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Nieuwsbrief  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ - januari 2009 
 

Beste sponsorouder(s)  

Ingesloten sturen wij u de nieuwjaarswensen van uw zoutmijnkind(eren). Wij hopen dat u dit leuk vindt!… 

Op vraag van de SCAD-verantwoordelijken maakten wij 

een overeenkomst om slechts tweejaarlijks nog een foto 

mee te sturen (is een dure aangelegenheid). Dit zal afgewis-

seld worden met een evaluatie van de vorderingen in het 

project zelf en/of een evaluatie van de vorderingen van uw 

zoutmijnkind(eren) op school. Zo kunnen we - naast de 

fysieke groei - hen ook op schools vlak zien evolueren....  

Op de vierde pagina van deze brief uit India ziet u de foto 

van een meisje, dat water oppompt uit de regenwatertank in 

het tuintje van haar school en daaronder krijgt u een 

evaluatie van de huidige vorderingen die SCAD - dank zij 

uw sponsoring - mogelijk maakte. 

De vertaling van deze brief vindt u op de laatste pagina van 

deze nieuwsbrief. Uiteraard maken wij hierin ook melding 

van het verloop van de festiviteiten rond het 10-jarig 

bestaan van ‘vzw SOS Zoutmijnkinderen’ en daarnaast 

krijgt u ook nog wat verslag rond de inleefreis (juli 2008).  

 
’10 jaar SOS Zoutmijnkinderen’   (verslag Els Van Eeckhoutte) 

In de nieuwsbrief van augustus 2008 werd er een warme oproep gedaan om met ons mee te vieren op 18 

oktober ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze vzw te Torhout. Jullie waren inderdaad massaal 

aanwezig!!! Met niet minder dan 260 personen werd er die avond geluisterd, gegeten, genoten en gepraat.... 

Tijdens de academische zitting nam Lieve de leiding. Zij nodigde om de beurt vier sprekers uit vooraan. Hun 

enthousiasme zorgde ervoor dat de voorziene tijdsduur van anderhalf uur wat overschreden werd.   

Irene startte - als stichter van de v.z.w. - met het schetsen van de doelstelling en de historiek van de SOS 

Zoutmijnkinderen. Ondertussen wordt onze organisatie - naast de provincie, gemeentes, scholen, serviceclubs 

en weldoeners in het algemeen - gesponsord door niet minder dan 1000 trouwe adoptieouders.  

Dr. Cletus Babu, voorzitter van SCAD (Social Change And Development) vanuit India nam vervolgens het 

woord. Hij gaf enerzijds duiding over de noodzaak van het 

oprichten van hulporganisaties zoals SOS Zoutmijnkinderen om 

de allerarmste bevolking van India te ondersteunen in hun 

ontwikkeling naar zelfstandigheid. Anderzijds was hij vol lof 

over de groei van de vzw en de ondersteuning waarvan de 

zoutmijnkinderen en hun families nu reeds hadden mogen 

genieten dankzij jullie trouwe sponsoring.  

Vervolgens kwam de Heer Dirk De Temmerman, coördinator van 

het Provinciaal Noord-Zuid Centrum aan het woord. Hij gaf 

uitleg over de werking van hun organisatie en de projecten van 

SCAD die ze tot op heden hadden gesponsord. Hij lichtte ons ‘de 

vierde pijler’ toe binnen de ontwikkelingssamenwerking. Die 

vierde pijler bestaat uit particulieren die vrijwillig initiatieven 

voor ontwikkelingshulp op het getouw zetten, w.o. SOS Zout-

mijnkinderen. Hij lichtte ons ‘de vierde pijler’ toe binnen de 

ontwikkelingssamenwerking. Die vierde pijler bestaat uit 

particulieren die vrijwillig initiatieven voor ontwikkelingshulp op 

het getouw zetten, w.o. SOS Zoutmijnkinderen. Last but not least nam Mw. Lieselotte Denolf - schepen van 



Ontwikkelingssamenwerking te Torhout - het woord. Zij liet zich als een gedreven spreekster kennen en gaf 

wat uitleg over hoe ontwikkelingssamenwerking Torhout met een puntensysteem werkt op verschillende 

domeinen (o.a. onderwijs, gezondheidszorg...) Zo viel SOS Zoutmijnkinderen ook al verschillende keren in 

de prijzen. Ze liet nog een ludieke noot vallen waarin ze zich afvroeg hoe het toch komt dat medewerkers zelf 

hun reis naar India betalen om bovendien daar ter plaatse nog te gaan werken??? (onze formule voor een 

geslaagde inleefreis!) 

Na de academische zitting wachtte alle genodigden een heerlijke wokschotel, verzorgd door de chiro van 

Rollegem. Het feestcomité - Lieve, Baptist en Nicolas - is er zeker in geslaagd de bedoeling van dit feest 

waar te maken, nl. alle sponsors met familie en vrienden rond het 10-jarig bestaan samen krijgen!!! Bedankt 

allemaal om zo massaal aanwezig te zijn. Dit geeft ons de zekerheid dat de organisatie verder groeit en er 

veel mensen vertrouwen hebben dat de centjes ook goed worden besteed ter plaatse! 

Inleefreis 2008   (verslag Els Delie)     

Het was weer een onvergetelijke ervaring! Aangezien het reisverslag te uitgebreid is om hier volledig weer te 

geven, raden wij de geïnteresseerden aan onze website te openen: http://users.telenet.be/zoutmijnkinderen. 

De twee belangrijkste evenementen worden hierbij wél weergegeven: de dag waarop wij naar de zoutmijnen 

reisden en er onze eigen sponsorkinderen ontmoetten en de dag van de officiële opening van onze nieuw-

bouw, een therapieruimte voor kinderen met een fysieke beperking.  

 

Maandag 14 juli 2008  

Vandaag bezoeken we de zoutmijnen en onze 

sponsorkindjes. Dit wordt wellicht de meest 

onvergetelijke en emotionele dag van ons verblijf 

hier in India. Na een busrit van drie en een half 

uur komen we aan in de SCAD-office waar de 

sponsorkindjes van her en der naartoe worden 

gebracht. Iedereen is wat onwennig,... de kindjes 

weten niet wat ze er aan hebben... en wij ook 

niet.... Nog voor lunchtijd volgen we een 

vergadering van de vrouwengroepen en worden 

we er als koningen onthaald... ook de lonen mogen 

door ons uitgedeeld worden. De kinderen geven er 

het beste van zichzelf in hun nummertjes die ze 

voor ons opvoeren. De andere kindjes vinden het 

natuurlijk vreemd, ze kennen hier niemand en ook de plaats kennen ze niet... maar later op de middag loopt 

alles wel wat losser... Het is er verschrikkelijk warm... maar we willen ons niet laten kennen... er worden 

ballonnen geblazen tot we sterretjes zien! en intussen is de electriciteit uitgevallen zodat de ventilator het ook 

laat afweten! zweten dus... 

We nemen af en toe een slok water en het lukt wel. Ook de geschenkjes worden hier uitgedeeld... wat zijn ze 

supergelukkig met een zak ballonnen en voor elk schoolgenootje een balpen.... 

Ook het middagmaal nemen we ter plaatse... voor het eerst eten we met onze handen. Rijst met een sausje... 

en bananen natuurlijk. Wij hebben het geluk ook de mama en het broertje van Sri Ramar te ontmoeten... de 

conversatie gebeurt met handen en voeten... dat lukt ook.  

Na de maaltijd spelen we nog wat verder met de kinderen en hun ballonnen... voor ons een niemendalletje... 

voor hen een waar klompje goud.  

Rond 14 u wordt ons bezoek hier afgerond... we nemen afscheid van onze kindjes en hopen hen nog eens 

terug te zien.... 

We zetten onze trip verder naar een vrouwengroep iets verderop... de busreis verloopt in stilte.... iedereen 

moet wat bekomen en alles nog wat verwerken... Aangekomen bij de vrouwengroep krijgen we uitleg bij hun 

werking en mogen we de handen uit de mouwen steken... inderdaad... hier moeten bomen aangeplant 

worden... elk van onze groep mag er eentje planten... De bomen hebben twee functies... enerzijds zullen ze 

voor schaduw zorgen rond de ontmoetingsplaats, anderzijds zullen ze binnen een aantal jaar vruchten dragen 

waarmee de plaatselijke mensen dan handel kunnen drijven. 

 Na deze onvergetelijke dag vatten we de terugreis aan en weer staat ons een overheerlijk maal te wachten... 

Dinsdag 22 juli 2008  

Vandaag vervolledigen we onze schilderwerken... want deze namiddag wordt het klaslokaal officieel 

geopend... Gelukkig kwamen we gisteren al onze tekeningen op de muur zetten... zodat we nu snel kunnen 



beginnen met het inschilderen van onze symbolen... ballonnen, vlinders en bloemen... in de kleuren van India 

en België... het schiet goed op... om precies 12 uur kunnen we onze pencelen uitwassen... we hebben 

schitterend werk neergezet... al zeggen we het zelf... de kindjes zullen content zijn. Straks trekken we onze 

Indische tunieken aan voor de plechtige opening... de kindjes kijken er enorm naar uit... ze hebben dan ook 

allerlei dansjes en kunstjes voorbereid voor de culturele namiddag... ze geven het beste van zichzelf... ze 

stralen... en wij met hen. Wij zijn ook getuige van enkele gewaagde vuurdansen. Een meisje, speciaal voor 

ons overgekomen, is zelfs kampioene in deze discipline.  

Zelf zetten we enkele danspasjes... dat het zweet er van afdruipt... man... hier hebben we toch al wat vocht 

verloren! Na dit culturele evenement wordt het nu echt officieel.... Het opgesmukte klaslokaal wordt officieel 

geopend... Irene mag het lint doorknippen. Naar Indische traditie wordt een pot melk opgewarmd en op het 

kookpunt krijgt ieder een kopje melk... als teken dat het gebouw officieel is ingewijd.  

Mr. Cletus drukt nog eens zijn dankbaarheid uit 

ten opzichte van Irene en de rest van de groep... 

wij verdienen eigenlijk geen grote woorden... 

Mr. Cletus en zijn team daarentegen verdienen 

een grote eer voor wat zij hier gedurende de 

voorbije 23 jaar gerealiseerd hebben.  

Na het officiële gedeelte volgt nu een ‘final 

dinner’... een buffet van jewelste...maar eerst 

houden we nog een babbel met Mr. Cletus en 

enkele medewerkers over hoe wij de reis erva-

ren hebben... wat we willen meedragen naar 

België... en vooral willen zij van ons weten, wat 

ze nog kunnen realiseren en verbeteren.  

Het wordt een gezellige avond… het afscheid 

komt nu toch met rasse schreden dichterbij…  

Namen deel aan de inleefreis 2008 (8-25 juli):   CONVENS Nancy  Balen,   CORNELIS Bernard  Gent,  

DE MEYER Tine Pittem,  RAES Elise Gent, SAMYN Ward Oostduinkerke, STAESSENS Nico & DELIE Els Rumbeke,  

VAN EECKHOUTTE Els & VERVAEKE Stef  Pittem,  VANDEMAELE Patrick  Koekelare,  

 VANDERHEERE Magda Izegem,  VANDERJEUGT Irene Koksijde,  VANSTEENKISTE Anne-Mie Werken. 

Inleefreis 2009: 

De mensen die we intussen warm gemaakt hebben om ook eens deel te nemen aan een inleefreis, moeten we 

momenteel ontgoochelen, aangezien alle plaatsen voor de inleefreis 2009 reeds ingevuld zijn.  

Lieve Desmedt zal voor het eerst de organisatie op zich nemen. We wensen haar dan ook veel succes toe!!! 

Sponsoring van eigen zoutmijnkind(eren): 

Het grootste aantal vernieuwde sponsoringen gebeurt elk jaar in de loop van december, vooral dan op onze 

rekening bij het Vlaams Internationaal Centrum (VIC) te Brussel. Voor veel sponsors is het inderdaad de 

uitdrukkelijke wens deze som nog te kunnen melden bij de volgende aangifte van belastingen (in het voorjaar 

van 2009). Ingesloten vindt u hiervoor een overschrijvingsformulier.  

Indien u hier geen overschrijvingsformulier meegestuurd kreeg, betekent dit dat uw vernieuwde sponsoring 

reeds gebeurde in de loop van 2008 - waarvoor onze bijzonder grote dank!  

Dank + Kerst- en Nieuwjaarswensen: 

Uw trouwe jaarlijkse - of maandelijkse - bijdrage appreciëren wij enorm, omdat wij zeer goed beseffen dat 

het voor veel adoptieouders niet zo vanzelfsprekend is om de sponsoring voor hun zoutmijnkind(eren) elke 

keer opnieuw te bezorgen…  

Wij zijn natuurlijk niet de enigen die u dankbaar zijn! Jammer dat wij u niet kunnen tonen om welke lieve, 

ontzettend dankbare ouders en kinderen het gaat in die arme streken… De ingesloten Kerst- en Nieuwjaars-

wensen van elk van onze zoutmijnkinderen voor u, zijn dan ook heel gemeend.  

Ook wij wensen u een warme, gezellige kersttijd en hopen dat het nieuwe jaar u 52 weken van stil, liefdevol 

geluk mag brengen!  

Heel gemeend,     

     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 Koksijde 



“Een gesponsord kind pompt water op uit de regenwatertank in het tuintje van de school”  
(vrij vertaald) 

 

Wij - bij SCAD - willen u enorm bedanken voor de sponsoring van uw kind en wij willen van deze 

gelegenheid gebruik maken om uit te leggen wat door uw steun allemaal mogelijk wordt.  

Bij SCAD hanteren we een holistische benadering t.a.v. de ontwikkeling van kinderen.  

Dit houdt in: onderwijs, gezondheidszorg, sociale-, economische- en gemeenschapsontwikkeling....  

Door ons bijkomende onderwijssysteem garanderen we de kwaliteit van het onderwijs: SCAD voorziet 

gelegenheden om de scholingsgraad van uw sponsorkind te verbeteren. Die verbetering is uiterst belangrijk 

als ze willen boven zichzelf uitstijgen, boven hun armoedige achtergrond.  

We organiseren ook buitenschoolse activiteiten die de kinderen veel ontspanning bezorgen.  

← Onze ‘plant- en kruidentuinen’ zorgen ervoor dat de 

schoolomgeving aangenamer wordt en creëren een atmos-feer 

waarin leren gestimuleerd wordt. De programma’s in deze 

tuinen zorgen ervoor dat kinderen allerlei vaardig-heden leren 

over de groei, de verzorging en het oogsten van deze 

organische producten.  Hopelijk passen ze deze vaardigheden 

voor de rest van hun leven toe. Deze voedingsproducten 

verbeteren het dieet van de kinderen.  

Daarnaast worden aan elke school toiletten gebouwd.  

Via een medische opleiding worden kinderen opgeleid om 

goede gewoontes aan te leren en deze door te geven aan 

vrienden en familieleden. In deze opleiding wordt kennis 

aangeleerd over hygiëne en traditionele geneeswijzen - zoals 

Siddha en yoga. Deze opleiding heeft duidelijk zijn effect in de gesponsorde dorpjes.  

SCAD zorgt ook dat er verschillende ontwikkelingsprogramma’s uitgewerkt worden die ten goede komen 

aan heel de gemeenschap: waterreservoirs, boomplantingen en regenwatertanks in de gesponsorde dorpen. 

Deze programma’s worden heel dikwijls bereikt dank zij de hulp van / en de samenwerking met de 

Vrouwenzelfhulpgroepen in de dorpen. Veel mama’s van de gesponsorde kinderen zijn leden van zulke 

groepen.   

SCAD draagt ook bij tot het verbeteren van de economische ontwikkeling door te zorgen voor een deftig 

loon, bijvoorbeeld door activiteiten aan te leren zoals het hoeden van geiten en vee, het inmaken van groenten 

(pickles), het maken van huisproducten, het openen van kleine dorpswinkeltjes, het drijven van handel op 

kleine schaal.....  

 

 

Uw  sponsoring helpt uw kind, zijn familie 

én de gemeenschap op een manier die ze 

zich nooit hadden kunnen voorstellen. 

Met gebundelde krachten hopen wij dat we 

armoede, onwetendheid en het lijden in 

deze dorpjes kunnen uitroeien.  

Uw sponsoring en onze hulp maken het 

volk sterker en dat verhoogt hun zelfver-

trouwen.  
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