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p.a. Irene Vanderjeugt                                                      tel: 058.52 39 18 

       Borleestraat 17                                               e-mail: zoutmijnkind@telenet.be 
8670 Koksijde                                         http://users.telenet.be/zoutmijnkinderen 

   

                                            KBC  KOKSIJDE:  474-8182341-40 
                                                            VIC   BRUSSEL:    435-0326201-70  (fiscaal attest) 

 

           Nieuwsbrief  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ -  juni 2007 

 
 

Beste sponsorouder(s)  

De extreme hitte in de streek van Tamil Nadu waar onze Indische zoutmijnkinderen wonen, is in de maand mei 

‘niet te doen’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hun grote vakantie een paar maanden vroeger begint dan bij 

ons. De tekeningen en briefjes die zij elke keer maken - net voor het beëindigen van hun schooljaar - zijn dus al 

vertaald in het Engels, ze zijn per schooltje verzameld en door de medewerkers van SCAD naar ons toegestuurd. 

Ingesloten bezorgen wij u heel graag deze tekening(en) en briefje(s) en voegen er onze tweede nieuwsbrief 2007 

bij.  

In de brief vindt u een beknopte vertaling van de boodschap uit het project (‘The Life Water Resource Club’) en 

wij geven u hierin ook het jaaroverzicht bij SCAD, dat een goede weergave is van de laatste gebeurtenissen in de 

arme landbouw- en zoutmijndorpjes van onze adoptiekinderen.  

Zo kunt u op de voet volgen wat er aan de andere kant van de wereld met uw sponsorgeld gebeurt.  
 

‘Boodschap uit het project’ - The Life Water Resource Clubs: 

De Life Water Resource Clubs werden opgericht in 27 dorpen van Vilatikulam. Daar wonen de meeste kinderen die 

wij sponsoren. Deze clubs zijn samengesteld uit zes kinderen van de basisschool van elk dorp. Hun taak bestaat 

erin hun vriendjes en familie het belang te doen inzien van het kostbaar opgevangen moessonregenwater dat 

bewaard wordt in lokale vijvers (wells), tanks en andere reservoirs (zoals de tankwagens van SCAD). 

De kinderen wordt aangeleerd na te denken over hoe zij elke druppel water kunnen gebruiken, ook afvalwater. Zij 

worden erop geoefend hoe water op verscheidene manieren uitgespaard kan worden en opnieuw gebruikt. Eén van 

de technieken leert hen het water van de afwas opnieuw te gebruiken om bomen en planten in de schoolkeukentuin 

te begieten. Ze zijn gemotiveerd om iedereen met wie ze in contact komen aan te moedigen om heel bewust 

spaarzaam met water om te gaan. 

 Deze actie is niet alleen nuttig voor de onmiddellijke watersituatie in het dorp, maar ze betekent ook een gunstige 

opvoedingskans voor de kinderen. Houdingen en vaardigheden - jong geleerd - hebben een blijvende invloed op 

hun toekomst en zijn nuttig wanneer zij volwassen zijn. 

Dit is een zeer belangrijk opvoedkundig programma in heel deze streek, omdat die erg onderhevig is aan droogte. 

Het gebruik van lokale boorputten brengt met zich mee dat het waterpeil elk jaar zakt en dat het water brak wordt 

(dus niet meer drinkbaar). Elke maatregel die water uitspaart, maakt een belangrijk verschil uit voor de komende 

jaren. Voor de moeders zal dit het aantal keren verminderen dat zij veel kilometers ver moeten gaan om fris water 

te halen als de voorraden op raken. Die inspanningen zullen ook bijdragen tot verbetering van de gezondheid van 

heel de gemeenschap, omdat ze ziektes - veroorzaakt door onzuiver water - zullen doen afnemen.  

Al deze zaken worden mogelijk gemaakt door de verdere sponsoring van het werk van de Zoutmijnkinderen, 

waarvoor aan u allen onze dank.   
 

Het jaaroverzicht bij SCAD bereikt ons elke keer 

nadat de nieuwsbrief van nieuwjaar al rondgestuurd is. 

Het wordt dus een gewoonte dat wij dit overzicht pas 

geven in onze junibrief.  

In zijn voorwoord schrijft Cletus Babu (stichter, mana-

ger en bezieler van SCAD): “2006 is een jaar geweest 

van veel verwezenlijkingen met zeer in het oog 

springende gebeurtenissen”:  

1. Sterke vrouwen: De politieke verkiezingen 2006 

waren een echte doorbraak voor vrouwelijke leiders, met 

253 verkozenen die zetelen in plaatselijke beslissings-
Vrouwen als politieke leiders was vroeger ondenkbaar! 
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organen en 21 vrouwelijke voorzitters, verspreid over de regio. Allen zijn leiders van de vrouwen zelfhulpgroepen, 

opgericht met de steun van SCAD.  

In vroegere nieuwsbrieven kon u lezen  hoe SCAD in 1987 de eerste zelfhulpgroep voor vrouwen startte en hoe 
de stabiliteit en de sterkte van de vrouwengroepen de laatste 20 jaar een prioriteit waren. Hierbij zorgde SCAD 

voor de mogelijkheid geld te lenen bij de banken en financiële steun te geven. Wij herkennen hierin het idee van de 

Bengaalse Nobelprijswinnaar van de vrede, als de bedenker van de microkredieten om economische en sociale 

ontwikkeling te creëren van onderuit!  

Welnu, SCAD telt al 2.600 zelfhulpgroepen, werkzaam over de regio met ongeveer 42.000 vrouwen in het totaal. 

Tijdens onze inleefreizen maakten wij kennis met sommige van die groepen - moeders van onze zoutmijnkinderen - 

en hierbij viel ons telkens de sterkte van hun - zelfgekozen - leidster op! Een aantal van deze leidsters krijgen dus 

nu ook een leidende functie in de politiek, plaatselijk én regionaal. Voor een vrouw was dat enkele jaren geleden 

ondenkbaar in India. Plaatselijke zelfhulpgroepen hebben vrouwen dan ook op een uitzonderlijke wijze gesterkt. 

Terwijl de meeste verkozen kandidaten een politieke partij of een religieuze groep vertegenwoordigen, hebben de 

SCAD-leidsters geen ideologie te verdedigen, er is geen  partij die de te nemen  beslissingen beïnvloedt. 

Integendeel, ze zijn onafhankelijk en handelen met een reëel besef van de noden van hun gemeenschap. Ze 

ontmoeten geregeld andere vrouwen om lokale problemen te identificeren. 

2. ‘Elder’s Day’: Op het jaarlijks feest voor bejaarden waren - naast de gastsprekers en lokale hoogwaardigheids-

bekleders - meer dan 400 van de 670 bejaarde leden die door SCAD ‘opgevangen’ worden, aanwezig.   

In de dorpjes waar geen werk en geen medische verzorging is, zijn de bejaarden die geen familie hebben, gedwon-

gen om te bedelen en hopen ze op de vrijgevigheid van vreemdelingen om zo te overleven. In 2002 startte SCAD 

het programma voor bejaarden. Dat houdt in dat die oude 

mensen maandelijks met minibussen naar een plaats 

gebracht worden, waar ze hulp krijgen:    

- een maandelijks loon van 300 roepies (ongeveer € 5,50) 

  om een evenwichtige voeding te verzekeren,  

- medische controle, een behandeling of verzorging van 

  andere medische behoeften, 

- adviezen, 

- een voedzame maaltijd die door stafmedewerkers en vrij- 

  willigers geserveerd wordt, 

- uitdelen kledij, slaapmatten, hoofdkussens en bedlakens.  

Tijdens onze bezoeken aan SCAD maakten wij ook 

kennis met sommige van deze bejaardengroepen. Het bijwonen van zo’n bijeenkomst waar o.a. nieuwe sarees en 

lendendoeken uitgedeeld worden, is zeer aandoenlijk. De dankbaarheid van deze mensen is niet te omschrijven! 

3. Restauratie van de huisjes in de lepradorpen: Moessonregens zijn altijd welkom in Tamil Nadu ter voorzie-

ning van water, maar voor de huisjes bij de melaatsen (die 13 jaar geleden door SCAD gebouwd werden), brachten 

de hevige regens in 2006 zodanig veel schade aan dakpannen, deuren, ramen en vloerbekledingen, dat restauratie-

werken niet meer konden worden uitgesteld. Gezien de melaatsen - wegens hun handicap - dit werk niet zelf 

konden doen, kregen ze de hulp van de onlangs opgerichte ‘jongerengroep’ bij SCAD. Eind december hebben zij 

deze restauratiewerken beëindigd en hebben zij de laatste hand gelegd aan o.a. pleister- en schilderwerken. Mooi!  

4. Tuticorin (het centrum van de zoutmijnen) opnieuw slachtoffer van de natuur: In het najaar van 2006 

brachten ongewoon hevige moessonregens (2 cyclonen) in 

de Golf van Bengalen verwoestingen aan in de kustdorpjes 

rond Tuticorin (waar de tsunami ook toesloeg). 

Verschillende huizen werden nog maar eens ‘wegge-

veegd’ en vissen op zee werd onmogelijk. SCAD heeft er 

opnieuw ‘shelters’ (een soort schuiloorden) voorzien voor 

250 dakloze families. Ook de zigeunergemeenschap was 

erg getroffen: de huisjes hebben veel schade geleden en de 

vele zigeuners die in tenten leven, waren ongeveer alles 

kwijt. Voor de zoutmijnarbeiders betekenden deze hevige 

moessonregens dat zij voor de rest van 2006 niet konden 

werken en dus ook geen inkomen hadden (ze kunnen 

onmogelijk aan zoutwinning doen als het zoutgehalte in 

het water zo laag is)! De hevige regens waren ook voor de 

landbouwers in het Vilathikulam-block een ramp: de gewassen stonden in het water te rotten en het grootste deel 

van de jaarlijkse oogst ging verloren…  

Bejaarden zonder familie, zonder inkomen… 

Ongewoon hevige 

moessonregens 
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5. Viering te Uttapidaram t.g.v. het planten van 350 ‘sapling’ bomen: Wij vertelden u reeds in vorige nieuws-

brieven dat er in verschillende dorpjes een reuzenvijver (‘ooranie’ of ‘well’) aangelegd wordt, om het water van de 

moessonregens op te vangen. Die vormt dan het centrale punt in de dorpjes, waar de vrouwen dagelijks water 

komen putten. De hevige moessonregens in het najaar van 2006 (zie vorige pagina) hebben toen de vijvers en alle 

voorzieningen - ook de tanks in onze scholen - goed gevuld, zodat er op dat ogenblik geen watertekort was in deze 

streek. Dat betekent natuurlijk niet dat er op elk moment van het jaar niet zuinig moet omgesprongen worden met 

het water (zie 1° deel van deze brief). De 350 bomen zullen nu te Uttapidaram ook meehelpen de vijver zolang als 

mogelijk gevuld te houden door uitdroging en uitschuring te voorkomen. 

6. Het uitzonderlijk bezoek van de President van India aan de projecten bij SCAD: zie vorige nieuwsbrief. 

7. Sponsoring voor kinderen met handicap: 

De 7 jarige Narayan heeft een zware meervoudige handicap. Door zijn hersenverlamming, zijn ongecontroleerde 

bewegingen en geen enkele professionele zorg heeft hij niet leren spreken en kan hij ook zichzelf niet aankleden. 

Hij komt uit een lage kaste, een ongeletterde familie. Wanneer zijn moeder stierf en zijn vader hertrouwde werd 

Narayan door zijn grootouders opgevangen. Nu is hij leerling in de SCAD-school voor kinderen met speciale 

noden en leerproblemen. Hij krijgt er fysio-, spraak- en bezigheidstherapie en op dit ogenblik begint hij al geluiden 

te maken en reageert hij als zijn naam genoemd wordt. 

Kinderen zoals Narayan - uit de schamelste dorpjes waar SCAD 

werkt - krijgen individuele zorgen dank zij de nieuwe ‘sponsoring 

voor kinderen met speciale noden’. Het gezinsinkomen waar deze 

kinderen leven, ligt ver beneden de officiële armoedegrens. Veel 

families hebben zelfs schulden omdat ze geld moeten lenen voor 

voeding en dokterskosten. Gedurende verschillende maanden per 

jaar hebben ze immers geen inkomen (tijdens de moessonregens en 

erna). Er is vastgesteld dat in deze dorpjes de grote ondervoeding bij 

de kinderen oorzaak is van groei- en leerachterstand en van grote 

gezondheidsproblemen.  

Met onze sponsoring van 30 euro per maand kan SCAD de 

nodige zorgomkadering bieden: aangepast onderwijs en internaat, 

medisch-verpleegkundige zorgen, kine, ergo, logo + orthopedische 

apparatuur en hulpmiddelen. Deze 30 euro (jaarlijks 360 euro) is een 

gemiddelde van de werkelijke kosten. Zo wordt voor een kind dat 

een operatie nodig heeft en/of voor een kind met een ernstige, 

meervoudige problematiek geen groter sponsoring gevraagd, dan 

voor een kind dat alleen aangepast onderwijs moet krijgen.  

In onze laatste nieuwsbrief maakten we hierin wél nog onderscheid, 

maar de Algemene Vergadering van onze vzw heeft unaniem beslist 

dit ongedaan te maken en een eenheidsprijs voor adoptie voorop te 

stellen. 

Bij adoptie kan er ook - in de mate van het mogelijke - met het kind gecorrespondeerd worden, bijvoorbeeld als de 

handicap van het kind alleen lichamelijk is. Natuurlijk wordt ook een ‘update’ bezorgd van zijn/haar vooruitgang.  

 

Een bijzonder grote DANK beste sponsorouders en weldoeners! 

Deze nieuwsbrief bewijst nog maar eens dat SCAD in India een organisatie is die - dag in dag uit - keihard werkt 

voor de arme landbouw- en zoutmijndorpjes in Tamil Nadu. SCAD neemt het op voor ‘onze’ zoutmijnkinderen op 

de eerste plaats, maar ook voor hun ouders, hun broertjes/zusjes die met een handicap moeten leven, de oude 

mensen uit hun dorp die geen familie hebben, enz... Als wij SCAD met onze vzw ‘sos Zoutmijnkinderen’ hierbij 

financieel kunnen steunen, dan is dat dank zij uw hulp beste sponsorouders en weldoeners!  

Namens al deze mensen in India danken wij u dan ook heel gemeend! 

vzw  ‘sos Zoutmijnkinderen - India’ 

Annemie Crabbe-Koksijde, Lieve Desmedt-Torhout, Baptist Deprez-Izegem, Els Gallin-Lier, Fabienne Hopchet-Wilrijk 

Gabriël Vanderjeugt-Brugge, Els Van Eeckhoutte-Pittem, Nicolas Van Poucke-Knokke en Irene Vanderjeugt-Koksijde 

 

p.s. Inleefreis 2008:  zie keerzijde aub. 

Narayan 
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Inleefreis 2008 
 

 

Wij kunnen nu al aankondigen dat wij een nieuwe inleefreis plannen voor 20 sponsorouders gedurende een periode 

van 16 à 17 dagen in de loop van juli-augustus 2008. 

 

Formule: 

- Ongeveer elke voormiddag wordt er 3 u. gewerkt. 

- In de namiddag worden de verschillende projecten bezocht, ook de zoutmijnen zelf (met ontmoeting van 

onze eigen sponsorkinderen).  

- De weekends zijn voorbehouden voor toeristische uitstappen. 

 

Prijs: 

- Voor het project zelf: de reizigers betalen  € 310,00 per persoon (in 2004 en in 2006 was dit voor het 

bouwen van een tehuis voor 30 lichamelijk hulpbehoevende jongens).  

Voor deze som kan een fiscaal attest bezorgd worden. 

- De kosten voor het verblijf en de toeristische uitstappen: ook € 310,00 per persoon. 

- Het vliegtuigticket: vorig jaar betaalden wij € 820,00 + € 183 luchthaventaks voor een vlucht met Air 

Lanka vanuit Parijs over Colombo naar Thiruvananthapuram.  

Vanaf 6 augustus 2007 zal er - zoals vroeger met Sabena - opnieuw een rechtstreekse vlucht komen: 

Zaventem-Mumbai, met een doorverbinding naar het Zuiden - hopelijk minder duur! 

 

Interesse?  

Lees de verslagen in vorige nieuwsbrieven of op onze website: http://users.telenet.be/zoutmijnkinderen 

 

Wenst u deel te nemen aan de inleefreis 2008? 

Neem dan contact op met Irene Vanderjeugt, Borleestraat 17,  8670 Koksijde  

tel: 058.52 39 18   of   0494.70 59 74 

e-mail: zoutmijnkind@telenet.be 
   

 

 


