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Nieuwsbrief  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ - augustus 2009 

Beste sponsorouder(s)  

Het schooljaar van onze zoutmijnkinderen is opnieuw gestart en ze hebben weer een tekeningetje voor ons 

gemaakt op de 1
ste

  pagina. De verschillende Indiase leerkrachten bezorgen ons deze keer ook een evaluatie van 

de vorderingen van onze sponsorkinderen. Op de 2
de

 en 3
de

 pagina van de briefjes vinden we inderdaad: 

- zijn/haar schoolse vorderingen  (Educational Progress) 

- zijn/haar ontwikkeling op sociaal vlak  (Community Development) 

- informatie i.v.m. zijn/haar familie (Family) 

- meer gegevens over het kind (Extra curricular) 

- een woordje over zijn/haar gezondheid (Health) 

Op de 4de pagina zien we een foto van twee kinderen: een meisje met kinderverlamming krijgt hulp van haar 

vriendinnetje om de helling van de school op te gaan. 

SCAD gelooft dat kinderen met beperkingen dezelfde onderwijskansen moeten krijgen als de andere kinderen.  

De vertaling over hun ‘geïntegreerd onderwijs’ leest u in bijlage op de laatste pagina van deze nieuwsbrief:  

Hoe gaat het met onze zoutmijnkinderen? 

Het toesturen van hun briefjes is elke keer een ogenblik 

waarop wij graag horen hoe het gaat met onze kinderen. 

Wij vragen ons vanzelfsprekend ook af: ‘Verbetert hun 

situatie nu echt wel door onze sponsoring?’  

‘India ligt zover, hoe kunnen wij nu zeker zijn dat onze 

sponsoring haar nut heeft?’ 

Het antwoord op soortgelijke vragen krijgen wij ener-

zijds wel in hun briefjes, maar het echte antwoord vinden 

wij natuurlijk in het land zelf: bij de zoutmijnkinderen, 

bij de ouders en bij SCAD, die - in een gebied de grootte 

van Vlaanderen - de zorg verzekert voor de allerarmsten, 

de meest uitgestotenen… Reaching the unreached! 

De vele sponsors die een inleefreis meemaakten, zagen ondertussen met eigen ogen hoeveel positiefs er al 

gebeurd is en bij nieuwe bezoeken zien wij wat SCAD nog elke dag doet om ‘sociale verandering en 

ontwikkeling’ bij deze mensen waar te maken - SCAD betekent inderdaad: Social Change And Development!  

Lieve,  die vorige maand de inleefreis 2009 leidde (1 -18 juli), vertelde heel enthousiast dat ze zo verrast was van 

wat daar in de voorbije 3 jaar allemaal gebeurd was. SCAD is er inderdaad onophoudelijk aan het werken.  

Zelfs na één jaar wegblijven sta je voor tal van verrassingen in de positieve zin. 

Concreet nu: Welke zijn die veranderingen?  

Een beknopt verslag van een ‘tussentijds bezoek’ aan de projecten (Irene  24.02.09 - 10.03.09) geeft u een idee 

van die ongelooflijke SCAD activiteiten! Ik haal hierin alleen aan wat mij het meest opviel, zonder datum en 

zoveel mogelijk in telegramstijl om het zo kort mogelijk te houden. Lees even mee: 

- Tuticorin - centrum van de zoutmijnen - naar de school die in 2001 gebouwd werd dank zij onze sponsors.  

Deze school is te klein geworden: een ‘community hall’ is dus bijgebouwd. Tijdens de lesuren wordt ze als 

klaslokaal gebruikt (een ‘community hall’ is een vergaderruimte voor de vrouwengroepen van het dorp, vooral 

nodig tijdens de periode van de moessonregens!).  

Ook een nieuwe watertank van 2.500 l en nieuwe toiletten zijn daar nu voorzien. Mooi werk! 

- Vagaikulam - ontmoeting met 40 vrijwilligers en animatoren (de ‘tussenpersonen’ voor SCAD). Ze zijn er op 

een tweedaagse training - vertellen om beurt hoe ze werken en geven zo informatie door aan mekaar. 



- Radhapuram (helemaal in het Zuiden van Tamil Nadu) - SCAD eyecamp - hier gaan regelmatig de 

oogcontroles door (vooral nodig voor de zoutmijnarbeiders). Er gebeuren ± 3000 oogoperaties per jaar!  

- Feest in Vagaikulam:  

Cletus, Amali en verschillende personaliteiten o.a. de District 

collector openen een ‘CBR mobil unit’, een soort  'ambulance-

wagen' (blijkbaar enig in India - zie foto ←).  

CBR staat voor 'Community Based Rehabilitation'. De nieuwe 

wagen zal heel nuttig zijn voor een groot aantal kinderen met 

een beperking die vroeger in de Ambu Illam school te 

Cheranmahadevi intern waren. Nu wonen zij opnieuw bij hun 

ouders. Ze krijgen thuis therapie dank zij het CBR team van 

SCAD en zo kunnen ze in hun eigen dorp naar school gaan. 

(zie ‘Inclusive education’ - vertaling in bijlage).  

- Palayakayal: - bezoek ‘taylor unit’ - ontmoeting met de 

vissersvrouwen die na de tsunamie werkloos geworden waren. 

SCAD startte hier een atelier waar de vrouwen leerden naaien. 

Ze maken nu herenhemden voor een firma en verdienen 

ongeveer hetzelfde loon als de vrouwen in de zoutmijnen:  

80 roepies per dag =  ± € 1.30  (€ 1 =  ± 60 roepies).   

- Annanagar: bezoek aan een pas opgestart kleuterklasje 

met 20 sterk ondervoede kinderen (foto →).  
Ze krijgen elke dag een volle maaltijd met 3 keer per 

week een eitje om het proteïnepeil te verbeteren. 

- Vilathikulam: in de community hall zijn 150 vrouwen 

uit de verschillende vrouwengroepen verzameld voor de 

'Distribution of loans and Tailoring Certificate' - nieuw 

gevormde vrouwengroepen die na 6 m. bewijzen dat ze  

‘kredietwaardig’ zijn, krijgen bij SCAD een soort 

startkapitaal om bv een geitenproject te starten of sarees 

te weven…. en op die manier het inkomen van hun 

groep te verzekeren (de bekende microkredieten om 

economische en sociale ontwikkeling te creëren van 

onderuit!). Zie p. 3: ‘Belgium’s Women for Women’.  

- Attankari (in Vilathikulam bloc): bezoek aan een schooltje dat ook door 

ons gesponsord wordt - is pas gerestaureerd (foto →) nieuwe vloer, dak, 

muren met borden, nieuw toilet... Officiële opening: doorknippen lint, 

gevolgd door feest in de community hall van het dorp.  

Bijzonderheid: hier zijn slechts 2 leerkrachten voor 100 kinderen! 

- Bij terugrit: bezoek 'Child labour school': het zijn moslimkinderen die 

schoollopen vóór en ná het werk, de meesten draaien 'biedi's' (sigaretten). 

Na 3 jaar kunnen ze volgen in een gewone klas, ze krijgen ook een volle maaltijd. 

- Pettai: bij de zigeunerschool is er nu wegens plaats-

gebrek een 'Special school' (buiten). Hier is nu ook een 

CBR ruimte.  

Bezoek klasjes: 3
de

  en 4
de

 leerjaar zitten samen - 3
de

 zit 

vooraan op de grond, het 4
de

 zit op bankjes! (foto ←) 

  

 

 

 

 

- Pettai: bij de leprosy people: een dokter en zijn helper 

(van wie de ouders ook melaats zijn) - zij verzorgen er 

elke dag de open wonden (buiten). Een kliniek is in 

opbouw in dit melaatsendorpje + ook een community hall (zie foto ↗). 



- Pudoor: tsunamidorpje door SCAD geadopteerd - 

SCAD bouwde hier een kliniek (foto →) en een 

Community hall. 

- Kotilpaddu: ook een van de tsunamidorpjes door 

SCAD geadopteerd - ook hier heeft SCAD een 

kliniek  en een Community hall gebouwd. 

Dat er bij SCAD niet stilgezeten wordt, is wel 

duidelijk!  

Meer hierover krijgt u in de volgende nieuwsbrief (december 2009). Dan bezorgen wij u het beknopt verslag 

van de inleefreis 2009. Van zodra het volledig verslag van de reis afgewerkt is, zal dit opnieuw te vinden zijn 

op onze website: www.zoutmijnkinderen.be .  

‘SCAD - Belgium’s Women for Women’! 

In deze nieuwsbrief kunnen wij u met het grootste 

genoegen de ‘geboorte’ aankondigen van een nieuw 

project  binnen onze vzw:  

‘SCAD - Belgium’s Women for Women’. 

Wij vertelden u hoe SCAD al veel ‘womengroups' 

gevormd heeft.  

Welnu, Belgische vrouwen uit de Antwerpse metropool 

zijn voor deze Indiase vrouwengroepen dit internationaal 

project gestart met als doel: samen in hun levens-

onderhoud voorzien en hen ook helpen onafhankelijk te 

worden (vrouwen voor vrouwen!).  

Hun project bestaat erin elke familie te voorzien van één mannelijk en vijf vrouwelijke dieren om te kweken.  

Met een bijdrage in België wordt een dier aangekocht in India. Het kan een koe (€ 180), een geit (€ 25), een 

konijn (€ 10) of een kalkoen (€ 6) zijn. Er kan voor Belgische vrienden zelfs een origineel en solidair cadeau 

van gemaakt worden. 

Zie hun folder ‘SCAD - Belgium’s Women for Women’ op onze website www.zoutmijnkinderen.be of 

contacteer hen: 03.8776703  of  03.3227207  -  Bosmanslei 21/2,  2018 Antwerpen. 

Inleefreis 2010:  

In 2010 plannen wij opnieuw een inleefreis voor 20 sponsors. De juiste datum kunnen wij nu nog niet 

vastleggen, maar het wordt in elk geval ergens in het begin van juli gedurende een periode van 16 à 17 dagen.  

Prijs: -  Voor het project zelf:  € 375,00 per persoon - voor deze som kan een fiscaal attest bezorgd worden. 

-  De kosten voor het verblijf en de toeristische uitstappen: ook  € 375,00 p.p.  

-  Het vliegtuigticket:  is voorlopig het grootste vraagteken (in juli ll. was dit ± € 900). 

Wie geïnteresseerd is in deze nieuwe inleefreis, neemt het best contact op met Irene:   

                                                                                         telefoon en/of e-mail: zie hoofd van deze nieuwsbrief.  

Dank voor uw trouwe sponsoring: 

In India is er bij SCAD een ontzettend groot verlangen om iedereen - ook de meest verwaarloosden - een 

hand te reiken… Zij weten heel goed dat zij dat alleen kunnen als zij onze richting mogen uitkijken, als onze 

vzw ‘sos Zoutmijnkinderen’ haar sterk groeiende trend kan verder zetten. Van sommige onder onze sponsors 

vraagt dit een serieuze inspanning. Dat realiseren wij ons heel goed… Onze dank is dan ook super gemeend! 

Warme groetjes van ons allemaal:  

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. 

http://www.zoutmijnkinderen.be/


Bijlage ‘Nieuwsbrief augustus 2009’: 

Geïntegreerd onderwijs 

Een straal van hoop voor kinderen met verschillende mogelijkheden 

Zie laatste pagina van de vakantiebriefjes.  

Foto 2 meisjes: ‘Een leerlinge helpt haar vriendinnetje -die kinderverlamming had- de helling op v.d. school’. 

SCAD gelooft dat kinderen met lichamelijke- en leermoeilijkheden in de gesponsorde dorpjes dezelfde 

kansen moeten krijgen als de andere kinderen.  

Om dit te verwezenlijken zijn er een aantal gewichtige veranderingen ingevoerd. 

Problemen hierbij (vrij vertaald): 

1. Jammer genoeg zijn er een groot aantal kinderen met beperkingen die te wijten zijn aan: 

- huwelijken binnen dezelfde familie, 

- gebrek aan materiaal voor premature baby’s, 

- een volledig gebrek aan staatszorg en ondersteuning voor kinderen met een beperking. 

2. Deze spijtige situatie wordt nog erger door de combinatie van onwetendheid en bepaalde opvattingen 

die heersen in de plattelandsdorpjes: 

- Een kind met beperking dat geboren wordt in de dorpjes wordt beschouwd als een vloek op de 

familie en de ouders, vooral de moeder ondervindt grote stress.  

- Aanvankelijk richt de familie zich tot de religie (bidden, godsdienstige plechtigheden 

bijwonen…) om een oplossing te vinden voor het probleem.  

- Bepaalde ouders proberen zelfs praktijken in bijgeloof of hekserij in de hoop dat deze een 

remedie brengen voor hun probleem.  

3. Soms zijn ouders over beschermend voor hun kinderen met beperking en soms zijn deze kinderen 

verborgen gehouden achteraan de woning en zien ze zelden het daglicht. 

Terwijl dit gebeurt, wordt er niet tegemoet gekomen aan de echte noden van het kind.  

SCAD heeft daarom een ambitieus programma opgesteld om tegemoet te komen aan de noden van 

deze onfortuinlijke kinderen en hun ouders. 

 De focus ligt vooral op onderwijs. 

 Zowel de leerkrachten als de ouders hebben bewustmakingsprogramma’s gevolgd om de heersende 

opvattingen en praktijken te veranderen. 

 Sommige scholen werden ook omgebouwd, zodat ze toegankelijker werden voor deze kinderen: 

- opritten werden aangelegd, 

- schoolmeubelen werden aangepast en 

- speciale uitrustingen werden aangebracht, 

 Maar bovenal: heel de gemeenschap werd geholpen om deze kinderen te aanvaarden en lief te 

hebben! 

Gevolgen van deze inspanningen: 

 Veel van deze kinderen met beperking gaan nu naar school en ze beginnen zich meer bewust te 

worden van hun eigen mogelijkheden. 

 Bij alle kinderen werd vooruitgang vastgesteld en bij sommigen waren de veranderingen zelfs 

fenomenaal. 

 Dit geeft grote vreugde en hoop bij deze kinderen en bij hun betrokken families. 

 Elke gemeenschap heeft op veel vlakken hier mee van geprofiteerd. 

Dit is een nieuw voorbeeld van: 

 hoe onze sponsoring het leven van kinderen in de achtergestelde dorpjes kan veranderen en 

 hoe dit alles niet zou mogelijk zijn zonder uw hulp. 


