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Nieuwsbrief vzw ‘SOS Zoutmijnkinderen-India’ - januari 2015 

Aan onze trouwe schenkers en sympathisanten van de ‘zoutmijnkinderen’, 

Het is al een tijdje geleden dat er nog een nieuwsbrief  ‘SOS Zoutmijnkinderen-India’ in uw bus  viel!  
Dat betekent absoluut niet dat wij stilgevallen zijn! Integendeel !  

In 2014 waren veel sympathisanten getuige van de onophoudende activiteiten bij de SCAD-projecten in India: 

- In januari 2014 ondernam de werkgroep ‘Women for Women’ uit Antwerpen haar 2-jaarlijkse inleefreis. Zij 
waren er sterk onder de indruk van het enthousiasme van de dappere Indiase vrouwengroepen voor wie zij werken. 
SCAD telt al 55.000 vrouwen, verdeeld in 3000 groepen! 

- In april 2014 waren de inleefreizigers uit het Dienstencentrum Gits bij SCAD op bezoek. Bij hen lag de nadruk 
uiteraard op de zorg voor personen met een beperking. Zij staan immers zelf in België aan de top in het creëren 
van extra kansen voor personen met een beperking. 

- In juli 2014 was onze groep ‘SOS Zoutmijnkinderen-India’ in India. Zij bezochten alle projecten die verband 
houden met de doelstellingen van onze vzw: onderwijs en gezondheidszorg voor alle kinderen - dus ook voor de 
kinderen met een beperking - uit de zoutmijndorpjes, de landbouwdorpjes, de zigeunerkinderen in hun dorp. 
Enkele reizigers schreven hun bedenkingen neer (zie onze website ‘www.zoutmijnkinderen.be’) 

- Onlangs - in november 2014 - kwamen 4 vroegere inleefreizigers terug van hun individuele rondreis door India, 
met o.a. ook een mooi geïllustreerd verslag over hun ervaringen bij SCAD. 

Hoe gaat het met de kinderen in onze SCAD schooltjes en met de kinderen met beperking? 

 

De ‘zorg voor onderwijs’ is er sterk op vooruitgegaan: in de 546 dorpjes waar SCAD actief is, werken er geen 
kinderen meer in de zoutmijnen. Ze volgen les in de 400 SCAD-schooltjes. Op alle foto’s die inleefreizigers in de 
schooltjes nemen, zien we alleen maar blije gezichtjes. Voor al onze trouwe sympathisanten - dus ook voor u - is dat 
een mooie vorm van dank. Uw jaarlijkse of maandelijkse giften worden dus erg goed gebruikt! 

De ‘zorg voor drinkbaar water’ blijft nog een probleem: 
slechts 150 van de 400 schooltjes beschikken over een water-
tank met drinkbaar water. 

Ook de ‘nood aan schoolrestauraties’ blijft: er zijn nog altijd 
50 schooltjes die nodig gerestaureerd worden…   

De opleidingen tot leerkracht of opvoeder zijn echter 
hoopgevend. Daar de regering  slechts 2 leerkrachten per 100 
kinderen voorziet, zorgt SCAD zelf voor een aangepaste 
vorming van toekomstige leerkrachten en opvoeders en  
betaalt later hun loon uit. 

.  

 

Onderwijs voor kinderen met een beperking Onderwijs voor zigeunerkinderen 

Leerkrachten in opleiding 



Probleem ‘gezondheidszorg’ bij kinderen in onze SCAD schooltjes en bij kinderen met beperking  

Naast de blijvende zorg voor onderwijs, is het probleem ‘gezondheids-
zorg’ dringend actueel. Het gaat immers over de kinderen van de 
allerarmsten. (een zoutmijnarbeider verdient nog altijd slechts gemiddeld 
150 roepies - ± € 2,00 - per dag). 
In vorige nieuwsbrieven hadden wij het over noodzakelijke bijvoeding op 
school voor kleuters. Om dat blijvend gevecht tegen de ondervoeding een 
halt toe te roepen, is SCAD onlangs een nieuw piloot-voedingsproject voor 
‘moeder-en-kind-voeding’ opgestart, om aan elk kind de gepaste voeding 
te geven in de eerste 1000 levensdagen, beginnend vanaf de zwangerschap.  

In 10 SCAD-dorpen werd door voedingsspecialisten een uitgebreide studie 
over voeding uitgevoerd. De bevindingen van dit origineel onderzoek 
leidden tot het ‘moeder-en-kind-voedingsproject’.  
Hoe gaan ze tewerk? Enkele vrouwen worden opgeleid tot voedings-
specialisten die zich focussen op alle kinderen vanaf de conceptie tot 2 jaar 
oud. Die vrouwen brengen in de gezinnen het belang van zuiver water, 
hygiëne en voeding bij. Zij maken van lokale peulvruchten en granen een 
mix van voedingssupplementen. Deze mix wordt gemengd met melk of 
water en dagelijks gedronken of gegeten als havermoutpap door zwakke 
zwangere vrouwen en kinderen van 6 tot 24 maanden. Dit ‘één-jaars-

schema’ startte in juli 2014 en na een evaluatie in juli 2015, hoopt SCAD dit uit te breiden naar alle SCAD-dorpen, 
zodat er in de scholen geen bijvoeding meer hoeft voor de nieuwe kleuters.  

Vrouwengroepen, moeders van de zoutmijnkinderen! 

Wij weten allen dat de vrouw van onschatbare waarde is voor 
de vooruitgang van een land dat aan een betere toekomst 
bouwt. De vrouw is op alle terreinen actief en onmisbaar. 
Cletus Babu schrijft in zijn SCAD nieuwsbrief van 08/2014: 
‘De vrouwengroepen - voor wie geitjes aangekocht werden - 
zetten een belangrijke stap in het onafhankelijk worden. Zij 
voorzien hiermee in het levensonderhoud van hun gezinnen. 
Sommige vrouwen gebruiken het geld om de huwelijks-
uitgaven van hun kinderen te bekostigen: uitgaven, die ze 
voordien moesten lenen tegen enorm hoge intresten.’ 

De Noord-Zuid werking - provincie West-Vlaanderen 

← In het zigeunerdorpje te Pettai zijn het merendeel van de tenten 
vervangen door stenen huisjes. Hierin is de provincie West-Vlaanderen - 
naast de Indiase regering en diverse scholen, steden en organisaties van bij 
ons - de sponsor van het deel dat de zigeuner zelf niet kan bijdragen. Voor 

die gezinnen betekent een huisje bescherming tegen wind en regen tijdens de moessonregens, maar vooral 
ook ‘veiligheid’ voor hun dochters die baby’s krijgen in een periode dat ze zelf nog kind zijn… 

Hoe gaat het met onze werking langs de Koning Boudewijnstichting? 

De Koning Boudewijnstichting verleent nog verder haar medewerking aan het orthopedisch operatiekwartier  in het 
gezondheidscentrum waarvan sprake in vorige nieuwsbrieven : het ‘SCAD Medical Center’ 
De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art.104 WIB)    
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Kerst- en nieuwjaarswensen 

Een inleefreis-deelnemer schrijft: ‘Zoals de tempeldienaars de honderden kleine olielampjes brandend houden door 
gestaag olie bij te gieten, daar waar een lampje dreigt te doven, zo ook zijn de vele projecten en de aanhoudende inzet 
van een organisatie als SCAD de voedende olie voor het nieuwe licht dat over India en zijn dappere bevolking begint 
te schijnen: hoop en licht voor kinderen via onderwijs, via gezondheidszorg, via vrouwengroepen… ‘  

Beste schenkers en sympathisanten, die voedende olie voor het nieuwe licht dat schijnt, is mogelijk dank zij uw trouwe 
medewerking met SCAD en met onze vzw ‘SOS Zoutmijnkinderen-India’.  
Wij danken u gemeend met een warm hart en wij wensen u ALLE GOEDS voor een fijn eindejaar en een TOP 2015 !  

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

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

Waardige, sterke, mooie Indiase vrouwen 


