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Nieuwsbrief vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ - januari 2011

Beste sponsorouder(s)

Nu Nieuwjaar 2011 voor de deur staat, bezorgen wij u weer heel graag de briefjes van onze Zoutmijnkinderen
met hun nieuwe tekening, de Tamil- en Engelse berichten en de boodschap van SCAD op de 4de pag., waarin wij
lezen hoe de kinderen aangeleerd wordt om niet te verkwisten (vertaling hieronder).

Wat lezen wij verder in deze nieuwsbrief?
- Bereikte Milleniumdoelen na 25 jaar SCAD.
- Algemene sponsors en organisatoren van evenementen - project “Rollend door Vlaanderen”.
- Positief nieuws uit een onverwachte hoek: politieke wil in India om zigeuners aan een woning te helpen.
- Waarop letten voor het bekomen van een belastingattest in het voorjaar van 2011?
- Inleefreis juli 2011.
- Nieuwsbrieven langs email - hoe groot is de besparing?
- Dank + onze eigen Kerst- en Nieuwjaarswensen.

Kinderen leren niet te verkwisten (boodschap uit het project op de 4de pagina).

Langs een fantasierijk SCAD-programma leren onze zoutmijnkinderen dorpsafval verzamelen om het daarna te
selecteren in herbruikbare en niet herbruikbare afval. Er wordt hun ook geleerd dat van herbruikbare resten
compost gemaakt kan worden die kan dienen voor de groei van tuingewassen.

SCAD heeft veel ervaring met het maken van compost
en leert aan de kinderen hoe een kuil te maken voor
bio-herbruikbare afval. Het is nodig de compost in de
kuil vochtig te houden en de kinderen krijgen de
verantwoordelijkheid regelmatig de put met water te
begieten.

In het warme Indische klimaat gebeurt de omvorming
tot compost in enkele weken. Die wordt dan  gebruikt
in de schooltuin en de kinderen kweken er bloemen
en groenten in de verrijkte grond. Ze zorgen er ook
voor en beleven er plezier aan die te zien groeien.

Dit eenvoudig maar effectief programma heeft veel
voordelen. De dorpen zijn nu veel netter en het gevaar

voor de gezondheid door rottend afval in de straten is veel verminderd. De kinderen hebben geleerd hoe
compost te maken en te tuinieren, wat zal bijblijven voor de rest van hun leven. De school gebruikt de
gekweekte groenten voor de dagelijkse schoolmaaltijd voor de kinderen. Dat is zuinig en gezond.

Dit programma is maar een van de vele initiatieven voor het welzijn van de kinderen in de dorpen, mogelijk
gemaakt door uw steun als sponsors.

Milleniumdoelen
Tien jaar na het vastleggen van de Milleniumdoelen - die 191 regeringsleiders in 2001 beloofden op de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren - zijn wij
fier te kunnen meedelen dat SCAD in de 454 landelijke dorpen van de districten Tirunelveli, Tuticorin en
Kanyakumari fantastische verwezenlijkingen van die Milleniumdoelen bewerkstelligde.

Groenten kweken in schooltuintje met zelfgemaakte compost



Naar aanleiding van SCAD’s jubileumjaar (1985-2010)
gaven wij in onze vorige nieuwsbrief (aug 2010) een
overzicht van die 25 jaar inzet:
- om armoede en honger weg te werken (doel 1),
- om basisonderwijs toegankelijk te maken (doel 2),
- om gelijke behandeling van mannen en vrouwen te

bevorderen (doel 3),
- om kindersterfte terug te dringen (doel 4),
- om de gezondheid van moeders te verbeteren (doel 5)
- in de strijd tegen hiv/aids (doel 6)
- in het actief werken aan een duurzaam milieu (doel 7).

Cletus en zijn SCAD team - en wij natuurlijk ook - zijn u
heel dankbaar.  Zonder het misschien zelf te beseffen,
bent u - als adoptieouder of sponsor in het algemeen -
een heel belangrijke schakel in de fantastische verwezenlijking van de Milleniumdoelen die SCAD bereikt. De
wereld verandert er niet door, maar bij die 200.000 mensen zijn wel hun stoutste verwachtingen overtroffen!

Algemene sponsors en organisatoren van evenementen voor het goede doel.
Naast de zekerheid van uw belangrijke jaarlijkse of maandelijkse sponsoring als adoptieouder van een
zoutmijnkind of van een jongen of meisje met een beperking wordt onze vzw ook financieel geholpen door
verrassende overschrijvingen die er komen dank zij allerhande evenementen. Het gaat om festiviteiten die met
een onnoemlijke inzet georganiseerd worden door scholen, jeugdverenigingen, serviceclubs, missiekringen,
individuele sponsors…. Wij beseffen dat er veel meer gebeurt dan wat wij met het blote oog kunnen zien.
Aan de vele uren van intense voorbereiding en nazorg die er ook aan te pas komen, wordt soms niet gedacht.

Onze speciale dank gaat dan ook naar alle organisatoren van die evenementen en naar alle medewerkers,
mensen die zowel voor als achter de schermen het beste van zichzelf geven voor het goede doel.

Wij zouden heel graag de foto’s waarop cheques overhandigd worden overnemen in onze nieuwsbrieven,
maar dan zijn we zeker dat er veel stille werkers niet gezien worden of veel stille activiteiten niet genoemd.

“Rollend door Vlaanderen”: voor dit heel speciaal project maken wij toch graag een uitzondering:

Matthias Velghe - bewoner Dominiek Savio - lijdt aan
spierdystrofie (een ongeneeslijke, aftakelende spierziekte).

Met zijn project “Rollend door Vlaanderen” wou hij een
dubbele droom verwezenlijken:

1. hij zou niet alleen de ‘Ronde van Vlaanderen’
rijden - op wielen - als een echte ‘Flandrien’,

2. maar hij zou ook een droom realiseren die
verder reikt dan het sportieve:
“Voor mij was het van meet af aan duidelijk dat ik de
Ronde wilde rollen voor het goede doel. Met dat geld
helpen wij in Tamil Nadu een SCAD school voor kinderen
met motorische handicap” (woorden van Matthias).

Dat Mr en Mrs Cletus en Amali op dinsdag 19/10/2010 op bezoek waren in het hun vertrouwde Diensten-
centrum GID(t)S, kwam Matthias goed uit: fier als een pauw overhandigde hij hen een cheque van € 5000 en
konden zij dit uitzonderlijk project dag op dag volgen (5 - 15 aug.) dank zij een mooi, ontroerend filmverslag.

Mede‘rollers’ van Matthias waren: Freddy Detollenaere, Michaël Naasens, Patrick Vandamme & David Borges.
Twee auto’s begeleidden de groep. Eigen bedden en al het nodige voor verzorging en verpleging kregen een
plaatsje in een vrachtwagen, die telkens naar de volgende stopplaats reed ± 30 km verder. De overnachtingen
gebeurden in scholen en sporthallen. Vrijwilligers uit het Diensten-centrum GID(t)S fietsten mee en/of
bereidden maaltijden en waren ter plaatste om de moedige ‘rollers’ na een zware dag op te vangen. In
Oudenaarde - het centrum van de Ronde van Vlaanderen - reden zelfs renners en gewezen renners een eindje
mee (Leif Hoste, Peter Van Petegem, Mario Declercq). ‘Kasseien, vrienden en een doel voor ogen’…    Proficiat!

Amali, Cletus & Matthias

Straatarme kinderen
krijgen onderwijs &

gezondheidszorg
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Positief nieuws uit een onverwachte hoek: politieke wil van de Indiase regering.

Sedert de dag dat Mr Cletus zijn ‘SCAD levenswerk’
startte, behoren de groepen zigeuners,
slangenvangers en melaatsen in de streek van Pettai
tot zijn zorgenkinderen. Net zoals de zoutmijn-
kinderen onderwijs en gezondheidszorg krijgen,
zorgt SCAD ook al 25 jaar voor een groot aantal
zigeunerkinderen en voor de kinderen van melaat-
sen en slangenvangers.

Jaren aan een stuk is SCAD blijven aankloppen bij de
Indiase regering om zigeuners aan een woning te
helpen.
“Geen woning hebben betekent niet alleen geen dak
boven je hoofd hebben, het betekent ook ‘niemand
zijn’ ” (woorden van Cletus).

Tussen SCAD en de Indiase regering is nu eindelijk een akkoord tot stand gekomen dat huizen gebouwd zullen
worden, waarde: 107.000 Roupies (± € 1.783). Elke zigeunerfamilie moet van deze som zelf 30.000 Rs (± € 500)
neertellen en de rest wordt door de regering bijgelegd. Het spreekt voor zich dat deze arme, uitgestoten groep
niet in staat is die som te betalen. SCAD vindt het dan ook vanzelfsprekend hierin tussen te komen. Mooi!

Belastingattest:

Indien u bij deze zending geen overschrijvingsformulier meegestuurd krijgt, betekent dit dat uw vernieuwde
sponsoring reeds gebeurde in de loop van 2010 - waarvoor onze bijzonder grote dank!
Indien uw overschrijving gebeurde bij het VIC (Vlaams Internationaal Centrum) te Brussel zal uw fiscaal attest
toegestuurd worden in het voorjaar van 2011.

Indien u wél een overschrijvingsformulier vindt en voor uw sponsoring een belastingattest wenst te krijgen in
maart of april van 2011, let dan a.u.b. op volgende punten:

 Uw overschrijving zou al moeten geboekt zijn op onze rekening bij het VIC te Brussel vóór eind
december: als u bijvoorbeeld pas op donderdag 30 december in uw eigen bank overschrijft, wil dat
zeggen dat uw fiscaal attest pas een jaar later (in maart of april van 2012) zal toegestuurd worden.

 Hou er ook rekening mee dat het VIC (Vlaams Internationaal Centrum) het fiscaal attest rechtstreeks
naar uw adres stuurt.

- Dat betekent dat er op de enveloppe geen herkenningsteken van de zoutmijnkinderen staat.
Elk jaar gaan er een aantal fiscale attesten verloren door achteloos wegleggen.

- Het betekent ook dat het VIC het adres gebruikt van het ogenblik van uw overschrijving en
onmogelijk kan weten als u in de loop van het jaar verhuist.

Ps - wie in de loop van 2010 veranderd is van adres: stuur mij een mailtje of een kaartje a.u.b.
(zie hoofd van deze brief), dan kan ik alle wijzigingen in één keer doormailen naar het VIC.

Inleefreis juli 2011

De mensen die ingegaan zijn op onze uitnodiging - in de nieuwsbrief van augustus 2010 - om deel te nemen
aan een nieuwe inleefreis tussen 2 en 19 juli 2011 kregen al de eerste infobrief. De inschrijfperiode is
afgesloten. Lieve Desmedt - lid van de Raad van Bestuur - zal opnieuw de reis leiden.

In onze tweede nieuwsbrief van 2011 zal een uitnodiging volgen voor een nieuwe inleefreis in juli 2012.

Zigeuners worden regelmatig dakloos
bij hevige winden en moessonregens



Nieuwsbrief - elektronische documenten - hoe groot is de besparing?
In onze vorige nieuwsbrief van augustus 2010 schreven wij:

‘Onze vzw Zoutmijnkinderen gaat er al 12 jaar prat op dat alle financiële giften maximaal ten goede
komen aan onze zoutmijnkinderen in India. Wij werken zonder dure reclame, zonder tussenpersonen en
zonder interne vergoedingen voor de bestuursleden van de vzw. Elk jaar maken we er ook een erezaak
van om onze interne financiën goed te analyseren. Eén van onze belangrijkste kostenposten is de uitgave
voor postzegels, enveloppen, papier en inktcassettes.’

Wij gingen dus in op de vraag van sommige sponsors om nieuwsbrieven via de elektronische weg te versturen
en wij brengen u nu met plezier op de hoogte van de respons op deze vraag en van de financiële gift die dit
voor India betekent:

77 sponsors lieten zich opnemen in ons elektronische bestand. Concreet betekent dat: 77 x € 0,59 = € 45,43
aan postzegels. Voeg daar de kostprijs bij voor 77 enveloppen en de kostprijs van papier en inkt voor evenveel
copies van de nieuwsbrief, dan komen wij op ± € 60 die hiermee uitgespaard wordt.
Wij sturen 2 nieuwsbrieven per jaar, dat betekent dus dat er jaarlijks ± € 120 rechtstreeks ten goede kan
komen aan SCAD en aan onze zoutmijnkinderen in India.

Een heel bijzondere dank aan wie meehielp aan deze besparingen!

Mochten nog sponsors zich geroepen voelen hieraan mee te werken (houders van een computer uiteraard),
dan heten wij u ook van harte welkom! Stuur dan een mailtje naar info@zoutmijnkinderen.be met de
gegevens:

1. “elektronische nieuwsbrief 1” (dan worden alleen de nieuwsbrieven 2x per jaar doorgemaild, dus ook
geen briefjes en foto’s van de kinderen) ofwel
“elektronische nieuwsbrief 2”(idem elektronische nieuwsbrief 1, maar als er een nieuwe foto van uw
sponsorkind ter beschikking is, wil je die wél bezorgd krijgen)

2. uw naam en/of die van uw partner (zeker in het geval uw naam -of die van uw partner- niet
herkenbaar is in uw e-mailadres)

3. naam en codenummer van uw zoutmijnkind (vind je boven de ingesloten tekening, bv: SOS 011  003).

We nemen u dan ook dankbaar op in ons elektronische bestand.

Dank + Kerst- en Nieuwjaarswensen:
Wij kunnen al veel foto’s nemen van groepjes gelukkige,
blije kinderen in de zoutmijnschooltjes.
Terwijl de droom van zoveel duizenden kinderen en hun
ouders uitkomt, kijken andere zoutmijnfamilies in nabije
dorpen vol hoop ook in de richting van SCAD…

Wij beseffen heel goed beste sponsors, dat wij SCAD
daarbij alleen maar kunnen helpen dank zij uw warme
genegenheid voor deze Indiase kinderen.

DANK!  Duizendmaal een heel gemeende DANK!!!

De kinderen zelf en hun ouders willen met deze ingesloten briefjes ook hun grote dankbaarheid voor ons laten
blijken en zij sturen ons hun lieve Kerst- en Nieuwjaarwensen.

Wij voegen ook onze wensen bij die van hen:

- dat wij hier in ons koude landje een warme, gezellige kersttijd mogen beleven,
- dat het nieuwe jaar ons een prima gezondheid, diepe vrede en super veel liefde mag brengen!...

Heel gemeend,
vzw ‘sos Zoutmijnkinderen India’

Annemie Crabbe Koksijde, Lieve Desmedt Torhout, Baptist Deprez Heuvelland, Els Gallin  Lier, Fabienne Hopchet Wilrijk,
Gabriël Vanderjeugt Brugge, Els Van Eeckhoutte Pittem, Nicolas Van Poucke Knokke en Irene Vanderjeugt Pittem

Blije, gelukkige zoutmijnkinderen


