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Woordje van de voorzitter  
 

Dankbaar blikken we terug op een jaar met prachtige realisaties die hét verschil maken… dit dankzij de steun, inzet en 
bemoediging van mensen zoals u. 
Dr. Cletus Babu mocht alweer een belangrijke award in ontvangst nemen. Nog maar eens een bewijs dat hij onze 
financiële steun optimaal en efficiënt inzet om de allerarmsten in de geadopteerde SCAD-regio - kinderen en vrouwen 
in het bijzonder - ‘kansen’ te geven in het leven. 
De grote noden indachtig, blijven we naar wegen zoeken om de SCAD-dienstverlening nog meer te ondersteunen. 
Vandaar dat we nu ook de mogelijkheid inbouwen van een (duo)legaatschenking. Geïnteresseerd? Meer info op 
www.zoutmijnkinderen.be of via  info@zoutmijnkinderen.be.	  
Ook SCAD Belgium’s Women to Women heeft haar voortbestaan verzekerd. Begin dit jaar gaven de zussen Kiki en 
Kiane Braet (oprichters) de fakkel door aan Marie Ooms. Dank u wel Kiki/Stany en Kiane voor uw jarenlange gedreven, 
onvermoeibare en bezielde inzet. 
‘Merci beaucoup‘ ook aan Fabienne Hopchet, die jarenlang onze vzw onder de naam ‘SOS Enfants des Salines’ bij de 
Franstaligen onder de aandacht bracht en zo een belangrijke financiële bijdrage leverde. Het ga je goed, Fabienne. 

Aan u, beste sympathisant van Zoutmijnkinderen, wensen we van harte veel geluk en alle goeds 
toe in 2017. 
Wil graag ook in het nieuwe jaar kinderen in Tamil Nadu laten delen in uw liefde en warmte, zodat 
ze kunnen opgroeien tot ‘bijzondere mensen’. 

Marjolijn Vergote 
Voorzitter SOS Zoutmijnkinderen India 
in naam van de voltallige Raad van Bestuur 

 

 
Geplande evenementen 

  

  
 
Frankini goochelt voor India 

 
22.01.2017 

 
Filmavond Masaam 

 
30.03.2017 

 
echt Antwaarps teater 

‘Heur Huis Is Onze Thuis’ 
 

26.04.2017 
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Ook dit jaar hebben sommigen van jullie elkaar wellicht ontmoet op de filmavond, tijdens de 
zomermaanden, op de rommelmarkt in Gits, op de Dunia Wereldmarkt in Koksijde of, onlangs op de 
lichtjestocht, … Stuk voor stuk waren dit geslaagde activiteiten waardoor we SCAD extra konden 
sponsoren.  
 

 

SCAD valt opnieuw in de prijzen   

 

Inleefreis  
 
Net voor middernacht landt in Chennai een vliegtuig van Lufthansa met 
negen enthousiaste sponsors van Zoutmijnkinderen. Een achttiendaagse 
met onze vrienden van SCAD wordt een beklijvend verhaal.  
Tot in de kleinste dorpjes zoeken we mensen op: arme boeren, 
slangenvangers, zoutmijnarbeiders en hun kinderen, zigeuners, 
melaatsen, vrouwengroepen, kinderen en jongeren met beperking, … 
Speciale aandacht gaat  naar het voedingsproject voor jonge meisjes, 
zwangere en zogende vrouwen (zie verder). Wat een kracht, wat een 

energieke en concrete uitwerking! 
De start van het ArnEvaproject is een aangrijpend en bijzonder moment (zie verder).  
We starten onze boomplantactie met kinderen en vrouwen. Straks planten zij in het regenseizoen nog 
honderden bomen (zie verder).  
Verrijkt en met een goed gevoel nemen we, toch even moeilijk, afscheid we onze Indiase vrienden. We zijn 
getuige van geëngageerde, vreugdevolle, hardwerkende, warme mensen die met waarden als respect, 
waardigheid, rechtvaardigheid en gelijkheid van de wereld een betere plaats proberen te maken voor alle 
mensen! 
(Lieve Desmedt)  

 

Realisaties van SCAD  
Met plezier brengen we nog even volgende indrukwekkende cijfers in herinnering: 

1. Er zijn 1500 kinderen met bijzondere noden  in de 586 dorpen waar SCAD werkt. 
2. In de door SCAD geadopteerde dorpen zijn er 287 dorpsschooltjes, die onderwijskansen bieden 

aan 18 000 kinderen. 
3. SCAD empowert nu ± 600 000 mensen in het Tirunelveli, Tuticorin, Ramnad en Kanyakumari-district. 

Gerealiseerde projecten in het voorbije werkjaar 
Noodhulp 
De noodoproep van dr. Cletus werd door velen van harte 
beantwoord. 

De Capital Foundation of India New Delhi heeft 
dr. Cletus Babu de prestigieuze ‘Education and 
Social Work National Award 2016’ toegekend.  

 

Opnieuw een blijk van grote waardering voor 
wat hij samen met de SCAD-medewerkers en de 
financiële steun van buitenlandse partners           
- zoals wij - realiseert. 
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De Provincie West Vlaanderen heeft ogenblikkelijk geld beschikbaar gesteld. 
Ook de Koning Boudewijnstichting was direct bereid een speciale code toe te kennen voor dit doeleinde.  
Daarnaast steunden ook SCAD Belgium’s Women to Women en Rotary club Antwerpen. 

                                                                
Medisch Centrum - Operatiekwartier 

 
Chirurgieapparatuur is heel duur, ook in India. Dit jaar konden we met 
de ontvangen steun - via de Koning Boudewijnstichting (project 
1282518) en een anonieme schenker - de kostprijs betalen van een 
ophangsysteem met anesthesie en chirurgie instrumentarium, Boyls 
apparaat, elektro coagulatiesysteem, hartmonitor, sterilisatietoestel, 
pulse oxymeter, elektronisch afknelsysteem en drug licentie narcotica.  
 
 
 

Voedingsprogramma voor zwaar ondervoede zwangere/zogende plattelandsvrouwen en jonge 
kinderen 
40 à 42% van de zwangere en zogende vrouwen die in Tamil Nadu op 
het platteland wonen, zijn slecht gevoed waardoor ze lijden aan 
ijzertekort, bloedarmoede, gewrichtsontstekingen, huidproblemen, 
stomatitis, … Ernstige bloedarmoede verhoogt het risico op 
vroeggeboorte en een laag geboortegewicht en is verantwoordelijk 
voor 23% van de moedersterfte.  
 

Veel baby’s zijn ook  sterk ondervoed met 
als gevolg uitzonderlijk veel kinderen met 
een mentale of meervoudige beperking. Het Tiruneveli District telt 42.1 
overlijdens per 1000 levend geboren kinderen.  
SCAD wil 1500 vrouwen (die aan de criteria 
voldoen) uit 82 plattelandsdorpen in het Tirunelveli 
en Tuticorin District empoweren voor een gezond 

voedingspatroon door ze een gerichte vorming aan te bieden.  
Dit SCAD-project wordt financieel ondersteund door de Provincie West 
Vlaanderen, Wereldraad Hooglede-Gits, Stad Roeselare, Stad Torhout, Rotary 
Club Diksmuide en Torhout en de sponsoring van de inleefreizigers. 
   
Geitenproject 
Met de steun die SCAD Belgium’s Women to women - via de Koning Boudewijnstichting (project 1282519) - 

ontving, werden 65 
vrouwen(groepen) opgeleid in 
het kweken van geitjes. Ze kregen 
elk een geitenunit (1 bok en 6 
geitjes) en ook de veeartskosten 
worden betaald.  
 
 
 
 
 

De zwaarst getroffen allerarmste 
gezinnen kregen medische verzorging, 
voeding, kledij, medicatie, kookgerief 
en een tijdelijk of nieuw onderdak. 



   

  Pagina 4 van 5    
 

SCAD Belgium’s Women to Women heeft bijkomend 15.000€ naar SCAD doorgestort om specifiek in te 
zetten voor het empoweren van vrouwen. 
 
Project ArnEva 

In de zoutpannen - de hel van het 
zuiden - zijn mannen en vrouwen al van 
5 uur in de ochtend aan het werk. Kleine 
kinderen blijven thuis alleen achter want 
een oppas kunnen ze niet betalen.  
Dankzij het ‘Project ArnEva’ van Gerda 
en Roland en de vele vrienden van Arne 
en Eva worden 50 peuters en kleuters 
niet langer aan hun lot overgelaten. Een kinderdagverblijf is opgestart. De 
kinderen krijgen er de nodige verzorging, een warme maaltijd en 
spelbegeleiding.  
Tijdens de inleefreis werd een banner met de foto van Arne en Eva onthuld. 
In hun nieuwe uniform zaten de kinderen op de grond. Een stil moment als 
Roland en Gerda in de nieuwe metalen borden hun lunch uitdeelden: een 
gekookt eitje, rijst, spicy sausje en een banaan. Blije kinderen en ontroerde 
medewerkers. Een boom werd geplant aan beide kanten van de poort: 
Arne en Eva leven nu ook in India (hun droom!) verder.  
 

 
Renovatie van de Keelavilathikulam School in Vilathikulam Block 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
           

                                                  
Boomplantactie  

 
Dankzij de steun van de VBS De Ark in Koksijde en Sint-Benedictus 
in Poperinge konden honderden bomen (papaya, mango, 
sapota, tamarind en de ‘dorpsapotheker’ de neemboom) 
geplant worden in de moessonperiode. De vruchten zorgen voor 
extra vitamines. Sommige ervan werden langs grote waterputten 
geplant om de randen te beschermen tegen erosie. Ze bezorgen 
ook schaduw aan de dieren. In een later stadium zullen ze dienst 
doen als brandhout. Een project met meerdere doelstellingen. 
 
  

Zo ziet de  school er nu 
uit.  
Er is watervoorziening, 
er werd een sanitair 
blok gebouwd en de 
keuken is 
gerenoveerd. 
 
 
 
 
 
Dit is een realisatie 
gefinancierd door de 
Dienst Internationale 
Samenwerking van 
Koksijde en een 
sponsor die anoniem 
wenst te blijven. 
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Daarnaast heeft SOS Zoutmijnkinderen/Enfants des Salines-
India ook nog 30.000€  naar SCAD doorgestort specifiek om 
onderwijskansen te creëren voor kinderen die anders deze 
kans niet zouden krijgen. 
Redactie: Sonja Kersse, Irena Vanderjeugt, Marjolijn 
Vergote, Marijke Ven  

 
ONTVANG DE NIEUWSBRIEF VOORTAAN DIGITAAL !!! 

Stuur hiervoor een mailtje met onderwerp ‘Nieuwsbrief 
Zoutmijnkinderen’ naar onderstaand mailadres 
info@zoutmijnkinderen.be en help ons om kosten 
en bomen te sparen.  

BEZOEK ONZE WEBSITE: www.zoutmijnkinderen.be	  

                ‘SOS ZOUTMIJNKINDEREN’ 

wenst u een warm en vredevol 2017! 

Cletus	  Babu	  	  
Francky	  Biesbrouck	  	  
Annemie	  Crabbe	  	  
Lieve	  Desmedt	  	  
Sonja	  Kersse	  	  
Marie	  Ooms	  	  
Els	  Van	  Eeckhoutte	  	  
Patrick	  Vandegehuchte	  	  
Irena	  Vanderjeugt	  	  
Hilde	  Vandorpe	  	  
Marijke	  Ven	  
Marjolijn	  Vergote	  	  
Tine	  Vergote	  	  
	  
	  
	  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

DONEER 

1. MET FISCAAL ATTEST  
Rekening en  BIC begunstigde                  
BE10.0000.0000.0404  -  BPOPBEB1 
Naam en adres begunstigde:                   
KBS (Koning Boudewijn Stichting) 
1000 BRUSSEL 
Mededeling:                                                     
 ***128/2518/00005*** 
(= verwijzing naar het project 
‘Zoutmijnkinderen-India’) 
(Vanaf 40 €)  
2. ZONDER FISCAAL ATTEST: 
Rekening en  BIC begunstigde:    
BE02.4748.1823.4140  -  KREDBEBB 
Naam en adres begunstigde   
SOS Zoutmijnkinderen Roeselare 
Mededeling:    

‘GIFT zoutmijnkinderen’ of  
‘GIFT kinderen met beperking’ 

 

SCHENK via (duo)legaat  

Info op de website  

 


