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Nieuwbrief  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ - januari 2006 

 

Beste sponsorouder(s)  

 

In India heeft SCAD weer vanuit de verste hoeken van de landbouw- en zoutmijndorpjes in Tamil 

Nadu de 750 nieuwjaarsbriefjes van de zoutmijnkinderen verzameld en in één pak doorgestuurd richting 

België. Het is een mooie gewoonte, dat onze enthousiaste sponsorkinderen in de verschillende klasjes 

‘nieuwjaarsbriefjes’ voor ons maken: een tekeningetje - van sommige zijn het echte kunstwerkjes - en een 

Tamiltekst, netjes geschreven onder het oog van hun leerkracht. Het is maar goed dat de medewerkers van 

SCAD die mysterieuse tekens omzetten in Engelse woorden en zinnen, zodat wij toch iets begrijpen van wat 

ze schrijven. Het leukste aan de nieuwjaarszending is ongetwijfeld weer de nieuwe foto van onze pleeg-

kinderen die SCAD ons één keer per jaar bezorgt. Hoewel zij ongeveer langs de andere kant van de wereld 

wonen en de meesten onder ons hen nooit te zien zullen krijgen, geven de jaarlijkse foto’s ons toch het 

gevoel ze te zien opgroeien. 

 

De ‘Boodschap uit het project’ die we telkens op de laatste pagina vinden, gaat dit keer over het creëren 

van een geschikter omgeving voor het onderwijs. We zien er de foto van een schooltje voor lager onderwijs 

te Lakkampatti dat gerestaureerd werd - SCAD noemt het een ‘face lift’!!! 

Vrij vertaald komt hun tekst hierop neer: ‘Een belangrijk deel van uw sponsoring gaat naar het 

verbeteren van het basisonderwijs voor de kinderen. In het Vilathikulam blok waar een groot deel van de 

gesponsorde kinderen wonen, zijn de meeste regeringsschooltjes oud en verwaarloosd. De regering herstelt 

of onderhoudt geen enkel van die schooltjes, met als gevolg dat de gebouwen almaar slechter worden. Dat 

leidt tot lekkende daken, gescheurde muren en versleten vloeren, dus een zeer povere leeromgeving voor de 

kinderen. Bovendien hebben ook veel schooltjes geen toilet en geen drinkbaar water.  

Voor de kinderen én voor de leerkrachten is het moeilijk elke dag school te lopen in gebouwen die 

niet voldoen en verwaarloosd zijn, met weinig of geen faciliteiten, gebouwen waar het binnen regent. Het 

gevolg is dat het peil en de resultaten in het onderwijs verzwakt zijn en het een voortdurend gevecht is de 

kinderen te blijven motiveren om op de eerste plaats naar school te komen. 

 

Eenmaal SCAD kon rekenen op de hulp van ‘sos Zoutmijnkinderen’ 

in het algemeen en de sponsorhulp in het bijzonder waren ze in de 

mogelijkheid te starten met scholenonderhoud, restauraties en waar 

nodig ook nieuwbouw. De slechtste scholen in het blok zijn het eerst 

aan de beurt gekomen en de dorpelingen zelf werden aangemoedigd 

om te helpen in de werken door SCAD uitgevoerd. 

In 50 dorpjes werd al opmerkelijke vooruitgang geboekt.’   

 

 

Aan elk nieuw of gerestaureerd schooltje zorgt  SCAD  dat de sponsor vermeld wordt. 

Zo komt ‘Saltpan children India - Belgium’ reeds in verschillende dorpen voor,  

zowel in het blok Tuticorin als in het Vilathikulam blok.   

                                                                                                                               

‘In de dorpjes waar het watertekort heel groot is, werden regenwater-

tanks voorzien en toiletblokken gebouwd. De kinderen nemen zelf de 

verantwoordelijkheid om deze toiletten proper te houden.’  

 
 SCAD zorgt dat alle scholen van drinkwater voorzien worden. 

Hiervoor wordt het regenwater opgevangen en gefilterd 

 in tanks van 10.000 l. 

       

‘Dit uiterst noodzakelijk programma wordt verder gezet dank zij uw mildheid  

en namens de kinderen, de ouders en de leerkrachten, wensen wij u bij SCAD zeer gemeend te danken.’ 

 

Tot zover de vrije vertaling (en kleine foto-aanvulling) van de nieuwjaarsbrief van SCAD zelf! 

 



Goed nieuws voor kinderen met een fysische handicap in India! 

In India zijn er heel wat kinderen met een fysische handicap, 

velen moeten leven met de zware gevolgen van polio. Voor die 

kinderen is er een belangrijke verandering op komst. Op 19 

september ll. kreeg Cletus een rondleiding in het Dominiek 

Savio-instituut te Gits. Hij stond verstomd hoeveel hulpmid-

delen en mogelijkheden er in België bestaan en gebruikt 

worden om zelfs kinderen met een zware handicap zelfredzaam 

te maken. Hij besloot onmiddellijk een project te starten om 

Indische kinderen met een handicap voortaan met eenvoudige 

middelen ook meer mogelijkheden te bieden. 
 

In de projecten van SCAD alleen al  

zijn er om en bij de 200 kinderen met een fysische handicap.  

 

De Heer Pierre Breyne - gedelegeerd Bestuurder van het Dienstencentrum te Gits - stelde spontaan 

voor alle logistieke steun hiertoe te verlenen. Zo is nu al het bezoek en het verblijf van enkele weken toege-

zegd van Miss Prince Mol - de Indische coördinator fysiotherapie in de projecten. Zij zal in het Dominiek 

Savio-instituut nota nemen van wat realiseerbaar is voor haar land. Dan zal SCAD verder concrete stappen 

kunnen zetten voor de start van een bedrijfje, zodat het maken van looptoestellen en andere hulpmiddelen in 

India zelf gerealiseerd kan worden.  

Wij houden u verder op de hoogte van deze hoopgevende evolutie.  

 

Sponsoring van eigen zoutmijnkind(eren):  
Het komt vrij frequent voor dat sponsors opbellen met de vraag wanneer hun nieuwe overschrijving 

verwacht wordt. Wees gerust, beste adoptieouders, dat wij niet vergeten u te verwittigen! De uitnodiging tot 

sponsoring wordt u elke keer toegestuurd op het ogenblik dat er een zending uit India bezorgd wordt, dus 2x 

per jaar: voor nieuwjaar en voor de grote vakantie. Dan vindt u ingesloten een uitnodiging tot vernieuwde 

sponsoring met de datum van uw laatste sponsoring + een formulier voor overschrijving.  

Werkt u liever met een vaste datum (zoals de sponsors doen die maandelijks overschrijven langs een 

domiciliëringsopdracht), dan kunt u gewoon het bijgevoegd formulier voor een bestendige opdracht invullen 

en indienen bij uw bank. Weet dat u op elk ogenblik deze opdracht kunt wijzigen of annuleren en voel u 

absoluut niet verplicht dit formuliertje in te vullen als u liever verder sponsort zoals voorheen! 

Voor sommige sponsors is het een uitdrukkelijke wens deze som over te schrijven in het VIC te 

Brussel voor eind december 2005, zodat zij die gift kunnen melden in 2006 bij de aangifte van hun belas-

tingen - aanslagjaar 2005. Let er dit jaar vooral op dat 31 december in het weekend valt! Eén dag te laat 

overschrijven kan betekenen dat het belastingattest pas toegekend wordt in 2007 (aanslagjaar 2006 dus). 

 

Dank! 

Tenslotte nog een belangrijk dankwoordje voor iedereen: elke keer als er een overschrijving binnen-

komt (hetzij maandelijks, hetzij jaarlijks) is dat voor onze vzw zeer deugddoend. Wij beseffen dat een 

dankwoordje dan niet zou misstaan. Maar u begrijpt wel dat dit niet haalbaar is, dat zou een ramp betekenen 

in het postzegelverbruik! Maar weet, beste adoptieouders, dat wij u heel gemeend echt dankbaar zijn voor 

uw sponsoring. Voor een aantal onder u is de vijf jaar die vooropgesteld werd bij de start van de adoptie 

zelfs al voorbij en blijft u verder sponsoren al of niet voor dezelfde jongen of meisje, omdat u weet dat uw 

hulp zo belangrijk is. 

Naar aanleiding van de wereldvoedseldag kwam de vraag op de radio hoe het komt dat wij van uit 

onze tv-zetel kunnen kijken naar een beeld van een kind dat weent van de honger. Mocht dat kind naast ons 

zitten - zo vervolgde de spot - dan zou niemand van ons het over zijn hart krijgen niets te geven: al was het 

maar een glas melk of iets anders dat voedzaam is. Waarom kunnen wij dan zo’n tv-beeld bekijken zonder 

er iets aan te doen? Denken wij misschien dat onze hulp toch niet zal helpen? Of denken wij dat het toch 

maar een druppel is op een hete plaat?  

Integendeel, beste sponsors, SCAD in India bewijst dat ze goede partners zijn in het land zelf, 

partners van wie we zeker zijn dat elke euro bijzonder goed gebruikt wordt. En als duizenden kinderen plots 

een toekomst krijgen, denkt u dat zij dit ‘een druppel op een hete plaat’ noemen? 

 

Wensen voor 2006! 

‘Het is mooi een deur te zijn             Met onze warme nieuwjaarswensen 

zachtjes knarsend, maar toch opengaand           voor een hart vol liefde 

voor al wie wil binnengaan.’               om voor veel mensen een hoop te zijn. 
   (uit ‘Huis’ van Koeprijanov)    

                 vzw ‘sos ZOUTMIJNKINDEREN – INDIA’ 


