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Nieuwsbrief  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ -  nieuwjaar 2010 

 

Beste sponsorouder(s) 

De nieuwjaarsbriefjes uit India zijn vrij laat toegekomen, 

althans voor de mensen die graag in de loop van december 

nog hun sponsoring vernieuwen met het oog op een 

belastingattest in het voorjaar van 2010 (zie verder).  

 Naast hun tekeningetje en briefje - in het Tamil en in het 

Engels - gaat uw aandacht ongetwijfeld op de eerste plaats 

naar de foto(s). De meeste kinderen zien er goed uit. Dat 

geeft ons een goed gevoel: enerzijds is het  deugddoend te 

zien dat ze ‘open bloeien’ en anderzijds is het een gerust-

stellende zekerheid dat onze sponsoring zinvol is.   

Op de 4
de

 bladzijde lezen wij dan hoe SCAD - dank zij 

onze sponsoring - een maandelijkse gezondheidscontrole 

bij de kinderen organiseert. Door de schamele voeding in 

het gezin - als gevolg van de armoede - komt het veel voor dat kinderen een tekort hebben aan vitaminen en 

voedingsstoffen in het algemeen. Tijdens deze maandelijkse controles kan SCAD de kinderen met tekorten  

identificeren en voorzien van supplementen om dit probleem op te lossen. Vit. A tekort komt veel voor: de 

oogjes worden dus gecontroleerd en waar nodig wordt een gratis brilletje voorzien. Gezondheidszorg houdt ook 

in dat de kinderen opgeleid worden in persoonlijke hygiëne: zich wassen, tanden poetsen, toilethygiëne en de 

noodzaak enkel gekookt water te drinken. Als ‘Kutty Doctors’ geven zij daarna hun kennis en motivatie door 

aan familie en vrienden met als resultaat dat de algemene hygiëne bij de bevolking verbetert. Mooi werk! 

Uiteraard maken wij in deze nieuwsbrief ook melding van de laatste verbeteringen die gebeurd zijn bij SCAD. 

Daarnaast krijgt u nog het verslag van een bijzondere dag tijdens de inleefreis die doorging in juli 2009 en de 

plannen die gemaakt worden voor nieuwe inleefreizen in 2010. U leest ook hoe een uitwisselingsreis gepland is 

in april 2010 in het kader van de samenwerking tussen het Dienstencentrum GID(t)S en SCAD. 

We eindigen deze nieuwsbrief met een woordje over de fiscale attesten en onze gemeende dank en warme 

wensen naar u toe. 

SCAD-werking voor Kinderen met beperking - CBR lokaal nu ook in Kurukkusalai 

(CBR staat voor 'Community Based Rehabilitation'). 

In onze laatste nieuwsbrief schreven we al dat SCAD gelooft: 

- dat kinderen met lichamelijke- en leermoeilijkheden in de gesponsorde dorpjes dezelfde kansen moeten 

krijgen als de andere kinderen. 

- dat zij hun therapie aan de verschillende toestellen - onder begeleiding van een CBR ploeg bij SCAD – 

dicht bij huis moeten hebben, zodat  zij opnieuw bij hun ouders kunnen wonen en in hun eigen dorp 

kunnen naar school gaan.  

Welnu, net zoals in Tirunelveli, Pettai, Vagaikulam (KVK) en Vilathikulam is nu ook in Kurukkusalai voor het 

afgelegen Ottapidaram Block een CBR unit voorzien.  In deze nieuwbouw hebben de deelnemers van de laatste 

inleefreis een belangrijke inbreng, niet alleen financieel, maar ook wat het werk zelf betreft (zie verslag 

hieronder ‘Inleefreis 2009’). 

 

 



Inleefreis juli 2009 - Voor de 18 deelnemers werd het weer een onvergetelijke ervaring.  

- BIESBROUCK Francky,  Torhout 

- DENOLF Geert en 
 

 

       DESMEDT Lieve,  Torhout 

      - DENOULET Leen,  Torhout 

      - KEMSEKE Marleen,  Roeselare 

      - KEMSEKE Willy,  Deerlijk 

      - LAMBRECHT Noël,  Meulebeke 

      - MADDELEIN Willy en 

        RAES Lucrèce,  Roeselare 

      - PEPERMANS Clement en 

        GILIS Frieda,  Kessel 

      - STERCKX Frans en 

        RAETS Gerda,  Bevel 

      - VAN LAERHOVEN François en 

        JURGENS Gaby,  Kapellen 

      - VAN VAERENBERGH Ewald en 

        CAUCHIE Marie-Thérèse,  Ternat 

      - VERGOTE Tine,  Roeselare 

      
Marleen Kemseke maakte het verslag op en haar dochter Tine heeft het nagelezen. Aangezien het reisverslag te 

uitgebreid is om hier volledig weer te geven, raden wij de geïnteresseerden aan onze website te openen: 

http://www.zoutmijnkinderen.be 

De twee belangrijkste evenementen schrijven wij hier neer - ze vielen dit jaar op dezelfde dag (de 16de): 

- de ontmoeting met de eigen sponsorkinderen, 

- de officiële opening van het CBR lokaal in Kurukkusalai (uitleg zie hierboven). 

Donderdag 16 juli 09 

Vandaag gaat de feestelijke opening door van ons sponsorgebouw in Kurukkusalai.  

Deze opening gaat gepaard met heel veel rituelen. Vooraleer het gebouw te betreden, worden we allen 

gezegend.  Als groepsleider mag Lieve het lint doorknippen.  

In de SCAD office zijn een olielampje, bloemen en fruit klaargezet voor de inwijding van het gebouw. Het licht 

wordt aangestoken door de oudste, de jongste en nog twee anderen van de aanwezigen. Het fruit is bedoeld als 

offergave. Dan worden alle aanwezigen verzocht om een weinig melk in de kookpot te gieten. Deze wordt dan 

op een houtvuurtje tot koken gebracht en iedereen drinkt daarna van de warme melk. Deze handelingen vormen 

een symbool van vruchtbaarheid en leven.  

Alle genodigden gaan daarna naar buiten om in de tuin een fruitboom te planten. Bomen zijn tekens van de 

vruchtbare werken en ondertussen voorzien zij de tuin van schaduw. Daarna gaan we naar de grote zaal waar 

onze sponsorkinderen geduldig wachten. Ook bij de sponsorouders wordt het geduld op de proef gesteld. We 

worden officieel verwelkomd door Mr. Nagaraj, teammanager van SCAD. Hij was vroeger werkzaam bij de 

Verenigde Naties maar hij gaf later de voorkeur om mee te werken bij SCAD.  

Ondertussen heeft iedereen van ons de kinderen in het oog… Waar zit mijn/ons sponsor-kind? Herkennen we 

hem/haar? Noël heeft al heel vlug zijn sponsorkindjes ontdekt en fier als een gieter zien we hem zitten. Even 

gaat het moeilijk wanneer de namen worden afgeroepen, maar  Lieve snelt ter hulp en zo gaat het heel wat 

vlotter. De kinderen verrassen ons dan met zang en dans, de één is al meer verlegen dan de ander. We kunnen 

ook supporteren bij de spelletjes. Wie kan met zijn handen de fles eerst vullen?? Dan kunnen we met onze 

sponsorkinderen praten. Dit gebeurt in het bijzijn van hun of een leerkracht van de school. Het verloopt niet 

altijd vlot want wij verstaan niet zo goed hun Engels en zij verstaan ons ook niet.  

Om 12.30 u  maant Charles ons aan om afscheid te nemen. Zouden ze dat leuk gevonden hebben? Wat denken 

ze zelf? Charles zegt dat ze dit wel leuk vinden. In de klas vertellen ze dan over hun ontmoeting en mogen ze 

dan ook de gekregen cadeautjes uitdelen. Het sponsorkind mag alleen iets kleins voor zichzelf houden. Terug in 

Tuticorin gebruiken we samen het middagmaal en om 15 uur vertrekken we naar de luchthaven. We moeten 

alweer afscheid nemen … bah! Ik wen er nooit aan… 

http://www.zoutmijnkinderen/


Melaatsen  

In onze laatste nieuwsbrief van augustus 09 schreven wij:   

Pettai: bij de leprosy people: een dokter en zijn helper - van wie de ouders ook melaats zijn - verzorgen er elke 

dag de open wonden (buiten).  

Een kliniek is in opbouw in dit 

dorpje + ook een community hall 

en een bijgevoegde foto toonde 

deze hall in opbouw. 

Welnu, korte tijd na het nemen van 

de foto van de kliniek en de 

community hall in opbouw in dit 

melaatsendorpje, nam de groep van  

de inleefreis in juli 2009 deze foto!  

 

Voor de melaatsen vormen deze 

gebouwen een heel belangrijke ver-

betering, vooral dan in de periode 

van de moessonregens. 

 

Samenwerking Dienstencentrum GID(t)S in België en SCAD in India 

Vanuit een gezamenlijk geformuleerde visie/keuze/opdracht om actoren in de samenleving te ondersteunen die 

de participatiekansen van personen met beperking verhogen, werd geopteerd voor een duurzame, wederkerige 

samenwerking tussen Dienstencentrum GID(t)S en SCAD.  

Deze samenwerking is gefundeerd op het uitwisselen van visie, kennis, ervaring en expertise.  

DC GIDtS beschouwt het als een onderdeel van haar werkopdracht om dit effectief kans te geven en te 

realiseren. Dit zit eveneens ingebed in hun engagement binnen het wereldwijd uitgebouwd Golemnetwerk. 

Op 17 oktober ’08 werd tijdens de Academische Zitting (in het kader van 50 jaar ‘Groeien in vertrouwen’) de 

beslissing van de Raad van Bestuur medegedeeld om SCAD uitzonderlijk ook financieel te ondersteunen voor 

de uitbouw van een ‘vormingsproject’ met focus op personen met handicap. 

SCAD wordt als een volwaardige partner beschouwd binnen de Dominiek Savio werking en staat bijgevolg ook 

vermeld op hun informatieve folder en website. 

Een SCAD stuurgroep (met Mw Marjolijn Vergote als coördinator) is opgericht, die de samenwerking met 

SCAD uittekent en bewaakt, alsook interne SCAD werkgroepen en activiteiten ondersteunt. 

 

Uitwisselingsreis april 2010 

20 medewerkers van DC GID(t)S (vanuit alle niveaus en invalshoeken) nemen deel aan een intens voorbereide 

uitwisselingsreis, waarvan het inhoudelijk programma vorm kreeg in samenspraak met Dr Cletus en Mr Charles. 

Dhr Breyne (Afgevaardigd Bestuurder DG GID(t)S) aan het woord: 

Deze uitwisselingreis biedt de kans om te leren van elkaar vanuit het perspectief van ‘evenwaardige partners’.  

De uitzonderlijke SCAD-sterkte om mensen te mobiliseren van onderuit kunnen wij proberen toe te passen op 

onze gehandicaptenzorg. Onze verbazing over hoe zij empowerend ‘ontwikkeling’ aanpakken, kan voor hen dan 

weer motiverend en ondersteunend zijn. 

Wij kunnen - van onze kant uit - technische expertise van 50 jaar ervaring in de zorg voor mensen met handicap 

bij hen inbrengen. 

Anderzijds kan de opgedane ervaring binnen SCAD bij ons een boost teweeg brengen om hun achterliggende 

visie te verankeren binnen Dienstencentrum GID(t)S.  

Het is de bedoeling om op het einde van de uitwisselingsreis gezamenlijk de krijtlijnen/doelstellingen uit te 

schrijven hoe we toekomstgericht de handen verder in mekaar slaan om de samenwerking duurzaam en 

vruchtbaar te maken. 



Inleefreis januari 2010 

Voor de groep vrouwen uit Antwerpen die het project ‘SCAD - Belgium’s Women for Women’ in 2009 

opgestart hebben, gaat straks (in de loop van januari 2010) ook een inleefreis door o.l.v. Dr en Mw Stany en 

Kiki Pauwels. Hun project hebben wij beschreven in vorige nieuwsbrief: hoe zij Indiase vrouwengroepen 

helpen voorzien in hun levensonderhoud en hen ook helpen onafhankelijk worden (vrouwen voor vrouwen!)   

Inleefreis juli 2010  

De mensen die ingeschreven zijn voor de nieuwe inleefreis tussen 8 en 25 juli 2010, krijgen binnenkort de 

nodige informatie persoonlijk toegestuurd. 

Belangrijk! Op 30 december wordt de kans tot inschrijven stopgezet. Wie nog graag meereist  is dus vriendelijk 

verzocht zo vlug mogelijk contact op te nemen met Irene (tel. en/of e-mail: zie hoofd van deze brief).  

Belastingattest: 

Indien u bij deze zending geen overschrijvingsformulier meegestuurd krijgt, betekent dit dat uw vernieuwde 

sponsoring reeds gebeurde in de loop van 2009 - waarvoor onze bijzonder grote dank!  

Indien u wél een overschrijvingsformulier vindt en voor uw sponsoring een belastingattest wenst te krijgen in 

maart of april van 2010, let dan a.u.b. op volgende punten: 

 Uw overschrijving moet vóór eind december al geboekt zijn op onze rekening bij het VIC te Brussel:   

als u bijvoorbeeld pas op 31 december in uw eigen bank overschrijft, wil dat zeggen dat uw fiscaal attest 

pas een jaar later (in maart of april van 2011) zal toegestuurd worden. 

 Hou er ook rekening mee dat het VIC (Vlaams Internationaal Centrum) het fiscaal attest rechtstreeks 

naar uw adres stuurt.  

- Dat betekent dat er op de enveloppe geen herkenningsteken van de zoutmijnkinderen staat.   

Elk jaar gaan er door achteloos wegleggen een aantal documenten verloren.  

- Het betekent ook dat het VIC het adres gebruikt van het ogenblik van uw overschrijving en 

onmogelijk kan weten als u in de loop van het jaar veranderd bent van woonst.  

Ps - wie in de loop van 2009 veranderd is van adres: stuur mij een mailtje of een kaartje a.u.b. 

(zie hoofd van deze brief), dan kan ik alle wijzigingen in één keer doormailen naar het VIC. 

Dank + Kerst- en Nieuwjaarswensen: 

Als wij u zeggen en hier nu neerschrijven dat wij u danken in naam van onze zoutmijnkinderen en hun ouders, 

dan klinkt dat zo officieel…  

Weet beste adoptieouders, dat die dank heel gemeend is, omdat 

wij zeer goed beseffen dat wij de droom van zoveel duizenden 

kinderen en hun families absoluut niet kunnen waar maken 

zonder uw groot hart.  

Uw trouwe jaarlijkse of maandelijkse bijdrage appreciëren wij 

enorm en onze dank is dan ook super gemeend.  

De ingesloten Kerst- en Nieuwjaarswensen van elk van onze 

zoutmijnkinderen zijn een blijk van hun blije,  ontzettend grote 

dankbaarheid voor ons. 

Wij voegen ook onze wensen bij die van hen: 

- dat wij hier in ons land een warme, gezellige kersttijd 

mogen beleven,  

- dat het nieuwe jaar ons die diepe innerlijke vrede mag brengen die ons blij en rijk maakt!...  

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 

 


