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Nieuwsbrief  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ -  januari 2013 

Beste sponsors 

 

Bij elk nieuw bezoek aan de SCAD-projecten in India valt het op hoe de zoutmijnarbeiders en de arme, landelijke 

bevolking in het algemeen erop uit zijn zelfstandig te worden, zowel sociaal als economisch. Onze sponsoring helpt 

hen een richting uitgaan die leidt tot grootse verbeteringen, te beginnen bij onderwijs en gezondheidszorg voor hun 

kinderen. Daarnaast zijn zij door eigen training en vorming van zelfhulpgroepen bekwaam voor zichzelf en voor hun 

gemeenschappen een betere toekomst te creëren.  

In deze nieuwsbrief brengen wij u graag weer op de hoogte van de positieve evolutie tijdens het voorbije half jaar. 

Als sponsor van onze vzw ‘sos zoutmijnkinderen-India’ is het voor u ongetwijfeld deugddoend te zien (aan de hand 

van foto’s, genomen door Irene tijdens haar ‘eenmansbezoek’ in september 2012) hoe uw maandelijkse of jaarlijkse 

bijdragen gebruikt wordt. Veel mensen in België drukken de wens uit “iets” te willen doen, solidair te willen zijn met 

die mensen waar armoede en ondervoeding nog zo vaak voorkomen, maar dat willen ze alleen als de zekerheid er is 

dat de centen goed gebruikt worden… en gelijk hebben ze… 

Uw bijdrage zorgt ook voor een belangrijke verbetering van de infrastructuur, zodat onze zoutmijnkinderen in 

‘menswaardige’ schooltjes kunnen ondergebracht worden. Veel schooltjes die SCAD van de regering mag gebruiken, 

hebben geen vloer, geen 

toiletten, een dak vol gaten 

(een ramp tijdens de 

periode van de moesson-

regens). Tientallen scholen 

zijn ondertussen al ge-

restaureerd, dank zij uw 

sponsoring!  

Een paar voorbeelden: 
     

          ↔ 
 

Opening school + watertank + toiletten - 26.09.2012                                                                                                                                    

Opening school + watertank + toiletten - 25.09.2012 

                       

 

       Binnenzicht klasjes:                                     Toiletten:  

 gescheiden door bordwand                  jongens links / meisjes rechts 

Geen regen in de landbouwdorpjes 

Eind september hoopten de mensen in de landbouwdorpjes bij SCAD dat het eindelijk zou gaan regenen. In die 

streek is het absoluut noodzakelijk dat er tussen de twee moessonregens door (die van het voorjaar en die van eind 

oktober), een ‘tussenregen’ komt. Het uitblijven van die regen leidde tot  dramatische gevolgen: de prijs van de rijst 

is er verdubbeld… heel erg voor mensen die moeten vechten tegen ondervoeding… 

 



De Noord-Zuid werking - provincie West-Vlaanderen 
In onze vorige nieuwsbrief schreven wij hoe de tenten van de zigeuner-

gemeenschap nodig vervangen werden door nieuwe woningen. Hierin is de  

provincie West-Vlaanderen - naast de Indiase regering - de sponsor van het deel 

dat de zigeuner zelf niet kan bijdragen. Eind september waren al 30 huisjes die 

elk uit twee kleine ruimtes bestaan, afgewerkt.   

Foto: een stralende weduwe, die haar hele leven al in een tent woonde → 

Ondertussen is de SCAD-school 

van hun kinderen al bijna uit haar 

voegen gebarsten. De foto op de uitnodiging van onze viering “15 jaar 

zoutmijnkinderen” (die wij u binnenkort toesturen) geeft een beeld 

weer van zigeunerkinderen, die heel enthousiast hun vriendschaps-

bandjes tonen, die voor hen in West-Vlaamse scholen gemaakt zijn. 

De Noord-Zuid werking van de provincie West-Vlaanderen ging ook 

in op de dringende vraag van de SCAD-medewerkers in Dominiek 

Savio (Gits) voor het financieren van hulpmiddelen voor personen met 

een fysieke beperking. ←  Tijdens een aandoenlijke ‘meeting’ werden 

tientallen zit-, gaan- en looptoestellen uitgedeeld in aanwezigheid van hun 

straatarme ouders. (Cheranmahadevi - 27.09.2012) 

Hoe gaat het met onze sponsoring langs de Koning Boudewijn Stichting? 
Project 1 is afgewerkt - de restauratie van 8 schooltjes + toiletten + watertanks (zie enkele foto’s op keerzijde). 

De verslagen ter verantwoording en de bewijzen van ontvangst  (€ 11.970  +  € 15.412,88)  zijn ingediend. 

Voor Project 2 zal de Koning Boudewijnstichting nu verder belastingattesten bezorgen aan onze sponsors. Het gaat 

nu om een orthopedisch operatiekwartier in het nieuwe centrum voor personen met beperking voor  € 126.930. 

Let op! Gebruik bij uw mededeling alleen de code: ***128/2518/00005*** .  Dit betekent dus: 

          Voor REKE%I%G MET FISCAAL ATTEST (code *** 128/2518/00005*** ) 

 

 

 

 

 

          Voor REKE%I%G ZO%DER FISCAAL ATTEST: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Feestelijke viering 15 jaar zoutmijnkinderen!  
Wij verwelkomen u graag op de feestelijke viering ‘15 jaar zoutmijnkinderen’ op 4 mei 2013!  

 U begrijpt dat wij deze vroege uitnodiging nu nog niet kunnen meesturen. Om kosten uit te sparen stellen wij voor:  

- iedereen van wie het email adres in ons bezit is, zal eind februari 2013 uitgenodigd worden langs email, 

- wie geen email adres heeft, zal dan een uitnodigingskaart over de post krijgen. Noteer alvast die datum! 

Inleefreis - de 2
de

  week van juli 2013 voor een periode van 16-17 dagen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 

Voor meer uitleg: ‘nieuwsbrief juli 2012’ - Contacteer Lieve vóór 30.12 : lieve.desmedt@skynet.be  of  050/216217                                   

Kerst- en nieuwjaarswensen 
Beste sponsors, wij vertellen in onze nieuwsbrieven met een zekere fierheid over de positieve evolutie bij SCAD, 

maar wij beseffen heel goed dat wij niets kunnen doen zonder uw trouwe bijdragen... Een super gemeende DANK! 

Die dank komt ook van de SCAD-medewerkers en van de kinderen die hun droom zien uitkomen, maar ook van de 

nieuwe, altijd maar bijkomende, extreem arme zoutmijnkinderen en hun ouders in de meer noordelijke districten van 

Tamil Nadu. Het is dan ook met een bijzonder warm hart dat wij u veel gezelligheid en liefde wensen in 2013!!! 

                  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’  
Crabbe Annemie-Koksijde / Desmedt Lieve-Torhout / Deprez Baptist-Heuvelland / Gallin Els-Lier / Hopchet Fabienne-Wilrijk  

 Van Eeckhoutte Els-Pittem / Van Poucke Nicolas-Knokke / Vanderjeugt Gabriël-Brugge / Vanderjeugt Irena- Pittem. 

Rekening begunstigde B E 1 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 4 0 4 (blijft!) 

BIC begunstigde B P O T B E B 1             

Naam en adres begunstigde                         K   B   S   (Koning Boudewijn Stichting)  1 0 0 0  BRUSSEL           

Mededeling:      * * 1 2 8 / 2 5 1 8 / 0 0 0 0 5 * * * 

        

Rekening begunstigde B E 0 2 . 4 7 4 8 . 1 8 2 3 . 4 1 4 0 (blijft!) 

BIC begunstigde K R E D B E B B             

Naam en adres begunstigde          K    B   C  sos  Zoutmijnkinderen – India   8740 PITTEM 

Mededeling:  “GIFT  zoutmijnkinderen en kinderen met beperking” 
 


