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Beste sponsorouder(s)  

 

De inhoud van deze zending bevat natuurlijk - als naar gewoonte - de tekeningen en Tamilbriefjes van onze 

Indische zoutmijnkinderen. Die vinden wij - samen met de Engelse vertaling - terug op de pagina’s 1, 2 en 3. 

Nieuw hierin is de 4° pagina. De verantwoordelijke bij SCAD - die ook de vertaling maakt van wat het kind 

schrijft - heeft het hier over het kind zelf en over zijn/haar familie, school en dorp.  

Dat de briefjes iets later toekomen dan gewoonlijk is ook nieuw: ze worden voortaan opgemaakt bij de start 

van hun nieuwe schooljaar, half juni. Op het ogenblik dat bij ons de vakantie begint, zitten zij dus al terug op 

de schoolbanken (in een vroegere brief meldden wij u dat hun grote vakantie zo vroeg begint, omdat de 

extreme hitte in de streek van Tamil Nadu - waar onze zoutmijnkinderen wonen - in mei ondraaglijk is). 

’10 jaar! SOS Zoutmijnkinderen’  

In deze zending valt u ongetwijfeld ook de fotokaart op ’10 jaar! SOS Zoutmijnkinderen’.  

Inderdaad, de officiële start van onze vzw gebeurde in oktober 1998 (de niet-officiële nog eens 10 jaar vroeger 

in 1988!). Op de keerzijde van deze kaart wordt u vriendelijk uitgenodigd om dit gebeuren samen met ons te 

vieren. Lieve, Baptist en Nicolas - voortrekkers in de organisatie van dit feest - hebben niet de bedoeling die 

avond winst te boeken (vergelijk even menu en prijs!). Ze willen wél alle sponsors met familie en vrienden 

samenbrengen rond dit feestgebeuren. Naast Dr. Cletus Babu en zijn echtgenote Mrs. Amali, zullen nog twee 

Indische projectmanagers ook van de partij zijn: Mr. Charles, de bekwame gids bij alle inleefreizen en Mr. 

Nagarajan, de ‘team leader’ van de SCAD projecten . Wij hopen echt dat wij ook u op 18 oktober te Torhout 

mogen verwelkomen! 

Dat een inschrijving vooraf noodzakelijk is, begrijpt u natuurlijk. Een bijgevoegd betalingsbulletin maakt het 

voor iedereen makkelijk: voor u en ook voor ons, zo kennen wij vooraf het aantal volwassenen en kinderen. 

Let op: gebruik dit betalingsbulletin niet voor een vernieuwde sponsoring - dit is een afzonderlijke rekening. 

Nog één opmerking ivm met deze ’10 jaar! SOS Zoutmijnkinderen’: wij beseffen dat deze uitnodiging 

minstens één maand te vroeg bij u toekomt… ongetwijfeld begrijpt u dat wij deze nu willen meesturen met de 

briefjes van onze zoutmijnkinderen om kosten uit te sparen. Wil er dus goed zorg voor dragen aub! Mocht 

deze kaart toch verloren gaan, neem dan gerust telefonisch contact op of mail ons (zie hoofding van deze brief).  

Tot zover de praktische zijde van dit feest ’10 jaar sos zoutmijnkinderen’.  

De belangrijkste vraag is natuurlijk in hoever ‘SOS Zoutmijnkinderen’ reden heeft om te vieren! 

Bij de start van de vzw lag het hoofdaccent van onze werking -op voorstel van Cletus Babu bij SCAD -  bij 

het weghalen van werkende kinderen uit de zoutmijnen om ze onderwijs te geven. Onderwijs is immers altijd 

al een van de hoofdtussenkomsten van SCAD geweest, omdat de organisatie gelooft dat verandering in het 

leven van de arme en marginale Indiër enkel daardoor mogelijk is. Dank zij uw belangrijke sponsoringen 

hebben wij ons steentje kunnen bijgedragen in de ‘Sociale Verandering en Ontwikkeling’ (Social Change & 

Development = SCAD) in de uitzonderlijk arme zoutmijn- en landbouwdorpjes! 

Ondertussen genieten 22.752 kinderen, waaronder 11.225 

jongens en 11.527 meisjes (gegevens uit het jaarverslag 2007) 

kleuter- en basisonderwijs in de streek waar SCAD werkt, 

ongeveer de grootte van Vlaanderen! Al deze kinderen krijgen 

er niet alleen onderwijs, maar ook gezondheidszorg in het 

algemeen. Er is immers vastgesteld dat de grote ondervoeding 

bij de kinderen in deze dorpjes oorzaak is van groei- en 

leerachterstand en van serieuze gezondheidsproblemen. Er gaat 

regelmatig een gezondheidscontrole door in elk schooltje en 

waar nodig wordt een bijvoeding gegeven. Zo worden jaarlijks 

1.419.902 koekjes (komt ook uit het jaarverslag 2007) uitgedeeld aan kinderen die aan bloedarmoede lijden en 

een tekort hebben aan vitamine A en B. Bijna overal is er nu ook al een watertank met drinkbaar water voor 

elk kind. Tenslotte zorgen wij ook dat er schooltjes gebouwd of gerestaureerd worden waar dit nodig is. 



Hoe is de situatie ondertussen bij de kinderen met speciale noden en problemen?   

Twee voorbeelden:  

- Tijdens onze inleefreis van enkele weken geleden kwam een guitig lachende 

Jebakumar naar ons toe (zie foto ←). De kleine 8 jarige jongen die nog nooit 

rechtop had kunnen staan, heeft dankbaar gebruik 

gemaakt van de hulpmiddelen die door zijn sponsor be-

zorgd werden. Waar wij ons Jebakumar altijd op de 

grond herinneren, kwam hij nu heel fier op ons toege-

lopen! Ontroerend mooi was dat! 

- Zo zat ook Mariappan te glunderen hoewel zijn lin-

kervoet na een operatie nog in het gips stak! (zie foto) 

De 12 jarige jongen die al sinds zijn geboorte met een 

klompvoetje rondhinkte, zal voortaan heel normaal 

kunnen stappen! Heel begrijpelijk dat zijn sponsor hier 

ook even een traantje wegpinkte! 

Deugddoende momenten zijn dat!  

Jammer dat alleen de deelnemers van een inleefreis zo’n intense momenten meemaken. Eigenlijk zou iedereen 

onder u in de werkelijkheid moeten zien hoe -door uw sponsoring- uitzonderlijke dromen in vervulling gaan!  

Inleefreis 2008:  

Magda en Els -deelnemers aan de net voorbije, zeer geslaagde inleefreis- 

werken een boeiend verslag uit. Dat komt aan bod in onze volgende 

nieuwsbrief (januari 2009) en ondertussen zal onze website met het 

volledig verslag aangevuld worden van zodra dit gereed is: 
http://users.telenet.be/zoutmijnkinderen. 

Het is een traditie geworden dat er twee belangrijke hoogtepunten voor-

komen in een inleefreis: de dag waarop wij onze eigen sponsorkinderen 

ontmoeten en de dag waarop de officiële opening gebeurt van onze 

nieuwbouw: deze keer ging het om een therapieruimte voor kinderen met 

een fysieke beperking.  

Inleefreis 2009: 

In 2009 plannen wij opnieuw een inleefreis voor 20 sponsorouders. De datum kunnen wij nu al vastleggen 

(begin juli gedurende een periode van 16 à 17 dagen), doch de prijs blijft voorlopig nog een vraagteken. 
-  Voor het project zelf: normaal € 310,00 per persoon - voor deze som kan een fiscaal attest bezorgd worden. 

-  De kosten voor het verblijf en de toeristische uitstappen: vroeger € 310,00 p.p. (moet nog aangepast worden) 

-  Het vliegtuigticket: is voorlopig het grootste vraagteken. 

Lieve zal in 2009 de groep leiden. Wie geïnteresseerd is in deze nieuwe inleefreis, neemt dus het best met haar 

contact op:  050 / 21 62 17 of  lieve.desmedt@skynet.be  

Spijtig overlijden bij het VIC: 

Veel te vroeg moesten wij afscheid nemen van Marie-Claire Taillieu, directrice bij het Vlaams Internationaal 

Centrum te Brussel. In deze niet gouvernementele organisatie heeft zij zeer bekwaam en met een groot hart de 

algemene coördinatie geleid. Dat mochten wij al van bij de start van onze vzw ‘Zoutmijnkinderen’ ervaren. 

Het is dan ook met pijn in het hart dat wij u van dit groot verlies op de hoogte brengen. 

Belastingattesten aanslagjaar 2007: 

Vooral de sponsors die er graag vroeg bij zijn om hun belastingbrief in te vullen, hadden er dit voorjaar moeite 

mee dat onze belastingattesten van uit het VIC nogal laat toegestuurd werden. Wij komen hier nog even op 

terug om te melden dat het Vlaams Internationaal Centrum hier absoluut geen schuld trof.  

Wat is er dan gebeurd? Vorig jaar was het VIC aan de beurt voor een uitgebreide controle. Alles werd goedge-

keurd (waar wij geen ogenblik aan getwijfeld hebben), maar omdat het vele maanden duurde voor er een 

federale regering kwam en de handtekening van de minister van financiën dan ook nog een tijd op zich liet 

wachten, was het VIC deze keer wat laat - gelukkig niet té laat! Zal niet meer gebeuren! 

Tot een blij weerzien op 18 oktober te Torhout voor onze ’10 jaar SOS Zoutmijnkinderen’!  

Namens de zoutmijnkinderen en hun families zeggen wij u met een bijzonder grote nadruk ‘DANK U’. 

 

vzw  ‘sos Zoutmijnkinderen - India’ 

Annemie Crabbe-Koksijde, 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 


