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Nieuwsbrief- speciale editie 
 

  
SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 

Kachtemsestraat 32   

8800 Roeselare 

Tel: 0473 428141 
info@zoutmijnkinderen.be 
www.zoutmijnkinderen.be  

 

Belangrijk nieuws!  

 

Beste sponsors en sympathisanten, 

 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van de bestuurswissel binnen de VZW  

SOS  ZOUTMIJNKINDEREN / SOS ENFANTS DES SALINES -  SCAD Belgium’s Women to Women. 

 

Hoe het begon  

 

Als Irena Vanderjeugt in 1989 naar India trekt om Dr Cletus en 

Mrs Amali te bezoeken, is ze sterk onder de indruk van hun 

inzet voor de minstbedeelden en uitgestotenen. Dr Cletus 

neemt haar mee naar de zoutmijnen, waar mannen en 

vrouwen in erbarmelijke omstandigheden leven en werken 

terwijl hun kinderen geen enkele scholing krijgen en de hele 

dag zoutzakjes moeten vullen. Irena is diep geroerd.  

Dr Cletus vraagt haar uitdrukkelijk en aanhoudend om 

sponsors te zoeken opdat die kinderen toch onderwijs zouden 

krijgen.  

Eenmaal terug in België richt Irena met een aantal 

medebezielers de vzw SOS ZOUTMIJNKINDEREN / SOS ENFANTS 

DES SALINES op. Ze slaagt erin om op korte tijd honderden mensen warm maken voor dit project: 

ze ‘adopteren’ een zoutmijnkindje en sturen het op die manier naar school.  

mailto:info@zoutmijnkinderen.be


   

  Pagina 2 van 6 
   

 

De tijd staat niet stil  

Dr Cletus en Mrs Amali staan ondertussen meer dan 25 jaar aan het hoofd van SCAD: ‘Social 

Change And Development’. Die indrukwekkende vzw bereikt meer dan een half miljoen mensen - 

verspreid over ruim 500 dorpen - en bevordert duurzame ontwikkeling via een betere 

gezondheidszorg, educatie, vrouwengroepen, micro-financiering, duurzame landbouw. Extra 

aandacht gaat naar de groepen die de meeste ondersteuning vragen: bejaarden, kinderen, 

zieken, melaatsen, zigeuners, mensen met beperkingen….  

 

SOS ZOUTMIJNKINDEREN/ SOS ENFANTS DES SALINES groeit mee: het aantal sponsors stijgt jaar na 

jaar. Irena en haar ploeg krijgen hulp van de provincie West-Vlaanderen, van gemeentebesturen, 

scholen,  service-clubs… Er komen vele vrije giften…   

 

Het accent van de vzw wordt verlegd naar onderwijs en gezondheidszorg voor elk kind, dus ook 

voor de vele ondervoede kinderen van landloze boeren, slangenvangers, zigeuners, melaatsen,… 

en de kinderen met een beperking. Het bedrag dat de vzw jaarlijks aan Scad stort, is aanzienlijk.  

Met een hedendaagse visie op ontwikkelingsondersteuning sponsort de vzw nu o.a.  de toegang 

tot drinkbaar water en behoorlijke sanitaire voorzieningen voor elke school om zo de 

basisgezondheidszorg voor alle kinderen van een dorp te garanderen.  

 

De vzw krijgt er een dochter bij: SCAD Belgium’s Women to women, onder de bezieling van twee 

zussen: Kiki Pauwels-Braet en Kiane Van Lindt-Braet, later opgevolgd door Marie Ooms. Women for 

women sponsort vrouwengroepen, begeleid door SCAD. Zij vergaderen maandelijks. 

Inderdaad: sterke vrouwen, sterke moeders zijn de beste garantie voor gezonde sterke kinderen.  

En kijk: de cirkel is rond: zoutmijnkinderen worden ‘het zout der aarde’ in India, dankzij jullie allen, 

die ook het ‘zout der aarde’ zijn in ons welvarend België.  

28 jaar later…  

 

Maar ook voor Irena staat de tijd niet stil. Intussen toch een dagje ouder vindt ze dat de tijd rijp is 

om het voorzitterschap door te geven. Met een goed doordachte keuze legt zij haar taak met 

het grootste vertrouwen in de handen van Marjolijn Vergote. 

‘Straks word ik 75 jaar, tijd dus dat er een frisse wind waait door onze vzw… tijd dus ook dat 

de algehele verantwoordelijkheid niet meer op mijn schouders rust…  

Tussen mijn eerste Indiareis in 1987 en dit afscheid zit er 28 jaar… de kinderen in India zijn 

vanzelfsprekend een wezenlijk deel van mijn leven geworden, een deel dat ik niet zomaar 

opzij kan leggen…Ik blijf dus graag als ‘erevoorzitter’ betrokken bij de werking van de vzw.  

De duizenden kinderen van de allerarmsten, de kinderen van de meest uitgestotenen en 

de kinderen met een beperking blijven op ons rekenen. Een sterke vzw-ploeg van leden 

uit onze beginjaren en van nieuwe leden staat paraat om - samen met Marjolijn – die frisse 

wind te laten waaien in het belang van al deze Indiase kinderen. 

Met een grote dank voor jullie blijvende steun!’                    Irena 

‘Om een volk te laten ontwaken, moeten de vrouwen ontwaken. Als wij eenmaal in 

beweging komen, beweegt het gezin, dan het dorp, dan het land en zo bouwen we 

het India van morgen’ 
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Fakkeloverdracht  

 

Marjolijn koestert al sinds haar 12de de droom om medemensen in het Zuiden - die in 

minder gelukkige, soms uitgesproken marginale omstandigheden leven – te helpen, 

zodat ze uit hun noodlottige levensomstandigheden kunnen opstaan. Haar professionele 

carrière wijdt ze aan het therapeutisch ondersteunen van kinderen en volwassenen met 

een fysieke beperking binnen het dienstencentrum GID(t)S in Gits. Sedert 2005 is ze 

medebehartiger van de samenwerking Dienstencentrum GID(t)S-SCAD. Ze heeft SCAD al 

diverse keren bezocht, voornamelijk in het kader van knowhow uitwisseling, onderzoek en 

behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een 

beperking. 

 Marjolijn leert Irena langs deze weg kennen…  

 

‘Op de onverwachte vraag of ik het voorzitterschap wilde 

overnemen, heb ik “JA” gezegd. Allereerst uit respect voor Irena, die 

een grote pluim verdient. Al die jaren heeft ze toegewijd- het beste 

van zichzelf gevend- de vzw geleid en getrokken -met een aantal 

enthousiaste medebezielers, die ook een pluim verdienen. Haar 

‘leven gevend werk’ moet gecontinueerd worden. De leefsituatie 

van de extreem arme gezinnen in de afgelegen dorpen heb ik met eigen ogen gezien. 

Woorden schieten te kort…ik kan/mag er niet onbewogen bij blijven’. 

 

Ook Dr Cletus, Mrs Amali en het hele SCAD- team, die - met de ontvangen steun - sterk 

onderbouwde, duurzame projecten realiseren, kan/mag ik niet ontgoochelen. 

 

Kinderen zijn dé/onze toekomst. Kinderen gaarne zien, de sterktes en talenten die ze in 

zich dragen tot ontwikkeling brengen, opkomen voor hun rechten…dat alles boeit mij, 

maakt mij diep gelukkig. Ik ga met enthousiasme de uitdaging aan, al zal het niet 

eenvoudig zijn om zo’n excellente voorzitter op te volgen’  

 

 

Fakkeloverdracht in aanwezigheid van Mr Charles (SCAD) 
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De toekomst  

Als nieuwe voorzitter geeft Marjolijn meteen de krachtlijnen voor de toekomst mee.  

 

‘SAMEN DRAGEN’ 

…samen met een ploeg begeesterde bestuursleden, die zich vrijwillig engageren voor 

welomschreven taken die ze gekozen hebben op basis van de eigen sterktes en 

interesses. 

…samen met een groep enthousiaste SOS Zoutmijnkinderen/SCAD -sympathisanten, die 

vraaggestuurd de handen uit de mouwen steken als er iets georganiseerd moet 

worden. 

…samen met een grote schare sponsors – sommigen al gedurende vele jaren - die 

financieel een steen(tje) bijdragen. 

‘KINDEREN EMPOWEREN’ 

De hoofddoelstelling van vzw SOS Zoutmijnkinderen India is en blijft het empoweren van 

kansarme kinderen. We willen hen versterken/laten opstaan uit hun ellendige situatie 

door hen – door bemiddeling van SCAD - onderwijs aan te reiken en van 

basisgezondheidszorg te voorzien 

 ‘NIEUWE UITDAGINGEN AANGAAN’ 

ONZE ACTIEVOERING UITBREIDEN 

Het SCAD-Beleid is enorm dankbaar voor de financiële steun die ze door bemiddeling 

van SOS Zoutmijnkinderen India ontvangt. Zonder die steun zouden heel wat SCAD-

projecten niet verwezenlijkt zijn.  

Schooltjes werden gebouwd en voorzien van toiletten. Waterreservoirs aangelegd in de 

dorpen ifv (drinkbaar) water. Dit alles moet –zoals een ‘goede huisvader’ hoort te doen - 

onderhouden worden en op tijd en stond hersteld. De tot stand gekomen projecten zijn 

schitterend, maar er is personeel nodig die deze projecten opstart/leidt/continueert…en 

ook zij verwachten – terecht - loon naar werk. 

Dergelijke ‘kosten’ kunnen we niet in een ‘project’ gieten en loonkosten komen niet in 

aanmerking voor het bekomen van een fiscaal attest. Om die ‘financiële nood’ te 

lenigen, zullen we onze fondsenwervende acties moeten uitbreiden. Interessante ideeën 

zijn uitermate welkom. 

 

NIEUWSSTROOM VIA VERNIEUWDE WEBSITE    www.zoutmijnkinderen.be  

Voortaan willen we graag geïnteresseerden via een continue nieuwsstroom informatie 

doorgeven over de actualiteiten vanuit SOS Zoutmijnkinderen en het reilen en zeilen in 

SCAD. Om dat mogelijk te maken, zullen we de website in een vernieuwd format gieten. 

 

ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK BEPERKEN 

Meer en meer groeit de bewustwording dat we zorgzaam moeten omgaan met 

Moeder Natuur.’ Daar kunnen we met de vzw aan meewerken. Nieuwsbrieven, 

uitnodigingen, bedankingsbrieven,… zullen we vanaf nu zoveel als mogelijk digitaal 

verspreiden.  

Als je over internet beschikt…een warme oproep om via deze weg alle info te willen 

ontvangen…waarvoor DANK.  
  

http://www.zoutmijnkinderen.be/
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De Raad van Bestuur krijgt ook een gedeeltelijk nieuwe samenstelling. 

 

Els Gallin en Nicholas Van Poucke, enthousiaste bestuursleden van het eerste uur, willen nu graag 

andere boeiende uitdagingen aangaan en dat is hen natuurlijk van harte gegund. 

 Ook Gabriël Vanderjeugt maakte duidelijk dat hij -vanwege zijn ondertussen gezegende leeftijd- 

zijn inbreng als lid van de Algemene Vergadering wenst stop te zetten en de fakkel wil doorgeven 

aan jonge krachten.  

Ze blijven evenwel SOS Zoutmijnkinderen India een warm hart toedragen en de werking steunen. 

Dank voor alles! Dank voor hun harde en belangeloze inzet! 

Voor de ‘nieuwe’ leden is hun werk alvast een bron van inspiratie en bezieling. Het is zeker dat de 

‘werkers van het eerste uur’ de nieuwe mensen in de ploeg met raad en daad zullen bijstaan.  

 

RAAD VAN BESTUUR SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 
 

Erevoorzitter Vanderjeugt Irena - Pittem 

Voorzitter Vergote Marjolijn - Roeselare 

SCAD Belgium’s Women for women Ooms Marie - Antwerpen 

Secretaris Van Eeckhoutte Els - Pittem 

Penningmeester Vandegehuchte Patrick - Oostende 

Fondsenwerving SOS Zoutmijnkinderen Desmedt Lieve - Torhout 

Fondsenwerving SOS Enfants des Salines Hopchet Fabienne - Wilrijk 

Communicatie  Ven Marijke - Oostende 

ALGEMENE VERGADERING SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 

 
                   Dr Babu Cletus - Tirunelveli in Tamil Nadu (Gedelegeerd Bestuurder SCAD) 

                   Biesbrouck Francky - Torhout (o.a. fondsenwerving) 

                   Crabbe Annemie - Veurne (o.a. fondsenwerving) 

                   Deprez Baptist – Heuvelland (o.a. fondsenwerving) 

                   Kersse Sonja - Tielt (o.a. communicatie) 

                   Van Caster Natacha - Kortrijk (o.a. fondsenwerving) 

                   Vandorpe Hilde - Hooglede (o.a. secretariaat) 

                   Vergote Tine - Roeselare (o.a. secretariaat) 

 

Redactie : Marijke Ven, Sonja Kersse, Marjolijn Vergote, Irena Vanderjeugt.  

 

 

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF VOORTAAN DIGITAAL !!! 

Stuur hiervoor een mailtje met onderwerp ‘Nieuwsbrief Zoutmijnkinderen’ naar onderstaand 

mailadres info@zoutmijnkinderen.be en help ons om kosten en bomen te sparen.  

 

We hopen dat jullie ‘SOS ZOUTMIJNKINDEREN’ ook in de komende jaren een 

warm hart toedraagt. Laten we samen nog veel kinderen en hun familie 

empoweren zodat een betere toekomst hen toelacht.  

mailto:info@zoutmijnkinderen.be
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VANAKKAM 

DONEER 

1. MET FISCAAL ATTEST  

Rekening en  BIC begunstigde                  

BE10.0000.0000.0404  -  BPOPBEB1 

Naam en adres begunstigde:                   

KBS (Koning Boudewijn Stichting) 

1000 BRUSSEL 

Mededeling:                                                     

 ***128/2518/00005*** 

(= verwijzing naar het project ‘Zoutmijnkinderen India’) 

(Vanaf 40 €)  

2. ZONDER FISCAAL ATTEST: 

Rekening en  BIC begunstigde:    

BE02.4748.1823.4140  -  KREDBEBB 

Naam en adres begunstigde   

KBC Roeselare - Zoutmijnkinderen  

Mededeling:    

“GIFT zoutmijnkinderen” of  
“GIFT kinderen met beperking” 


