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Nieuwsbrief 
 

  
SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 

Kachtemsestraat 32     info@zoutmijnkinderen.be  

8800 Roeselare                   www.zoutmijnkinderen.be 

Tel: 0473 428141 
Woordje van de voorzitter  

Dagen op hun langst toen ik de fakkel overnam ... inmiddels dagen op hun kortst. 

Zes maanden voorbijgevlogen ... ingekleurd met intensief overleg, ‘nieuwe website’-perikelen, een paar dagen 

ontoegankelijke ‘info@zoutmijnkinderen.be’ e-mailaccount, boeiende ontmoetingen met gedreven SOS 

Zoutmijnkinderen-medebehartigers, zeer geslaagde activiteiten en een nauwe samenwerking met twee SCAD-

stafleden als kers op de taart.  

Empoweren en empowered worden: een SCAD-doelstelling, die ook hier haar kracht bewijst en rijkelijk vruchten 

voorbrengt. 

2016 klopt aan de deur.  

SOS Zoutmijnkinderen India engageert zich opnieuw om de deur wijd open te doen, de kinderen onder SCAD ’s 

vleugels te omarmen en hen deelgenoot te maken aan ons geluk.  

Met hoe meer we dit betrachten, hoe groter het verschil dat we maken. 

‘Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt’ (Albert Schweitzer) 

 

Aan u en allen die u lief en dierbaar zijn: een gezond, gelukkig en gezegend nieuw jaar toegewenst… en onze grote 

waardering en diep gemeende dank voor uw steun! 

 

Marjolijn Vergote 

Voorzitter SOS Zoutmijnkinderen India 

in naam van de voltallige Raad van Bestuur 

De bestuurswissel is goed en wel achter de rug en de nieuwe ploeg heeft zijn draai stilaan gevonden.  

Sommigen van jullie hebben elkaar misschien ontmoet in Rumbeke, Koksijde, Mechelen, Torhout … 

Anderen namen wellicht deel aan de lichtjestocht.  

Aangename en hartverwarmende activiteiten met als doel het sponsoren van SCAD! 

 

Realisaties van SCAD  

 

Geplande evenementen 

  

  
30.03.2016 (14.00  en 18.00 u) 

De Andere film: Siddharth 
In Gulde Zonne Hooglede 

 

15.04.2016 (20.00 u) 

Haute QUIZine III 
In M&M Mariasteen 
(organisatie: Dienstecentrum GID(t)S) 

Inschrijven : hautequizine@outlook.com  

                     of 0474/41 75 51) 

 

01.07.2016 tot 18/19.07.2016 

Inleefreis o.l.v. Lieve Desmedt 
Inschrijven per mail, lieve.desmedt@skynet.be  
ten laatste tegen 10 januari. 

Info : telefoon 050 216 217 

 

 

 

mailto:info@zoutmijnkinderen.be
http://www.zoutmijnkinderen.be/
mailto:hautequizine@outlook.com
mailto:lieve.desmedt@skynet.be
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Met plezier stellen we het voortgangsrapport voor: indrukwekkende cijfers. 

 

1. Er zijn 1500 kinderen met bijzondere noden  in de 586 dorpen waar SCAD werkt. 

2. In de door SCAD geadopteerde dorpen zijn er 287 dorpsschooltjes, die onderwijskansen bieden 

aan 18 000 kinderen. 

3. SCAD empowert nu ± 600 000 mensen in het Tirunelveli, Tuticorin, Ramnad en Kanyakumari-district. 

 

SCAD CBR-werking  (CBR = COMMUNITY BASED REHABILITATION)   

Het CBR project startte 8 jaar geleden en bereikt momenteel ongeveer de helft van de 600 dorpen waar 

SCAD voet aan de grond heeft. Dit project steunen we met volle overtuiging! Ook de provincie vindt de 

CBR-werking bijzonder waardevol. Meer info daarover in de volgende nieuwsbrief. 

 

SCAD Medisch Centrum  

In het nieuwe SCAD-ziekenhuis kunnen arme families terecht voor 

medische onderzoeken en behandeling. Orthopedische chirurgie en 

intensieve postoperatieve revalidatie zullen bijdragen tot verbetering 

van de fysieke mogelijkheden. Onder medisch toezicht kunnen 

bevallen zal ongetwijfeld het risico op handicap en het sterftecijfer van 

moeder en/of baby sterk doen dalen.  

Een blik in de operatiezaal, die stapsgewijs van het noodzakelijke 

instrumentarium wordt voorzien met uw sponsoring doorgestort via de 

Koning Boudewijn Stichting.   

Infrastructurele uitbouw van de therapieruimtes in het 'Disability center' met steun van de 

provincie West-Vlaanderen t.w.v. € 12.500   

De nodige materialen zijn intussen aangekocht volgens het vooropgestelde budget. 

     

                                         

                   

 
  

De afdeling kinesitherapie beschikt 

nu o.a. over elektro- en 

lasertherapie, behandeltafels, 

statoestellen, een tractie-unit, 

spierversterkende toestellen, 

hometrainers, parallelle baren en 

een oefentrap. 

 

De afdeling 

ergotherapie werd  

voorzien van  

aangepaste 

oefentafels, 

insteekborden, 

puzzels, cognitief 

stimulerend 

spelmateriaal. 

De afdeling logopedie  kan met de 

gekregen audiometer gehoortesten 

afnemen en met ondersteunende 

middelen het gehoor trainen.  
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Schoolrenovaties met voorziening van toiletblokken 

          

 

 

Zigeunerhuisjes gebouwd met steun van de 

provincie West-

Vlaanderen t.w.v. € 12.500 

 

         

 

 

 

 

 

Hulp aan vrouwengroepen met de steun van SCAD Belgium’s Women to Women (www.scad.be) 
 

In het Thoothukudi District zijn er nog verschillende dorpjes waar vrouwengroepen hulp nodig hebben. 

Concreet gebeurt dit door o.a. de aankoop en verzorging van geiten-units.  

Het gaat om 10 dorpjes in het Vilathikulam Block en 10 dorpjes in het Ottapidaram Block.  

Van 01/01/2014 tot 30/06/2015 werd hierin 9.500 € geïnvesteerd. 

Voor  01/07/2015 tot 31/12/2016 wordt  34.000 € voorzien.  
Aan elk van de 100 vrouwengroepen  wordt 1 unit geschonken (1 unit = 5 vrouwelijke geitjes en 1 

mannelijke geit). De veeartsconsultaties en behandeling o.a. inenten, ontwormen (3x/jaar) worden 

bekostigd en eveneens de verzekering ‘risico's bij aankoop geitjes’.       

SCAD valt in de prijzen   

Het is deugddoend om vast te stellen dat het werk van SCAD ook in India 

gewaardeerd wordt. 

Binnen Block Vilathikulam  

werden in Pillaiyarnatham en 

Vilvamarathupatti scholen 

gerenoveerd en voorzien van 

toiletten.  

 

In Block Vilathikulam  

gebeurden schoolrenovaties in 

Pillaiyarnatham en 

Vilvamarathupatti. 

 

Niet erg duidelijk wat 

 

In de periode van 01/10/2014 

tot 31/09/2015 werden 30  

bijkomende huisjes gebouwd voor de 

zigeunergemeenschap in Pettai. 
 

Op 13 november ontving 

Dr Cletus Babu de eerste 

editie van de  Abdul 

Kalam Seva Ratna award 

uit de handen van de 

hooggewaardeerde 

Dalai Lama voor de 

verbetering van de 

‘Ooranies’ (traditionele 

waterbekkens) die 

voorzien in drinkwater en 

zorgen voor groene 

campussen en dorpen.  
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SCAD stuurt zijn zonen uit 

 
Twee stafleden van SCAD, Mr Arul Durai en Mr Sornastalin kwamen voor een 2-

maand durende werkstage naar Dienstencentrum Gid(t)s.  

Arul zei bij zijn afscheid : 

‘We hebben nog een lange weg te gaan. We hebben een positieve boost gekregen, 

gezien wat er allemaal mogelijk is op technisch, organisatorisch en beleidsmatig vlak om 

kinderen en volwassenen met een beperking  op het gebied van zorg, onderwijs, wonen 

en tewerkstelling te ondersteunen. Naast betere technologie willen we ook 

therapeutische methodieken implementeren. Wat ons opviel is de manier waarop 

begeleiders omgaan met de leerlingen : vriendelijker, attenter.  Begeleiders hier berispen 

zelden, slaan nooit.’ 

Arul en Stalin zijn uitermate dankbaar  voor het intensief programma dat hen 

werd aangeboden.   

De ‘sofadiscussie’ op het 'Word Wereldburger'gebeuren in Wereldhuis West-Vlaanderen te Roeselare op 23 

oktober 2015 was een belangrijk moment: Arul kon getuigen hoe SCAD stappen onderneemt om partners 

te worden in Wereldburgerschap op diverse domeinen.  

Met het hoofd vol plannen keren ze terug naar India, een land met grote culturele verschillen. Hun meest 

frappante ervaring is dat de kerken in België leeglopen. Weinig mensen belijden nog openlijk hun geloof. 

Zoiets is in India ondenkbaar. Blij verrast zijn ze dan weer van de beleefdheid in het verkeer: men stopt voor 

het rood licht, laat elkaar door en bedankt met een knikje! Maar de meest beklijvende ervaring is de 

toewijding en de inzet van het personeel in Dienstencentrum GID(t)S en Thomas More in Geel!  

VIVES stuurt een dochter uit  
Lies Vandepoele liep stage in SCAD als VIVES studente ergotherapie. Eens 

afgestudeerd ging ze gedurende een jaar in SCAD aan de slag. Na een 

intermezzo van enkele maanden thuis, is Lies opnieuw voor 3 maanden 

vertrokken. Ze nam eerst de tijd om de organisatie en haar collega’s goed te 

leren kennen om uit te zoeken hoe ze zich echt nuttig kon maken. Dat is vooral 

door vormingen te geven aan studenten van de ‘special teacher opleiding’, 

de leerkrachten zelf en het CBR-team, door mee te gaan op CBR en materialen 

te voorzien voor de scholen en CBR. 

Lies: ‘Zo is er bijvoorbeeld de ‘arbeidstraining’ voor enkele studenten van het schooltje in Ponnakudi, waar Mrs. Prema 

(de coördinator van de campus) en ik onze schouders onder plaatsten tot het volledig op zijn pootjes stond. ’t Maakt 

me blij te zien dat dit nog altijd georganiseerd wordt.  

In samenwerking met Mr Arul Durai (de CBR-coördinator)ontwikkelde en implementeerde ik een ‘follow-up’ 

format voor huisbezoeken. Daarvoor waren er geen individuele ‘assessment dossiers’, waardoor er bij elk 

huisbezoek van meet af aan herbegonnen werd.’  

Inleefreis van Kiki en Marie  
Marie Ooms zag hoe SCAD landbouwers en zoutmijnarbeiders die in de 

moessonperiode geen inkomen hebben, helpt d.m.v. microkredieten. 

De geitjes vormen voor de vrouwen(groepen) een belangrijke bron van 

inkomsten. Een Gojave boom, geschonken aan een dorpsschooltje, biedt 

extra voedsel aan de kinderen.   

Impressionant hoe een 12-jarige jongen zigeunerkinderen yogatechnieken 

aanleert om hun emoties te controleren en minder agressief te zijn. 

Met succes startte een vrouw, getroffen door polio, een winkeltje dankzij 

een SCAD microkrediet. Ze heeft zelfs al een bakker in dienst en kon een elektrische driewieler kopen! 

Moedige mensen die werken aan een beter leven: dit geeft Kiki en Marie energie om verder te doen!  

 

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

Op 15 augustus kreeg 

SCAD de award voor 

de beste instelling 

voor sociaal werk en 

zorg voor mensen 

met een beperking. 
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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. BEZOEK 

ONZE WEBSITE: www.zoutmijnkinderen.be 

 

‘SOS ZOUTMIJNKINDEREN’ 

wenst u een warm en vredevol 2016 

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   

SOS Zoutmijnkinderen Roeselare 

Mededeling:    

‘GIFT zoutmijnkinderen’ of  

‘GIFT kinderen met beperking’ 

mailto:info@zoutmijnkinderen.be
http://www.zoutmijnkinderen.be/

