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Nieuwsbrief  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ - nieuwjaar 2007 

 
 

Beste sponsorouder(s)  

 

Ingesloten sturen wij u de vroege nieuwjaarswensen van uw zoutmijnkind(eren). Wij hopen dat u het leuk vindt dat er opnieuw 

een foto bijgevoegd is (één keer per jaar). Op de laatste bladzijde is er - naar goede gewoonte - ook weer een ‘Boodschap uit 

het project’. De beknopte vertaling van deze boodschap vindt u in deze nieuwsbrief. Hierin vertellen wij u ook over het zeer 

uitzonderlijk bezoek van de Indische president aan de projecten, over de hoopgevende plannen die er zijn voor kinderen met 

een handicap en over de voorbije inleefreis.   

Onze nieuwsbrief wordt elke keer uitgebreider. Dat komt natuurlijk omdat wij het geluk hebben te kunnen samenwerken met 

de sterke SCAD organisatie in het land zelf, die er keihard vecht voor verbetering van het lot van de vele duizenden arme 

mensen in Tamil Nadu. 

‘Boodschap uit het project’ - De promotie van kruidenmoestuinen: 

Dit is één van de belangrijke milieuvriendelijke maatregelen door SCAD genomen in al de regio’s waar de gesponsorde 

kinderen schoollopen. Daar de meeste dorpjes geen eerstehulpcentra hebben, is het nodig de eeuwenoude kruidengenees-

middelen te doen herleven om de meest voorkomende kwalen te genezen die de bevolking treffen. De SCAD vrijwilligers in 

de dorpen moedigen de kinderen dan ook aan in hun school een moestuin te beginnen en te verzorgen. De kinderen leren in de 

scholen de typische manier om een moestuin aan te planten: 

- met fruitbomen die rijk zijn aan vitaminen zoals papaya en granaatappel; 

  - met groenten als tomaten, aubergines, ‘wondklaver’, bladgroenten 

  - met groene planten als curry bladeren, ‘neem’ en ‘tulsi’ (moeilijk te vertalen typisch Indische planten),  

Wat de moestuinen opbrengen wordt door de studenten verwerkt in hun middagmaal. De gezondheidswerkers bij SCAD 

begeleiden de leerlingen bij het bereiden van kruidenmedicijnen van de planten die ze kweken. Veel studenten onderhouden 

hun eigen kruidenmoestuintje thuis met de medewerking van hun ouders. 

Het sponsoringsprogramma van de kinderen ‘sos zoutmijnkinderen-India’ maakt de werking van deze kruidenmoestuinen 

mogelijk: zowel de aankoop van de zaden als het doorgeven van de kennis. Dit laat een breder voedselgamma toe dan de 

kinderen normaal zouden hebben. Daarnaast zullen zij de kennis en vaardigheden in verband met de groei van fruit, kruiden en 

groenten in hun verder leven kunnen gebruiken.  

   Dit programma is alleen mogelijk dank zij uw sponsoring ‘sos zoutmijnkinderen’ 

   en wij drukken dan ook aan u allemaal onze dankbaarheid uit. 

 

Uitzonderlijk bezoek van de Indische president aan de projecten:  

In onze laatste nieuwsbrief (juni 2006) meldden wij u dat Cletus door de 

president van India ontvangen werd als blijk van appreciatie en erken-

ning voor ‘het inzicht, de zakelijkheid en de moed die SCAD bijdraagt in 

de uitzonderlijke verbetering van de wereld’. Cletus heeft toen in Dehli 

de president uitgenodigd een bezoek te brengen aan de projecten van 

SCAD in Tamil Nadu. Welnu, tot groot genoegen van de duizenden 

betrokkenen bij SCAD is Dr Abdul Kalam op dit verzoek ingegaan op 

22 september 2006. In India betekent dit een ongelooflijke eer! 

Op de foto zien we de president innemend praten met drie kinderen met 

handicap. We herkennen ook Prince Mol over wie wij in onze laatste 

nieuwsbrief schreven dat zij (als coördinator bij de kinderen met handi-

cap) gedurende een maand vorming kreeg in Dominiek Savio te Gits. 

Tussen haar en de president zien we hoe Cletus toekijkt. 

De president kreeg een blijvend aandenken: een lijvig, mooi geïllustreerd 

boek over de werking van SCAD gedurende 21 jaar: 

 ‘Let My Country Awake, A Journey towards a Developed World’.  

Het verhaal van onze zoutmijnkinderen komt in het boek uiteraard ook ruim aan bod. Hierin dankt SCAD ‘Saltpanchildren-

Belgium’. Deze dank geven wij natuurlijk graag aan u door, want het is alleen dank zij uw sponsoring dat onze vzw zo’n 

belangrijke inbreng heeft in wat SCAD verwezenlijkt!... 



Hoopgevende plannen voor kinderen met een handicap.  

In vorige nieuwsbrieven las u dat er al stappen gezet zijn, om ook kinderen met een handicap meer kansen te geven.  

Nadat Prince Mol als coördinator bij deze kinderen, gedurende een maand intensieve vorming kreeg bij ons in België (te Gits), 

hebben twee stafmedewerkers van Dominiek Savio zelf hun vakantie werkend doorgebracht in de projecten bij SCAD, meer 

specifiek bij de kinderen met een handicap. Marjolijn Vergote -stafmedewerker therapie- en Taziana Pyson -stafmedewerker 

onderwijs- hebben er waardevolle toekomstplannen voor hen uitge-

werkt. Op vraag van Cletus hebben zij er samen met een Indische ar-

chitect een therapeutisch dienstencentrum uitgetekend ter ondersteu-

ning van aangepast onderwijs en tewerkstelling. 

SCAD plant dus een centrum te bouwen dat bestaat uit: 

- Aangepaste onderwijsgebouwen 

       die een aangepast leeromgeving aanbieden,  

- Met bijhorende gespecialiseerde ruimtes voor: 

        kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, … 

- Afzonderlijke woonruimtes,  eetruimtes, slaapgelegenheid 

        en aangepast sanitair. 

- Woonvoorzieningen en werkateliers voor volwassenen. 

- Orthopedisch centrum. 

Is dit therapeutisch dienstencentrum wel nodig? Absoluut!                             Op de foto zien we hoe Cletus en Amali dit plan bestuderen 

In de streek van de zoutmijnen en op het platteland hebben ouders de grootste moeite om te overleven, hun kinderen zijn on-

dervoed en ze zijn financieel niet in staat voor hen onderwijs te betalen. Hoe zouden zij dan kunnen zorg en onderwijs geven 

aan hun kinderen met een handicap? Ze zijn zelf niet genoeg ontwikkeld om hen te verwijzen naar de schaars beschikbare 

instellingen in een té verre stad. Kinderen met een handicap worden er beschouwd als een last. Hun ouders staan machteloos! 

Ook SCAD staat machteloos bij dit probleem! Tijdens hun dorps-
bezoeken worden de SCAD vrijwilligers pijnlijk geconfonteerd 

met deze gezinnen. Ze zijn niet in staat hen de nodige zorg en 

steun te geven omwille van hun onvoldoende mogelijkheden. 

SCAD runt al twee scholen voor uitsluitend kinderen met een 

mentale en fysische handicap: één in Cheranmahadevi (Tiru-

nelveli) en één in Vagaikulam (Tuticorin) met een totaal van 290 

kinderen in beide scholen. Aan deze kinderen wordt met weinig 

middelen (veel te weinig!) onderwijs en therapie gegeven (zie 

foto). Deze groep vertegenwoordigt echter maar 1% van het totale 

aantal kinderen met een handicap binnen de streek waar SCAD 

werkt (de Tuticorin en Tirunelveli districten zijn samen even groot 

als Vlaanderen). Om de 99% overblijvenden te bereiken moet 

SCAD dringend de nodige infrastructuur creëren om zijn activi- 

De nood tot uitbreiden is dubbel:                                         teiten uit te breiden. 

Tijdens een rondleiding in Dominiek Savio te Gits en in Spermalie te Brugge was het voor Cletus en Amali overduidelijk: 

- enerzijds zijn er meer toestellen en hulpmiddelen nodig in de reeds bestaande SCAD scholen voor kinderen met handicap;   

- anderzijds moet het geplande therapeutisch dienstencentrum er ook zo vlug mogelijk komen. 

Voor onze vzw is het een ware uitdaging om mee te werken aan dit nieuw ambitieus SCAD project! 

Om de kosten van dit nieuw project mogelijk te maken, wordt onze vzw uitgenodigd om in de toekomst ook voor deze 

kinderen een sponsoring op te starten. Voor de sponsoring van een kind met een handicap werd een gemiddelde berekend. 

Dat komt neer op: 

- € 20/maand:  voor kind met mentale handicap: aangepast onderwijs + internaat 

- € 35/maand:  voor kind met fysieke handicap: gewoon onderwijs + internaat  +  

  zorgomkadering (medisch-verpleegkundige omkadering nodig + jarenlang  kine + blijvend 

  orthopedische apparatuur en hulpmiddelen) 

- € 50/maand:  voor kind met meervoudige problematiek: aangepast onderwijs +  

  internaat + zorgomkadering  (blijvend medisch-verpleegkundige omkadering nodig +  

  jarenlang  therapie: kine - ergo - logo + blijvend orthopedische apparatuur en hulpmiddelen) 

Deze nieuwsbrief is dus een oproep voor nieuwe sponsorouders! 

- Misschien kent u vrienden en/of familie die sponsorouder willen worden van een Indisch 

   kind met een handicap? (eventueel in groep!)                Heel veel DANK ! 

- Misschien kent u leden - of bent u zelf lid - van een serviceclub die hieraan wil meewerken?  

- Misschien kan een of ander idee uit de bus komen (een fuif in uw gemeente, een pannenkoekenbak, of wat dan ook…)  

  om hiervoor ‘zaad in het bakske’ te brengen? 

                



     

Inleefreis 2006: 

Namen deel aan de inleefreis van 26 juli 06 tot 11 augustus 2006: 

  CAUCHIE Roger  (Nieuwpoort)   

  COULIER Nele  (Drongen-Baarle)  

  CRABBE Annemie  (Koksijde) 

  DESMEDT Lieve  (Torhout)  

  HAYEN Willy & FEYTONS Marina (Alken) 

  JOOSTENS Gonda  (Merelbeke)  

  MADDELEIN Willy & RAES Lucrèce  (Rumbeke)   

  PEPERMANS Clement & GILIS Wilfrieda  (Kessel)  

  PLETTINCK Jurgen & DE BACKER Annick  (Tielt) 

  PLETTINCK Nathalie  (Pittem)  

  VAN EECKHOUTTE Els & VERVAEKE Robbe (Pittem)  

  VAN VAERENBERGH Ewald & CAUCHIE M.Thérèse (Ternat)  

  VANDERJEUGT Irene  (Koksijde) 

 

Nathalie en Annemie maakten van deze inleefreis een boeiend verslag. Omdat dit té uitgebreid is om hier volledig weer te 

geven (12 pagina’s!), raden wij de geïnteresseerden aan onze website te openen: http://users.telenet.be/zoutmijnkinderen. 

Twee belangrijke dagen worden hierbij wél weergegeven: de dag waarop wij onze eigen sponsorkinderen ontmoetten en de 

dag van de officiële opening van onze nieuwbouw voor jongens met mentale handicap.  

Maandag 07/08/06 - Vandaag zien we eindelijk onze adoptiekindjes in Vilathikulam.  

In het begin zijn de kinderen wat onwennig en verlegen. We spelen met hen en proberen - samen met de tolk - een gesprek aan 

te knopen. Ze krijgen geschenkjes die straks ook mogen uitgedeeld worden in hun klasjes. Vooral de ballons zijn zeer welkom!! 

Het is een emotioneel moment, vooral voor degenen die hun kindje(s) voor de tweede maal ontmoeten! Bij hen gaat het er al 

heel wat losser aan toe. Roger amuseert zich te pletter met zijn hele kroost en algauw loopt een van de kinderen rond met zijn 

hoed op het hoofd. Het wordt een vrolijke bende vol toffe kinderen. We genieten samen met de kinderen van een zorgvuldig 

bereide lunch, maar we genieten vooral van het geluk eindelijk deze kinderen - die sommige onder ons al lang sponsoren - écht 

te ontmoeten. Wij kennen hen alleen langs foto’s en briefjes en nu kunnen we hen eindelijk in de armen sluiten!   

In de loop van de namiddag worden de kinderen met een bus terug gevoerd, het is zo’n 45 minuten rijden. Sommigen moeten 

dan nog eens 2 à 3 km verder stappen naar hun dorp.  

Wij worden daarna naar een schooltje in een aangrenzend dorpje gevoerd, 

waar de nieuwe keuken - gesponsord door onze vzw ‘sos zoutmijnkinderen’ - 

wordt ingehuldigd. We worden opnieuw met de gebruikelijke tika verwel-

komd! Irene mag het lint doorknippen. Het schoolgebouwtje bestaat uit één 

grote ruimte dat via houten panelen verdeeld wordt tot verschillende klasjes. 

De kinderen zijn zeer opgewonden, voor hen zijn grote blanke mensen zeer 

ongewoon!  

In dit dorpje wordt houtschool geproduceerd. Vrouwen kappen het hout en 

leggen het in piramidevorm, waarna alles in brand wordt gestoken. De 

houtverbranding duurt drie dagen - wat overblijft wordt daarna gezeefd. Het 

zware werk in die ongelooflijke hitte is absoluut niet te onderschatten. De 

handen van de vrouwen zitten vol eelt en ze zijn doorprikt door talloze takjes. 

Uiteraard worden hier geen machines gebruikt. Voor hetzelfde werk krijgt de man 60 roepies per dag, de vrouw slechts 40 rs. 

Als afsluiter worden we in de plaatselijke protestantse kerk verwacht om een dialoog aan te gaan met enkele vrouwen van de 

zelfhulpgroep uit dit dorp. De verantwoordelijke van de groep legt ons uit welke hun meest voorkomende problemen zijn in dit 

dorp:     - slechts 50% heeft elektriciteit 

- er is geen drinkbaar water, wel op 4 km van het dorp. 

- tijdens de moessonregens staat de weg volledig blank 

- sommige daken van de huizen lekken (het zijn regeringshuizen) 

Op de lange terugweg is het nogal stil op de bus - iedereen verwerkt op zijn/haar manier de gebeurtenissen van vandaag: de 

ontmoeting met de eigen sponsorkinderen - de kinderen in het schooltje - de hardwerkende mensen in de productie van 

houtskool - en in het laatste dorpje het verhaal van de vrouwengroep over hun levenssituatie …  

Wij besluiten stilletjes bij onszelf dat wij nooit meer zullen klagen…   

Dinsdag 08/08/06 - Dit wordt onze laatste dag op de campus. Snif snif… De officiële opening van ons gebouw is gepland voor 

deze avond. De volledige afwerking moet dus nog in de loop van de voormiddag gebeuren. Wij willen o.a. de gevel nog 

voorzien van mooie bloemen - gelukkig hebben we Clem, onze artiest!  

Kort na de namiddag worden we verwacht bij de kinderen met een handicap. Clem, Frieda, Willy en Lucrèce hebben tal van 

spelletjes mee om de kinderen te entertainen! Er is een viskraam, een kraam om ballen te werpen, een stoelendans, touw-

trekken... Het is zeer plezant en ook wij genieten als we zien hoe de kinderen stralen!... Zij vinden het allemaal fantastisch, 



maar het is er natuurlijk superhectisch!!! De leerkrachten verdienen een pluim om dagelijks met volle moed en toewijding hier 

de orde te handhaven!!! 

Na een broodnodige douche - de spelen hebben ons massa’s zweet-

druppels gekost! - komen Lieve, Els en Annemie in sari te voorschijn, 

terwijl Annick en ik (Nathalie) een tuniek dragen voor de opening van 

het nieuw gebouw. 

Om 16.30u start de officiële opening! Cletus en Irene knippen het lint 

door waarna wij allen - zowel de kinderen als onze groep - het gebouw 

binnengaan. Als blijk van groot respect en dank hangt Cletus een sjaal 

om de schouders van Irene. Zoals het in de Indische cultuur hoort, gieten 

wij om de beurt een tas melk in de kruik die opgewarmd wordt. Van 

zodra de melk overkookt, is het gebouw officieel ingehuldigd! Nu krijgen 

wij elk een bekertje van die melk te drinken. 

Verblijf voor jongens met mentale handicap, gesponsord door groep inleefreis 2006 

Ondertussen genieten we van de dansjes die de kinderen voor ons ingeoefend hebben. Maar als er westerse muziek start, 

springen we zelf op de dansvloer en laten ons eens lekker gaan…de kinderen vinden dit grandioos en wij ook!!! 

Voor het afscheidsdiner krijgen we van Mr. Charles een laatste uiteenzetting over een van de vele activiteiten bij SCAD. De 

aandacht gaat vooral naar de start van het nieuw project waarbij we straks kinderen met een handicap kunnen ‘adopteren’ . 

Het diner is overweldigend en super lekker: soep, vlees, vis, tal van groentjes met rijst (natuurlijk) en tot slot een fantastisch 

dessert!! Na een gezellige avond gaan we slapen - het zal weer een korte nacht worden!!! 

  

Inleefreis 2007:  

Misschien krijgt u bij het lezen van het enthousiaste verslag van onze inleefreis ook zin om een gelijkaardig bezoek aan de 

projecten van SCAD in India mee te maken? Welnu, in 2007 plannen wij opnieuw een inleefreis voor 20 sponsorouders 

gedurende een periode van 16 à 17 dagen in de loop van de maand juli. 

Formule: 

Ongeveer elke voormiddag wordt er 3 u. gewerkt. In de namiddag worden de verschillende projecten bezocht, ook de zoutmij-

nen zelf (met ontmoeting van onze eigen adoptiekinderen). 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. Er is blijkbaar kans dat er een rechtstreekse vlucht komt (hopelijk minder duur!).  

Wenst u deel te nemen aan de inleefreis 2007, neem dan contact op met Irene Vanderjeugt (adres, telefoon en e-mail vindt u 

bovenaan deze brief). 

 

Sponsoring van eigen zoutmijnkind(eren):  

Het grootste aantal vernieuwde sponsoringen gebeurt elk jaar in de loop van december, vooral dan op onze rekening bij het 

VIC te Brussel. Voor veel sponsors is het inderdaad de uitdrukkelijke wens deze som nog te kunnen melden bij de volgende 

aangifte van belastingen (in het voorjaar van 2007). Ingesloten vindt u hiervoor een overschrijvingsformulier. Let er dit jaar 

vooral op dat 31 december in het weekend valt - de laatste werkdag is vrijdag de 29
ste
! Eén dag te laat overschrijven betekent 

dat het belastingattest pas toegekend wordt in 2008 (aanslagjaar 2007 dus).  

Vorig jaar waren een aantal sponsors net iets te laat om over te schrijven. Daarom sluiten wij hier voor de mensen die in de 

loop van januari 2006 betaalden toch al een overschrijvingsformulier bij - volledig vrijblijvend natuurlijk.  

Vindt u ingesloten geen overschrijvingsformulier, dan betekent dit dat uw laatste overschrijving gebeurde na januari 2006, 

waarvoor onze dank! 

 

Kerst- en Nieuwjaarswensen: 

‘Leer van gisteren’ - ‘Droom van morgen’ - ‘Leef vandaag’ is een wens die bij een nieuwe start heel zinvol is!  

In België leggen wij hierbij vooral de nadruk op ‘Leef vandaag’  -  in India is ‘Droom van morgen’ het belangrijkste!!!  

Beste sponsors en weldoeners, wij danken u voor alle hulp die wij van u kregen om hun droom waar te maken en  

wij wensen u verder een groot hart vol liefde… een warm hart dat voor veel mensen een hoop mag zijn… een droom! 

 

vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ 

 
Lieve Desmedt-Torhout / Baptist Deprez-Izegem / Els Gallin-Lier / Fabienne Hopchet-Wilrijk / Els Van Eeckhoutte-Pittem  

Nicolas Van Poucke-Knokke / Gabriël Vanderjeugt-Brugge / Irene Vanderjeugt-Koksijde. 

 


