dat ook voor de kinderen met 

een beperking ← uit de drie zuidelijke 

districten en voor de kinderen uit de arme 

landbouwdorpjes de kosten voor onder-

wijs en gezondheidszorg door SCAD 

gedragen worden. Dat kan alleen dank zij 

veel trouwe jaarlijkse of maandelijkse 

schenkers zoals u.      

Gaat het dan zo slecht in die landbouwdorpjes?  Ja, precies één jaar 

geleden las u in onze nieuwsbrief over het groot tekort aan water. Door het 

uitblijven van de moessonregens verdubbelde de prijs van de rijst toen in korte 

tijd (september 2012). Dat is uiteraard heel erg voor mensen die moeten vechten 

tegen ondervoeding…  

Niet te geloven en toch waar: het uitblijven van die moessonregen duurde 

twee jaar… Irene was getuige van de eerste dag van de moessonregens tijdens 

                                                                   haar heel recent nieuw bezoek in november 2013. We lezen in haar verslag:  

“Vandaag heb ik fantastische vrouwengroepen ontmoet... vrouwen uit de landbouwdorpjes deze keer. Ze vertelden 

dat het precies twee jaar lang niet geregend heeft. Nu zijn ze natuurlijk zotcontent dat er sedert zondag 

moessonregens zijn. Jaja, die vallen hier samen met mijn toekomen in Cheranmahadevi! Als iemand die op reis is 

zegt dat hij/zij blij is dat het regent, gaat iedereen hem/haar natuurlijk ‘zot’ verklaren... welnu, verklaar mij maar 

gek, maar als ik de blijdschap zie van die 'farmers' omdat het regent, dan ben ik toch ook heel blij voor hen...”  

Wat ideaal is voor de landbouwdorpjes is daarentegen heel slecht in de zoutmijnen… We lezen verder: 

“Wij reden vandaag  over grote afstanden naar de oostkust toe, waar alle zoutpannen blank stonden door de 

regens... De vrouwen die ik daar ontmoette (met wie ik lange tijd de kans kreeg te babbelen), waren allemaal 

vrouwen die normaal in de zoutpannen werken en nu dus werkloos (zonder vervangingsinkomen) hoopten dat de 

moessonregens niet te lang zouden aanhouden...  En toch zag ik ook hier alleen maar vriendelijke gezichten…  

Om over na te denken!”. 

Omdat het leven voor de duizenden 

zoutmijnarbeiders zoveel duurder 

geworden is, geeft de regering nu aan 

elk gezin 20 kg rijst (per jaar) om te 

kunnen overleven.  

Dat is inderdaad wel een hulp, maar dat 

belet niet dat de ondervoede kleutertjes 

in de nieuwe klasjes een volle maaltijd 

nodig hebben tot ze voldoende aan-

gesterkt zijn…   

 
Ondervoede kleutertjes krijgen in onze SCAD schooltjes een volle maaltijd 

 

 Hier ligt de start van onze vzw-werking 

2013 : ‘werkterrein’ is uitgebreid 



Drinkbaar water en een verbeterde infrastructuur  

Naast de zorg voor onderwijs en gezondheid legt ‘SOS Zoutmijnkinderen’ zich 

ook al enkele jaren toe op drinkbaar water en de zorg voor ‘leefbare’ schooltjes. 

Dat betekent dat er o.a. ook toiletten worden gebouwd. Ook nu zijn er weer 

restauraties gebeurd, dank zij uw sponsoring!   

Opening school 

van ± 150 kinderen 

in Kovankadu 

(zoutmijnen) 

19.11.2013 

 (+ watertank  

+ toiletten) 

 

  

Ook op 19.11.2013 opening 

school ± 45 kinderen in 

Kuttam (zoutmijnen)  

(+ watertank 

 + toiletten) 

 

 

 

 

Het centrum voor personen met beperking (het ‘Disability Center’):  

In onze vorige nieuwsbrief meldden wij u dat de bouwwerken voor het 

nieuw centrum voor personen met beperking ‘af’ waren en dat het er nu 

op aan kwam de inrichting  te voorzien.  

Welnu, een aantal therapielokalen zijn al in gebruik. Het lokaal waar de 

opleiding voor toekomstige therapeuten plaats vindt, is al goed bevolkt 

met enthousiaste mensen en het atelier waar hulpmiddelen voor personen 

met een beperking gemaakt worden, is ook al volop in werking, 

← (naar het voorbeeld van het Dienstencentrum te Gits)  

Het orthopedisch operatiekwartier in dit nieuwe centrum is een dure 

aangelegenheid. De Koning Boudewijnstichting verleent haar mede-

werking aan het project.  De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar 

vanaf 40 € (art.104 WIB) -  KBS Brussel: BE10.0000.0000.0404 - BPOTBEB1   

                                                                                                                                                       mededeling: ***128/2518/00005***.  

Inleefreis 2014:  

Er zijn voldoende inschrijvingen voor de 1
ste

 week van juli 2014 voor een periode van 16-17 dagen. 
In grote lijnen komt het erop neer dat de verschillende projecten bezocht worden tijdens de werkdagen, terwijl er in de 

weekends toeristische uitstappen gepland zijn in het mooie Zuid-India. 

Lieve zal de inleefreis opnieuw leiden. Voor meer uitleg: neem zo vlug als mogelijk met haar contact op (liefst voor 

31/12/2013). : lieve.desmedt@skynet.be  of  050/216217. Er zijn ook nog enkele plaatsen beschikbaar! 

Kerst- en nieuwjaarswensen: 

Elke keer opnieuw kunnen wij in onze nieuwsbrieven vertellen over de positieve evolutie bij SCAD, beste sponsors. 

Wij beseffen heel goed dat dit alleen mogelijk is dank zij uw trouwe bijdragen en het vertrouwen dat u heeft in ons 

project (zonder tussenpersonen of werkingskosten)... Onze DANK is dan ook super gemeend! 

Die dank komt ook uit India zelf: van de SCAD-medewerkers en van de ouders en de grootouders van de kinderen in 

onze SCAD-scholen, die niets liever wensen dan een beter leven voor hun kinderen en kleinkinderen… 

Dat 2014 u zelf alle geluk en veel liefde en gezelligheid mag brengen!  

Dat wensen wij u met een bijzonder warm hart!!! 

                   vzw ‘SOS Zoutmijnkinderen-India’ 
Crabbe Annemie-Koksijde / Desmedt Lieve-Torhout / Deprez Baptist-Heuvelland / Gallin Els-Lier / Hopchet Fabienne-Wilrijk  

 Van Eeckhoutte Els-Pittem / Van Poucke Nicolas-Brugge / Vanderjeugt Gabriël-Brugge  en  Vanderjeugt Irena-Pittem 


