Nieuwsbrief

december 2019

Geplande evenementen

- 6 maart Haute Quizine
(quiz)
- juni Vespa toer Koksijde
- inleefreis juli 2021
(meer info volgt op de website)

SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA
Kachtemsestraat 32
8800 Roeselare
Tel: 0473 42 81 41

info@zoutmijnkinderen.be
www.zoutmijnkinderen.be

Woordje van de voorzitter
Goede vrienden
2019…een jaar waaraan we met een goed gevoel terugdenken. Niet alleen vanwege de mooie
lange zomer maar ook omdat maar liefst 51 SCAD-sympathisanten (een boeiende mix van jong en
ietsje ouder) de Indische cultuur, de smaakvolle Oosterse keuken en de gerealiseerde SOS
Zoutmijnkinderen-projecten konden zien, proeven, ervaren en evalueren. We zijn een groot aantal
jonge SCAD-ambassadeurs rijker die begeesterd meebouwen aan een wereld waarin het goed is om
te wonen, ook in Zuid-Tamil Nadu!
Ons jubileumjaar sloten we af met een SCAD-familiefeest in Indiase sfeer: een voltreffer, de verbondenheid in solidariteit
was intens voelbaar. Het klonk unaniem: ‘OP NAAR 25 JAAR SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA’… want nog duizenden
kinderen en vrouwen binnen het Tuticorin en Tirunelveli District leven in schrijnende omstandigheden. Maar naast reizen
en feesten werd er ook dit jaar hard gewerkt. We maakten projectsubsidiedossiers op. We sensibiliseerden
kinderen en jongeren. Geïnteresseerden konden onze activiteiten volgen op onze website en Facebookpagina.
2019: een topjaar aan giften en sponsoring door scholen, de provincie West-Vlaanderen, missiebesturen, wereldraden
en héél veel mensen zoals jullie … waardoor we opnieuw bijzonder waardevolle projecten konden realiseren.
HARTELIJK DANK, SAMEN maken we het verschil!
Tot slot een Indiase wijsheid die ik jullie graag meegeef als inspirerende insteker om het nieuwe jaar te starten:
‘Elke glimlach die je uitzendt, keert weer tot jou terug!’
In naam van het Bestuur wens ik jullie allen oprecht een heel gezond en gelukkig 2020.
Marjolijn Vergote
Voorzitter SOS Zoutmijnkinderen India

Activiteiten in 2019
Familiedag
Velen onder jullie mochten we in september ontmoeten op onze familiedag, feestelijke afsluiter van ons jubileumjaar.
We blikken terug op een heel gezellige dag! Op het terras van De Oude Melkerij
was het heerlijk aperitieven. De ‘Indiase zomer’ verwende ons met een mild
zonnetje. Mr. Charles, nauwe en trouwe medewerker van dr. Cletus en dr. Amali
genoot zichtbaar van het weerzien en vertelde enthousiast over de lopende
projecten. Daarna trakteerden twee danseressen van de Maya Sapera Dance
Company, opgeleid in Zuid India, ons op een schitterend optreden. Tijdens een
lekkere maaltijd werd er verder bijgepraat en verraste Frankini ons met zijn
onwaarschijnlijke goochelkunsten. Er volgden nog enkele meeslepende
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dansen, waarna we werden uitgenodigd om ook een paar pasjes te proberen onder kundige leiding van de twee
dames. Dit was een leuke smaakmaker, maar onze pogingen misten duidelijk elegantie en routine: Indiase dans is niet
zo gemakkelijk als het lijkt. De kinderen vermaakten zich met geplooide ballonnen,
henna painting en grime en konden zich uitleven op het springkasteel of met volksspelen.
De zelfgebakken taarten oogstten veel succes en de middag was om voor we het
wisten. Mr Charles bedankte nogmaals alle aanwezigen voor hun steun aan SCAD
gedurende de afgelopen 20 jaar. Tevreden stellen we vast dat veel sponsors en
sympathisanten - we waren met bijna 200 - van deze dag genoten hebben. Dat we er
nog een leuk bedrag aan overhouden om aan SCAD te schenken maakt ons extra blij!
Voor foto’s en een filmpje van het dansoptreden verwijzen we graag naar onze website!

Inleefreizen
SCAD kreeg in dit jubileumjaar opvallend veel bezoek uit België. Iedereen die meegaat op inleefreis naar SCAD schenkt
een waardevolle gift.
- In maart gingen 16 leerlingen en 4 leerkrachten van het college van Veurne op inleefreis. Ze kwamen bijzonder
enthousiast terug en sponsorden voor 1.000 000 INR (= 12.850 €). Dit is niet alleen een puike prestatie: het is ook fijn en
belangrijk dat jonge SCAD-sympathisanten ons mooie werk continueren!
- In juli vertrokken 16 personen op jubileum-inleefreis. Voor veel deelnemers was het niet hun eerste bezoek maar wel
een ideale gelegenheid om met eigen ogen de verwezenlijkingen van SCAD te zien en de evolutie op vele
domeinen vast te stellen. Inderdaad: de enthousiaste inzet van de SCAD-medewerkers die in heel moeilijke
omstandigheden het beste van zichzelf geven om hun leven en dat van hun dierbaren beter te maken verdient
BEWONDERING en RESPECT. Het warme onthaal ONTROERT en vervult met DANKBAARHEID: de steun van SOS
Zoutmijnkinderen-India aan deze projecten maakt voor ontelbaar veel mensen ECHT elke dag het verschil.
Van deze samenwerking tussen België en India worden we allemaal alleen maar beter!
- Lieve Desmedt, bezieler van het eerste uur, bezocht SCAD in familieverband.

Werkbezoeken
- Begin 2019 trok Marjolijn voor 5 weken naar SCAD samen met Dr. Luc Van
den Daelen, die gedurende 3 weken op vrijwillige basis orthopedische
ingrepen uitvoerde. Marjolijn hielp bij de selectie van de kinderen en
ondersteunde de postoperatieve behandeling.
- Marian Velthuys en Elly de Jong (Nederlandse lesgevers) en Hilde Pitteljon
(Groep Gidts) volgden.
20 personen (SCAD-medewerkers en ouders)
werden opgeleid in het maken van aangepaste
zithulpmiddelen met gerecycleerd karton en
papier: een uiterst duurzame, low cost techniek,
die gemakkelijk te implementeren is!
- 4 studenten ergotherapie van de VIVEShogeschool verrichtten eveneens mooi werk
tijdens hun stage in SCAD.
- Het waren 5 intense werkweken met als
belangrijke focus behandeling en
kennisuitwisseling in functie van het verbeteren van
de levenskwaliteit van kinderen met een
beperking.

Andere activiteiten
-

In januari bekeken we in de Gulden Zonne de film ‘Neruda’ en in november de film ‘Victoria en Abdul’
De projecten van SCAD werden toegelicht aan de vormelingen van Hooglede.
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-

-

-

Er werden sensibiliserende en fondsenwervende acties op touw gezet in de
scholen van Koksijde, Poperinge, Rumbeke, Torhout en zelfs in Brussel (door SCAD
Belgium’s Women to Women). De ingezamelde fondsen werden besteed aan
onderwijs, zorg en behandeling van kinderen met een beperking.
SCAD Belgium’s Women to Women organiseerde een tweedehandsmarkt, een
perkplantenverkoop, een benefietvoorstelling door het ‘Echt Antwaarps Theater’,
een pralineverkoop, een gezelschapsspelennamiddag en een kerstverkoop.
In juni werd een Vespa tour georganiseerd in Veurne/Koksijde ten voordele van
SCAD.
De SCAD werkgroep van Groep Gidts realiseerde al voor de vijfde keer een ‘Haute
Quizine’ quizavond en ook een ‘Lichtjestocht gevolgd door een spaghetti maaltijd’ met telkens een goede
opkomst en mooie opbrengst.

Gerealiseerde projecten in het voorbije werkjaar
Project ‘integrale dorpsontwikkeling’ van SOS Zoutmijnkinderen-India/SCAD Belgium's
Women to Women, (Koning Boudewijnstichting)
- Begin 2019 creëerden we jobs voor 25 vrouwen
(geitenkweek), werden 3 waterbekkens en de bijhorende
waterput vergroot en hersteld en kon orthopedische
apparatuur en mobiliteitshulpmiddelen worden voorzien
voor 55 personen met een beperking.
- Er werd spel- en sportmateriaal en schoolmeubilair
gekocht voor 18 dorpsscholen.
- Recent konden we jobcreatie financieren voor 50
vrouwen (naaiatelier, mobiel groentekraam, tea shop,
deur aan deur rijstverkoop, buurtwinkeltje) en 3.000
fruitbomen aanplanten. SCAD Belgium's Women to
Women sponsorden bijkomend de nodige opleidingen
en goederen zodat deze vrouwen effectief aan de slag
konden. Ook de veeartskosten voor de geitenkweek
namen ze voor hun rekening.
- We sluiten dit jaar af met een gift om 8 dorpsscholen
te renoveren.

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen:
- Het vormingsproject ‘verbeteren van de voedingstoestand van zwaar ondervoede zwangere en zogende
plattelandsvrouwen en jonge kinderen’ is gerealiseerd.
- Nog drie waterbekkens werden vergroot,
verdiept en hersteld, een vierde is in uitvoering: een
must door de toenemende droogte! !
Dankzij de regen dit najaar is er nu een
watervoorraad beschikbaar.

Met deze projecten gaan we onverminderd door in 2020!
GRAAG UW AANDACHT: project Koning Boudewijn stichting heeft als enige geldige mededeling:
128/3000/00012
Giften voor dit jaar graag storten vóór voor 20 december !
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Overige realisaties
Naast bovengenoemde grote projecten vermelden we graag dat ook individuele sponsors een verschil maken.
We denken bijvoorbeeld aan een mooi bedrag dat dit jaar werd geschonken voor visusonderzoek en -behandeling.

Geplande activiteiten
-

In de paasvakantie 2020 gaan 16 leerlingen en 6 leerkrachten van het Annunciata Instituut Veurne op inleefreis
naar SCAD.

-

In de zomer van 2021 plannen we opnieuw een inleefreis waarbij voorrang zal worden verleend aan wie SCAD een
eerste bezoek wil brengen. Bij deze een oproep aan alle geïnteresseerden om je naam nu al door te geven!

Tenslotte

Namasté, dankjewel
voor 20 jaar steun aan SCAD
Samen realiseren we de missie van SCAD:

Maak van de wereld een betere plaats
waar alle mensen met waardigheid en respect behandeld worden,
waar iedereen gelijke kansen, rechten en erkenning krijgt.

Privacywetgeving
Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven tenzij op uw vraag/met uw toestemming. U mag steeds vragen om
deze te laten verwijderen. We appreciëren het ten zeerste als u ons op de hoogte brengt van een adreswijziging (post- of email
wijziging). Op onze website www.zoutmijnkinderen.be kunnen jullie onze uitgebreide ‘privacyverklaring’ lezen.
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DONEER

Redactie: Irena Vanderjeugt, Marjolijn Vergote, Marijke Ven

1. MET FISCAAL ATTEST
(vanaf 40 €)
Rekening en BIC begunstigde
BE10.0000.0000.0404 - BPOTBEB1
Naam en adres begunstigde:
KBS (Koning Boudewijn Stichting)
1000 BRUSSEL
Mededeling:
***128/3000/00012***
(= verwijzing naar het project
‘Zoutmijnkinderen-India’)

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF DIGITAAL !!!
Stuur hiervoor een mailtje met onderwerp ‘Nieuwsbrief
Zoutmijnkinderen’ naar onderstaand mailadres
info@zoutmijnkinderen.be en help ons om kosten en
bomen te sparen.
BEZOEK ONZE WEBSITE: www.zoutmijnkinderen.be

2. ZONDER FISCAAL ATTEST:
Rekening en BIC begunstigde:
BE02.4748.1823.4140 - KREDBEBB
Naam en adres begunstigde
SOS Zoutmijnkinderen Roeselare
Mededeling:

‘SOS ZOUTMIJNKINDEREN’
wenst u een hartverwarmend 2020!

‘GIFT zoutmijnkinderen’ of
‘GIFT kinderen met beperking’

SCHENK via (duo)legaat
Info op de website

IETS TE VIEREN?
Laat SCAD delen in uw
feestvreugde en geef
bovenstaande rekeningnummers
als cadeautip.

Cletus Babu
Heidi Biesbrouck
Francky Biesbrouck
Annemie Crabbe
Lieve Desmedt
Sonja Kersse
Marie Ooms
Els Van Eeckhoutte
Patrick Vandegehuchte
Irena Vanderjeugt
Hilde Vandorpe
Marijke Ven
Marjolijn Vergote
Tine Vergote

Tamil Nadu India
Hooglede
Torhout
Veurne
Torhout
Tielt
Antwerpen
Pittem
Oostende
Pittem
Hooglede
Oostende
Roeselare
Roeselare
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