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Nieuwsbrief  vzw ‘SOS Zoutmijnkinderen-India’ -  juni 2013 

Beste sponsors 

 

Ongetwijfeld gaat uw eerste aandacht bij het openen van deze brief naar de ingesloten fotokaart van KAVITHA. 

In onze nieuwsbrief van 2 jaar geleden (juli 2011) schreven wij dat de identificatie van elk gesponsord kind zou 

wegvallen, dat er in de toekomst noch foto’s noch briefjes toegestuurd worden.  

Wij hebben u toen de dubbele reden hiervan meegedeeld: 

- alleen voor globale giften bezorgt de Koning Boudewijnstichting fiscale attesten, (voor een sponsoring op 

naam van een kind wordt een belastingattest geweigerd). 

- de energie die het project van de individuele sponsoring vergt naar opvolging toe (zowel voor de SCAD-

medewerkers in India als voor onze vzw) is niet meer in overeenstemming met de collectieve bedoeling van 

onze vzw (onderwijs en gezondheidszorg voor al onze zoutmijnkinderen, drinkbaar water aan elk schooltje en 

een verbeterde infrastructuur voor alle schooltjes).  

Waarom krijgt u hier dan toch een foto? 
Precies zoals de boeren uit de derde wereld het gezicht krijgen van één arme boer en 

de dames uit Oeganda met hun vraag om de honger te stoppen de foto van Molly als 

symbool hebben, stellen wij u KAVITHA voor: het arme ondervoede zoutmijn-

kind, dat voortaan het concreet gezicht wordt van dank voor de steun die u geeft aan 

de zoutmijnkinderen in het algemeen. Beschouw de ingesloten fotokaart van dat ene 

kind dus als een vorm van dank vanwege alle zoutmijnkinderen die hun geluk niet 

op kunnen, omdat ze de kans krijgen naar school te gaan… 

Hoe gaat het met de kinderen in onze SCAD schooltjes en met de kinderen met beperking? 
Terwijl de kinderen bij ons uitkijken naar de zomervakantie, is die van onze zoutmijnkinderen in India voorbij. 

Hun vakantie gaat door tussen 15 april en 1 juni (de maand mei is er uitzonderlijk warm). 

In onze laatste nieuwsbrief vertelde Irene u - na haar SCAD bezoek - hoe deugddoend het is de positieve evolutie 

te zien in de verschillende schooltjes. Ook nu weer worden de foto’s en de gegevens bezorgd van 2 schooltjes, 

die nodig gerestaureerd worden. Uw maandelijkse of jaarlijkse bijdragen worden echt wel goed gebruikt. 

De gebouwen voor het centrum voor personen met beperking (het ‘Disability Center’) zijn ook al afgewerkt:  

 

Het komt er nu natuurlijk op aan zo vlug als mogelijk ook de inrichting te voorzien.  

Het orthopedisch operatiekwartier (operatiezaal + ontwakingskamer + ziekenzaal)  in het nieuwe centrum wordt 

deels gefinancierd door de giften langs de Koning Boudewijnstichting. 

Bezoek Cletus en Amali - Feest 15 jaar zoutmijnkinderen: 
Op zaterdag 4 mei 2013 vierden wij te Torhout ons 15 jarig bestaan. Samen met het Dienstencentrum Gits - dat 

ook een speciale academische zitting zou organiseren - spraken wij af de twee gelegenheden in dezelfde week te 

laten doorgaan, zodat het voor Cletus en Amali zou mogelijk zijn een kort bezoek in België te regelen en zo op 

beide feesten aanwezig te zijn.  



Het spreekt vanzelf dat wij in de loop van die week - naast het feestvieren -  ook waardevolle bezoeken en 

ontmoetingen voor Cletus en Amali planden, telkens met de SCAD werking als doel.  

Beknopt verslag feest: 

 

v.l.n.r.: Irene Vanderjeugt, Cletus en Amali, Lieve Desmedt, Dirk De Temmerman en Lieselotte Denolf 

Na de verwelkoming startte de avond met vier interviews (foto boven), door Lieve vlot geleid en door Gaby 

geïllustreerd met mooie stukjes film, opgenomen tijdens inleefreizen in de SCAD projecten. Daarna volgde een 

lekkere feestmaaltijd.  

Dank zij een super team (bestuur & partners & spontane helpers) verliep alles heel vlot. Dank! 

Vernieuwde website 
Met het grootste genoegen nodigen wij u uit onze vernieuwde website te bezoeken: 

 www.zoutmijnkinderen.be 

Inleefreis 
Als er voldoende inschrijvingen zijn, gaat er in juli 2014 een nieuwe inleefreis door. Voor inlichtingen neem 

contact op met Lieve Desmedt: tel 050/216217 of e-mail: lieve.desmedt@skynet.be  

Wereldfeest ‘Dunia’  
Op zaterdag 27 juli gaat het Wereldfeest ‘Dunia’ opnieuw door op het strand van Oostduinkerke, waar veel 

sponsors onder u ons project hebben leren kennen. Wij gaan er - voor de 10
de

 keer al - onze zoutmijnkinderen 

voorstellen en wij hopen u daar te ontmoeten tussen 11.30u en 18u. Breng alvast een mooi zee-weertje mee! 

Een grote dank    
Ondanks het feit dat wij u geen persoonlijke foto en briefje van een sponsorkindje meer toesturen en wij daar 

bovenop een periode van besparingsdrift beleven, bent u bij de overgrote meerderheid van sponsors gebleven, 

die de algemeenheid van ons project inzien. Dat appreciëren wij enorm. Een super gemeende DANK! 

 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de kleine Kavitha (op de ingesloten fotokaart) het symbool zal worden van de 

zoutmijnkinderen en wij durven zelfs hopen dat zij - aan de hand van haar foto - nog meer harten warm zal 

maken voor alle zoutmijnkinderen. 

 

Met een warme groet van ons allemaal, 

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-Brugge / Vanderjeugt Gabriël-Brugge / Vanderjeugt Irena- Pittem. 
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