
Beste	  SCAD-‐sympathisanten,	  
	  
U	  herinnert	  zich	  ongetwijfeld	  de	  smeekbede	  van	  Dr	  Cletus	  Babu	  -‐	  eind	  november	  2015	  -‐voor	  
financiële	  ondersteuning	  om	  ‘noodhulp	  en	  heropbouw’	  te	  kunnen	  realiseren	  voor	  de	  zwaarst	  
getroffen	  heel	  arme	  gezinnen	  ten	  gevolge	  van	  de	  overstroming	  (de	  ergste	  in	  de	  laatste	  100	  jaar)	  in	  
Tamil	  Nadu.	  Tal	  van	  gezinnen	  zijn	  een	  familielid	  verloren,	  anderen	  hebben	  blijvende	  letsels	  
opgelopen,	  huisjes	  zijn	  in	  de	  stroming	  meegesleurd,	  door	  aardverschuivingen	  zijn	  dorpsschooltjes	  
verwoest,	  meer	  dan	  duizend	  gezinnen	  zijn	  alles	  kwijt.	  
De	  SCAD-‐medewerkers	  hebben	  samen	  met	  vrijwilligers	  en	  studenten	  ogenblikkelijk	  ‘noodhulp’	  
opgestart:	  medische	  verzorging	  toegediend	  alsook	  voedingspakketten,	  drinkbaar	  water,	  kledij,	  
kookgerief,	  tentzeilen	  en	  zo	  meer	  uitgedeeld.	  
De	  volgende	  stap	  is	  nu	  de	  heropbouw	  van	  de	  vernielde	  huisjes	  en	  het	  herstellen	  van	  de	  
schoolgebouwen.	  	  

Ook	  SOS	  Zoutmijnkinderen	  India	  draagt	  de	  slachtoffers	  (de	  allerarmste	  die	  van	  niemand	  anders	  
steun	  krijgen	  omdat	  ze	  nergens	  geregistreerd	  zijn)	  in	  haar	  hart.	  

VAN	  ONS	  TEVEEL	  WILLEN	  WE	  GRAAG	  SCHENKEN	  AAN	  HEN	  DIE	  NIETS	  MEER	  HEBBEN!	  

Daarom	  organiseren	  we	  een	  TWEEDEHANDSMARKT	  op	  zaterdag	  02.07.2016	  van	  13u	  tot	  17u.	  
Dit	  gaat	  door	  in	  de	  sportzaal	  van	  het	  Withuys-‐	  Dominiek	  Savio	  Instituut	  

(Parking	  Eetcafé	  Hoeve	  Ter	  Kerst,	  Kerst	  1,	  Hooglede-‐Gits)	  

DIT	  INITIATIEF	  KAN	  MAAR	  SLAGEN	  ALS	  WE	  KUNNEN	  REKENEN	  	  
OP	  UW	  GUL	  HART	  EN	  MEDEWERKING	  

	  
Wellicht	  hebt	  u	  in	  uw	  kastladen,	  ergens	  op	  zolder,	  in	  de	  garage	  of	  het	  tuinhuis	  ook	  zaken	  staan	  die	  
je	  al	  jaren	  niet	  meer	  gebruikt.	  Zoals	  bijvoorbeeld:	  speelgoed,	  kinderkledij,	  huishoudelijk	  gerief,	  
tuingereedschap,	  decoratiemateriaal,	  nepjuwelen,	  boeken,…	  
Wil	  zo	  goed	  zijn	  om	  die	  gratis	  te	  schenken.	  De	  opbrengt	  wordt	  integraal	  doorgestort	  naar	  SCAD.	  	  
Wel	  graag	  uitsluitend	  materiaal	  dat	  intact/volledig	  is	  en	  in	  propere	  staat,	  zodat	  het	  verkoopbaar	  is.	  
	  
	  

We	  beseffen	  dat	  het	  een	  bijkomend	  engagement	  van	  u	  vraagt	  om	  het	  gerief	  binnen	  te	  brengen.	  	  
Dit	  kan	  op	  vrijdagavond	  01.07.2016	  tussen	  16u	  en	  20u	  of	  de	  dag	  zelf	  tussen	  9u	  en	  11u.	  

We	  zijn	  u	  hiervoor	  ook	  uitermate	  erkentelijk	  en	  dankbaar!!!	  

Beschikt	  u	  niet	  over	  gerief	  dat	  u	  kan	  afstaan	  ‘VAN	  HARTE	  WELKOM	  OP	  DE	  TWEEDEHANDSMARKT!’	  	  
Vlakbij	  is	  het	  eetcafé	  Hoeve	  Ter	  kerst	  waar	  u	  -‐	  indien	  gewenst	  -‐	  terecht	  kan	  voor	  een	  drankje	  of	  
hapje.	  Een	  deugddoende	  wandeling	  op	  het	  Dienstencentrum	  Gid(t)s-‐Dominiek	  Savio	  domein	  behoort	  
ook	  tot	  de	  mogelijkheden.	  
	  
Genegen	  en	  dankbare	  groet,	  
	  

Marjolijn	  Vergote	  (voorzitter)	  
Mede	  namens	  het	  voltallig	  bestuur	  van	  SOS	  Zoutmijnkinderen	  India	  


