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Nieuwsbrief  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ - juni 2006 

 

 

Beste weldoeners en sympathisanten  

 
Op het ogenblik dat de Belgische schoolgaande jeugd zich voorbereidt op de nakende grote vakantie zijn de 

zoutmijnkinderen in India hun nieuw schooljaar al begonnen. Juni is de periode waarin zij een zending 

sturen voor hun sponsorouders. Het zijn tekeningetjes en Tamilberichtjes die door de medewerkers van 

SCAD vertaald zijn in het Engels. Die bezorgen wij dan samen met een nieuwsbrief (dat gebeurt ook bij de 

jaarwisseling). Wij vinden dat deze nieuwsbrief ook voor u bestemd is. Wij willen u immers op de hoogte 

houden van de voortdurende sociale verandering en ontwikkeling - Social Change And Development - die 

SCAD verwezenlijkt in de uiterst arme landbouw- en zoutmijndorpjes in Tamil Nadu. 

 

Het jaaroverzicht 2005 van SCAD bereikte ons pas toen de nieuwsbrief van nieuwjaar 2006 al rond-

gestuurd was, vandaar dat wij er hier nu even op terug komen.  

Als voorwoord van dit jaaroverzicht schrijft Cletus Babu (stichter, manager en bezieler van SCAD): 

‘2005 is een jaar geweest van reusachtige verwezenlijkingen temidden moeilijke uitdagingen’. 

‘Bij de start van het jaar zagen wij de verwoestende impact van een tsunamie die talloze vissersdorpjes 

vernielde en levens ontwrichtte. Daarbij waren wij getuige van onnoemelijk veel moed en kregen wij  

uitzonderlijke hulp van vrienden en sponsors doorheen 2005.’ 

‘Onze opdracht bij SCAD is de arme, landelijke bevolking zelfstandig te maken, zowel sociaal als 

economisch. Door training en vorming van zelfhulpgroepen zijn ze in staat voor zichzelf en voor hun 

gemeenschappen een meer positieve toekomst te creëren. Wij hebben vastgesteld dat economische 

ontwikkeling tot grootse verbeteringen leidt in de sociale status van de bevolking. Wij zijn dus zeker dat 

wij de goede richting uitgaan.’ 

‘Wij zijn ook aangemoedigd door de resultaten die de SCAD familie verwezenlijkt heeft in de loop van 

dit jaar en wij willen verder in het komende jaar een bron van kracht betekenen voor onze landelijke 

gemeenschappen.’        Cletus Babu  

   

Erkenning van Voortreffelijk Sociaal Entrepreneurschap: 

Cletus Babu kreeg eind 2005 uit de handen van de Eerste 

   Minister te Dehli: 

  ‘The award for Outstanding Social Entrepreneurship’.  

In zo’n immens land waren slechts 6 genomineerden. Dat  

   Cletus en SCAD - na ongeveer 20 jaar intensieve inzet voor 

    de allerarmsten - deze uitzonderlijke prijs kregen is absoluut 

  verdiend.  We lezen even mee: 

‘Finalist in the Social Entrepreneur of the year competition 

  in recognition of visionary, pragmatic and courageous con- 

   tributions that significantly improve the state of the world’s 

   people’. 

Zelfs de President van India heeft Cletus ontvangen te Dehli  

   op 1 oktober 2005 als blijk van appreciatie en erkenning  

   voor ‘het inzicht, de zakelijkheid en de moed die SCAD bij- 

   draagt in de uitzonderlijke verbetering van de wereld’. 
 

Cletus (rechts) naast de Indische President, Dr Abdul Kalam. 
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Goed nieuws voor kinderen met een handicap in India! 

Sedert het toesturen van onze laatste nieuwsbrief is er nog meer goed nieuws uit het project in India. 

U herinnert zich ongetwijfeld dat wij u schreven dat Cletus erg onder de indruk was van de rondleiding bin-

nen het Dominiek Savio Instituut te Gits. Hij was diep geraakt door de grote mate van zelfredzaamheid van 

zelfs kinderen met een zware, meervoudige handicap.  

Dankbaar voor het voorstel van Dhr. P. Breyne om een samenwerking uit te bouwen, besloot hij onmid-

dellijk een vergelijkbaar project op te starten binnen Tamil Nadu. Met enige creativiteit moeten ook daar - 

zij het dan met eenvoudiger middelen - groeikansen kunnen gecreëerd worden voor de talrijke kinderen met 

ernstige handicap. 

Dat Cletus de daad bij het woord voegt, zijn we al lang van hem  

gewoon. Voorbereidingen werden getroffen en van half maart  

tot half april ‘06 kwam Prince Mol - de coördinator van de pro- 

jecten voor kinderen met handicap - voor een maand intensieve  

vorming naar Dominiek Savio. 

Marjolijn Vergote - stafmedewerker therapie - werkte voor haar  

een programma uit, waarbij Prince maximale kansen kreeg om  

zich een totaalbeeld te vormen van het zorgaanbod en dieper in  

te gaan op alles wat haar waardevol bleek om binnen de eigen  

werking uit te bouwen. Ze kon er leerlingen (van klein tot groot)  

volgen in de klascontext, tijdens de therapieën (kinesitherapie -  

logopedie - ergotherapie), in de leefgroepen, alsook tijdens de 

vrije tijdsbesteding. Daarnaast werd ook de aandacht gefocust  

op de toepassing van orthopedische hulpmiddelen (aangepaste  

rolwagens, driewielfietsen, statoestellen, zithulpmiddelen,        Prince Mol  

lichaamsgebonden apparatuur,...) en waardevolle aanpassingen           (temperatuur in België was 0°!) 

voor het verbeteren van de zelfredzaamheid en autonomie bij  

kinderen, jongeren en volwassenen met uitgesproken beperkingen. Verschillende onderwijs- , opvoedings- 

en therapeutische methodieken werden uitgelegd en in de praktijk geïllustreerd. 

Verrijkt met tal van ideëen is ze vol dynamiek huiswaarts gekeerd. 

 

Inleefreis 2006: 

Op 26 juli vertrekken wij opnieuw met 20 adoptieouders voor een inleefreis - een soort werkkamp - naar de 

SCAD projecten. De bedoeling is dat er telkens in de loop van de voormiddag 3u gewerkt wordt, terwijl er 

in de namiddag bezoeken aan de verschillende projecten voorzien zijn en in de weekends toeristische uit-

stappen. Omwille van de grote afstand wordt een volle dag uitgetrokken om de zoutmijnen te bezoeken en er 

onze adoptiekinderen te ontmoeten.  

Het verslag van deze inleefreis én het resultaat van de vorming die Prince Mol in Dominiek Savio genoten 

heeft zal natuurlijk aan bod komen in onze volgende nieuwsbrief (januari 2007).  

 

Dank! 

Deze nieuwsbrief bewijst nog maar eens dat SCAD in India een organisatie is die dag in dag uit keihard 

werkt voor verbetering van het lot van de vele duizenden arme mensen in Tamil Nadu. Voor onze vzw ‘sos 

Zoutmijnkinderen’ geeft het een goed gevoel met grote zekerheid te kunnen zeggen dat ze goede partners 

zijn, partners van wie we zeker zijn dat elke euro bijzonder goed gebruikt wordt. 

Als wij SCAD in hun plannen hierbij financieel kunnen steunen, dan is dat dank zij de hulp van zeer veel 

Indiavrienden hier in België, dan is dat dank zij u dus beste weldoeners en sponsorouders!  

Namens de zoutmijnkinderen en hun families zeggen wij u dan ook met een bijzonder grote nadruk  

‘DANK U’. 

 

vzw  ‘sos Zoutmijnkinderen - India’ 

Lieve Desmedt-Torhout, Baptist Deprez-Izegem, Els Gallin-Lier, Fabienne Hopchet-Wilrijk, 

Gabriël Vanderjeugt-Brugge, Els Van Eeckhoutte-Pittem, Nicolas Van Poucke-Knokke en Irene Vanderjeugt-Koksijde 


