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Koksijde, 30.06.2005 

 

Beste sponsorouder(s)  
Op het ogenblik dat bij ons de vakantiemaanden aanvangen, hebben onze zoutmijnkinderen hun 

zomervakantie al achter de rug en zijn zij een nieuw schooljaar gestart. Onder leiding van hun leerkracht 
hebben zij voor ons een vakantiekaart gemaakt. Ingesloten vindt u de tekening en het briefje van uw eigen 
adoptiekind(eren). De mensen van SCAD hebben de - voor ons onleesbare - Tamiltekst natuurlijk weer 
vertaald en op de laatste bladzijde sturen zij ons - naar oude gewoonte - een ‘Boodschap uit het project’.  
Hierin benadrukken zij sterk het opvangen van kostbaar regenwater. De streek van de gesponsorde kinderen - 
het Vilathikulam block in het noorden van het Tuticorin district - is namelijk onderhevig aan grote droogte. 
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In die hele regio valt er zeer weinig regen en in sommige plaatsen is het zelfs uitzonderlijk slecht, 
omdat de moessonregens er de laatste jaren niet goed waren. De regering heeft deze streek reeds herhaalde 
malen uitgeroepen als de streek waar dringend interventies en hulp moet komen.  De vrouwen uit de dorpjes 
moeten water bijhalen voor hun dagelijkse behoeften, soms zelfs tot 8 à 9 km ver buiten hun dorpjes. Ze 
dragen hierbij een waterkruik van 20 kg op het hoofd en dan nog een even grote, gevulde kruik onder de arm.  

Omdat ook de schoolkinderen in deze dorpjes het slachtoffer zijn van de droogte, zorgt SCAD dat er 
aan elk schooltje een watertank komt (zie foto op p.4). Hierin wordt het regenwater van de schoolgebouwen 
langs drie filters opgevangen. De meeste tanks hebben een capaciteit van 10.000 liter  Het geld hiervoor komt 
van onze vzw ‘Zoutmijnkinderen’, dus ook van een deel van uw jaarlijkse of maandelijkse bijdrage voor uw 
sponsorkind(eren). Het werk gebeurt onder de leiding van SCAD door de mensen van het dorp zelf. 

Het opgevangen regenwater is een grote zegen niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de hele 
gemeenschap. Deze boodschap van SCAD eindigt natuurlijk met een dankwoordje aan u gericht, beste 
sponsorouder(s). Het is immers voor de eerste keer dat deze niet bevoorrechte kinderen kunnen genieten van 
zuiver drinkbaar water! Een bijzonder grote dank in hun naam! 



Tsoenami - Het jaar door heeft SCAD een 400 tal medewerkers voor onderwijs, gezondheidszorg, 
opleiding leerkrachten, waterwinning, vorming ‘women development groups’ en zoveel meer… Maar na de 
gruwelijke tsoenami heeft SCAD dit aantal verdubbeld: zij werken nu al meer dan zes maanden met ongeveer 
800 mensen bij de vissers die de tsoenami overleefd hebben, eerst in de noodkampen voor de allereerste 
opvang en de onmiddellijke hulp en daarna in de dorpjes voor het opruimen en de heropbouw. 

Zo hebben zij langs de zuidwestkust van het Kanyakumari district (zie kaart keerzijde) negen dorpen 
geadopteerd. Dat betekent dat zij er op de eerste plaats alle schade aan boten, machines en netten hersteld 
hebben, zodat het voor de vissers opnieuw mogelijk werd te werken en dus een inkomen te hebben. Ook alle 
gedeeltelijk verwoeste huizen heeft SCAD er voor zijn rekening genomen.  

De regering beloofde een subsidie te voorzien voor de 
mensen van wie hun huis en visuitrustingen volledig vernield zijn, 
doch de mensen wachten nog steeds op deze tussenkomst om het 
nodige te kunnen aankopen. De bouwwerken voor deze nieuwe 
huizen zijn dus nog niet gestart en in afwachting hiervan verblijven 
deze mensen in de noodschuren die SCAD voor hen gebouwd heeft.  

SCAD heeft nu ook haar hulp uitgebreid voor de tsoenami 
getroffen bevolking in de districten Tirunelveli en Tuticorin langs de 
zuidoostkust (zie kaart keerzijde). 

In zijn e-mails dankt de Indiër Cletus (stichter van SCAD) 
herhaalde malen voor de milde tussenkomst van al onze supporters in 
België, die de oproep tot steun voor de tsoenamieslachtoffers van de 

Noodschuren                 SCAD-regio massaal beantwoord hebben. Uiteindelijk konden wij
      een totaal van € 75.500 bezorgen! 

Wij allemaal danken u hiervoor heel gemeend: op de 1° plaats de tsoenamieslachtoffers zelf, ook de werkers 
bij SCAD in India én de leden van onze vzw ‘sos Zoutmijnkinderen’ - wij kunnen u niet genoeg danken!!! 

 
  Inleefreis 2006 – In onze laatste nieuwsbrief (nieuwjaar 2005) las u het enthousiaste verslag van 
onze inleefreis. Welnu, volgend jaar plannen wij voor 20 sponsorouders een gelijkaardig bezoek aan de pro-
jecten van SCAD in India van zaterdag 29 juli tot en met zondag 13 augustus 2006. 

Formule: ongeveer elke voormiddag wordt er drie uur gewerkt. In de loop van de namiddag worden 
de verschillende projecten bezocht, ook de zoutmijnen zelf (met ontmoeting van  onze eigen adoptiekinderen).     
De weekends zijn voorbehouden voor toeristische uitstappen. 

Prijs:  
- De reizigers betalen  € 310,00 per persoon voor het project zelf (vorig jaar 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 ongeveer € 750,00 + € 104,43 luchthaventaks voor een vlucht 
   met Qatar over Londen en Doha naar Thiruvananthapuram (het vroegere Trivandrum)  

Wenst u deel te nemen aan de inleefreis 2006, neem dan contact op met Irene Vanderjeugt  
                 (adres, telefoon en e-mail: zie hoofding van deze brief) 

 

Adres SCAD - Op vraag van sommige sponsorouders die wensen een kaartje / foto / briefje te sturen 
naar hun sponsorkind, volgt hier nog eens het adres: (volledig vrijblijvend natuurlijk!) 

Naam van het kind + nr.          Vergeet niet de codenummers van uw sponsorkind te  
SCAD  - SALTPANCHILDREN-INDIA              vermelden naast zijn/haar naam. 
3A Bypass Road, Vannarpettai           De blauwe rechthoekige klever ‘A PRIOR’+ vliegtuigje  
Tirunelveli - 627 003     (gratis in postkantoor) moet ook op de omslag.  
Tamil Nadu  -  South India        De tarieven: een genormaliseerd formaat tot 50g:   
                                                                                          € 0,80  Prior  en  € 0,65  Non Prior 

 

Wij, leden van de vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’, zijn u heel dankbaar en wij hopen dat u plezier 
beleeft aan de ingesloten zending van uw sponsorkind(eren). 

Lieve Desmedt-Torhout, Baptist Deprez-Izegem, Els Gallin-Lier, Gabriël Vanderjeugt-Brugge,  
Els Van Eeckhoutte-Pittem, Nicolas Van Poucke-Knokke, en Irene Vanderjeugt-Koksijde  

 


