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Nieuwsbrief  december 2017 
 

  
SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 

Kachtemsestraat 32     info@zoutmijnkinderen.be  

8800 Roeselare                   www.zoutmijnkinderen.be 

Tel: 0473 42 81 41 

 
 

Woordje van de voorzitter  
 

Beste vrienden 

 

Opnieuw mogen we dankbaar en tevreden terugblikken op 2017:  dankzij jullie, trouwe sponsors, konden 

we voor vele gezinnen in Tamil Nadu het verschil maken. 

We staan aan de vooravond van een jubileumjaar: SOS Zoutmijnkinderen bestaat 20 jaar! Natuurlijk willen 

we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan! 

In die 20 jaar veranderde er veel, zo ook de kijk op hulpverlening. NGO’s werken op een andere manier en SCAD 

evolueerde mee. Zo loopt er in SCAD momenteel een project om 30 dorpen echt te emanciperen op diverse vlakken: 

onderwijs, gezondheidszorg, milieu, landbouw, ondersteuning van mensen met bijzondere noden. Er wordt nagegaan 

wat de meest efficiënte hulp is en er wordt  regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Zo kunnen  de beste 

‘good practices’  ruimer geïmplementeerd worden. Dat lijkt ons een bijzonder waardevolle en duurzame manier van 

hulpverlenen waarvoor wij graag verder jullie steun vragen. Aan de doelstelling van onze VZW, kansen creëren voor de 

meest kansarme kinderen en vrouwen, wordt in dit project zeker hard gewerkt! Zo is de renovatie van scholen een 

prioriteit (ze zijn vaak bouwvallig, ronduit gevaarlijk, niet voorzien van toiletten … ). Gezondheidszorg voor zwangere 

vrouwen,  jonge moeders en hun baby’s is eveneens een belangrijke pijler. Veel kinderen lijden immers nog steeds aan 

gevaarlijke aandoeningen en zware ondervoeding.  Uiteraard zijn drinkwatervoorziening - een steeds grotere uitdaging 

door de klimaatopwarming - en een geslaagde oogst de basis voor levenskwaliteit van de dorpelingen. Het hoeft geen 

betoog dat vrouwen en kinderen bij de eerste slachtoffers zijn wanneer een dorp dit moet ontberen. 

We mogen, me dunkt, best trots zijn op de steun die we samen gerealiseerd hebben in de voorbije 20 jaar 

We geven graag even mee dat het bestuur zich op vrijwillige basis inzet voor onze VZW: we gebruiken maximaal 2% 

voor onze werkingskosten.   

 

We wensen jullie een vreugdevol en gezegend 2018 en danken jullie van harte in naam van de vele kinderen en 

vrouwen van Tamil Nadu. 

Marjolijn Vergote 

Voorzitter SOS Zoutmijnkinderen India 

in naam van de voltallige Raad van Bestuur 

        LET OP:  Nieuw project  KB stichting krijgt als mededeling: 128/3000/00012 

 

 

Geplande evenementen 
   

Filmavond Raftan 

Gulden Zonne 

25/01/2018 

 

Magic Dinner 

Zilveren Lepel Hooglede 

09/02/2018 

11/02/2018  
 

Start jubileumjaar 20 jaar 

SOS Zoutmijnkinderen 

Sint Rembert-Torhout 

20/10/2018 

met optreden van het 

wereldkoor Karibu 
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Activiteiten in 2017  

We blikken met plezier even terug op het jaar 2017 en enkele activiteiten waarop we jullie misschien hebben ontmoet.  

- In januari zorgde Frankini voor een spetterende en gesmaakte goochelnamiddag. De Gulden Zonne in 

Hooglede zat nokvol en jong en oud vermaakte zich kostelijk. Je kon een 

speld horen vallen toen Frankini ei zo na iemand onthoofdde … Maar alles 

liep goed af:  we konden € 3800  aan SCAD overmaken. Bedankt Frankini!  

 

Dr. Cletus en dr. Amali waren onze 

geëerde gasten en het publiek was 

onder de indruk toen dr. Cletus na 

afloop van de voorstelling de 

werking van  SCAD voorstelde.  

 

- Op 30 maart waren we opnieuw te gast in de Gulden Zonne, deze 

keer om er te genieten van de ontroerend mooie film Masaam. Op meeslepende wijze beleefden we de 

invloed van oude tradities op het alledaagse leven in India. 

- Orthopedagogen die stage liepen in SCAD organiseerden weer een ‘Haute Quizine’ quiz-avond en 

konden aan het einde van dit gezellig samenzijn € 1300 op de rekening storten. 

- Naar jaarlijkse traditie mochten we niet ontbreken op de wereldmarkt Dunia in Oostduinkerke. Ook al liet de 

zon het een beetje afweten, we hadden toch de gelegenheid om ons project onder de aandacht te 

brengen van de bezoekers. Onze nieuwe banners en T-shirts waren een eyecatcher!  

- In november, tenslotte, organiseerden onze trekkers binnen Groep Gidts opnieuw een lichtjestocht . Er 

waren een kleine 200 deelnemers, de sfeer zat erin en de spaghetti smaakte na de fikse wandeling. De 

rekeningen zijn nog niet helemaal rond maar we verwachten een mooie opbrengst. 

- In de loop van het jaar waren er nog andere activiteiten om geld in het laatje te brengen zoals 

sensibiliserende en fondsenwervende uiteenzettingen in verenigingen en scholen, verkoop van 

tweedehandsspullen, marsepein, perkplanten, optredens …  

Enkele SCAD-sympathisanten gaven ter gelegenheid van hun jubileumviering aan de genodigden als 

cadeautip: graag een bijdrage voor SCAD, Zoutmijnkinderen. Dat bracht een mooie som op! 

Dankzij bovengenoemde initiatieven en jullie steun konden we SCAD extra 

sponsoren. 

Uitwisseling know-how 
 

Afgelopen jaar gingen twee hogeschoolstudenten van Thomas More (opleiding orthopedische technieker) en vier van 

VIVES (opleiding logopedie en opleiding voedings- en dieetkunde) op stage naar SCAD:  het werd een zeer verrijkende 

ervaring voor beide partijen! Medewerkers van Dominiek Savio ondersteunden hen in deze opdracht. 

 

Gerealiseerde projecten in het voorbije werkjaar 

 

Medisch Centrum - Operatiekwartier 
 

 Met enige fierheid kunnen we melden dat de operatiezaal en de ontwakingskamer nu volledig 

gerealiseerd zijn dankzij jullie steun, project via de Koning 

Boudewijnstichting. Zo kunnen mensen van kansarme gezinnen 

nu ook de nodige  ingrepen ondergaan om hun mobiliteit te 

optimaliseren en pijnklachten en ongemakken te verhelpen. Het 

hoeft geen betoog dat dit hun levenskwaliteit aanzienlijk 

verbetert!  
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Inmiddels rijden twee CBR-revalidatiebussen (gefinancierd door de Provincie 

West-Vlaanderen) met een team van zorgverleners naar afgelegen dorpen om 

er  onderzoek en behandeling te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen 

met een beperking. 

 

 

 

 

Vormingsproject ‘Handicap’ (gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen) 

 
Het percentage personen met een beperking ligt in de achtergestelde dorpen 

heel hoog. De bewustmakingscampagne van de regering is ontoereikend. 

Afgelegen dorpen worden niet bereikt. Met dit project krijgt de bevolking in 

deze dorpen informatie over de oorzaken en gevolgen van beperkingen: zo 

doet men aan preventie. Daarnaast worden de mogelijkheden voor 

begeleiding en behandeling geduid en wordt er nadrukkelijk gewezen op de 

rechten van een persoon/kind met een beperking. Personen met een beperking 

en/of hun ouders, leerkrachten, zwangere vrouwen, leden van vrouwenzelfhulpgroepen, dag-

/opvangmoeders en personeelsleden van SCAD Rural Development nemen deel aan deze opleiding. 

Voedingsprogramma voor zwaar ondervoede zwangere/zogende plattelandsvrouwen en jonge 

kinderen.  

Dit project wordt gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen, 

Wereldraad Hooglede-Gits, Noord-Zuid werking Torhout en Roeselare. 

Dit programma loopt onverminderd verder.  

Verwacht resultaat na 3 jaar: het kennisniveau over ‘gezonde voeding’ is 

met 80% gestegen. 1500 gezinnen hebben een eigen moestuin en 

kweken op een biologische manier een grote variatie aan gezonde 

groenten. De vrouwen hebben geleerd hoe gezonde maaltijden te 

bereiden. Het sterftecijfer is met 30% gedaald. 

Geitenproject  

Ook dit project werd verdergezet: dit jaar hebben 92 vrouwen uit het 

Ottapidaram en Vilathikulam block (Tuticorin district) een geitenunit (1 bok en 5 

geitjes, verzekering en veeartskosten) gekregen waardoor ze in het onderhoud 

van hun gezin kunnen voorzien. Dat is een verwezenlijking van SCAD Belgium’s 

Women to Women, project via de Koning Boudewijnstichting.  

 

 

Project ArnEva 
In vorige nieuwsbrief vertelden we al over 

het ArnEva project. Ter nagedachtenis van 

hun kinderen Arne en Eva hebben Roland 

en Gerda  een project gestart om ook de 

peutertjes en kleutertjes van de 

zoutmijnwerkers betere kansen te geven. 

Deze kinderen werden vroeger vaak 

noodgedwongen aan hun lot overgelaten: 

de ouders moeten al vanaf 5 uur ’s 

morgens beginnen werken en kunnen 

geen oppas betalen. Nu kunnen er 50 

kinderen terecht in de ‘Balwadi (Nursery) School’ in Rajapandi Nagar in het Tuticorin district. 
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In dit kinderdagverblijf zijn momenteel al 38 peutertjes ingeschreven. Onder het motto ‘catch them young’ 

genieten deze kinderen niet alleen van goede voeding (verse groenten en fruit) en hygiëne maar wordt er 

ook veel belang gehecht aan algemene stimulering en aan het bijbrengen van morele waarden met als 

doel hen te laten uitgroeien tot verstandige, gedisciplineerde kinderen.  Taal (Engels en Tamil) wordt 

aangeleerd d.m.v. verhaaltjes en liedjes. Dankzij spelmateriaal 

worden hun vaardigheden gestimuleerd. Ze leren dansen, 

knutselen en er is aandacht voor sport en beweging. Er is medische 

follow-up, ontwormingsprogramma’s, behandelingen ter preventie 

van Dengue koorts … Sommige kinderen krijgen 

voedingssupplementen, ijzer, vitamines … in geval van 

ondervoeding. Ouders worden betrokken en uitgenodigd om 

samen feesten te vieren. Op deze wijze valt een zware last van de 

schouders van deze zoutmijnwerkers: ze weten dat hun kinderen 

overdag in goede handen zijn en een volwaardige maaltijd krijgen, 

en dat maakt voor hen een hemelsbreed verschil. De Hotelschool 

ter Duinen in Koksijde steunt dit mooie project. 

 

Schoolrenovaties 
Met de steun van een milde schenker en de 

subsidiesteun van dIS Koksijde konden de 

dorpsscholen gerenoveerd worden in 

Ayanbommiahpuram, Marthandampatti, 

Thalaikattupuram, Pillaiyarnatham en 

Vilvamarathupatti. 

De bouwvallige daken, de vloeren en de 

toiletten werden vernieuwd.  

   Met de opbrengst van sensibiliserende en 

fondsenwervende acties in verschillende 

scholen, o.m. VBS Sint-Benedictus, Poperinge 

en MMI Kortemark, konden er  

speeltoestellen aangekocht worden.  

 

  

 

 

 

 

 

Nieuw project van SOS Zoutmijnkinderen-India/SCAD Belgium's Women to Women, in 

samenwerking met de Koning Boudewijnstichting: noodzakelijke realisaties i.f.v. 

dorpsontwikkeling in 30 achtergestelde plattelandsdorpen  
 

Het neoliberale denken heeft als gevolg dat onderwijs in India geprivatiseerd is en enkel toegankelijk voor 

de welstellenden. SCAD organiseert onderwijs voor de plattelandsbevolking, minderheden, de ‘kastelozen’, 

kinderen met een beperking en vooral ook de meisjes, die nog te vaak van onderwijs verstoken blijven. Met 

uw steun zal SCAD 18 dorpsscholen renoveren en voorzien van toiletten, schoolmeubilair en spel- en 

sportmateriaal. Moestuinen worden aangelegd in de dorpskernen en bij de scholen. Duizenden bomen 

zullen geplant worden. Bijkomende waterbekkens worden gebouwd en de bestaande verdiept en 

verbreed (door de klimaatopwarming voldoen de bestaande waterbekkens absoluut niet meer om de 

dorpen in de droge periode van (drink)water te voorzien! 250 vrouwen willen we aan een inkomen helpen 

door het financieren van geitjes, naaimachines, de basisbenodigdheden om een klein winkeltje te kunnen 

opstarten. Ook therapietoestellen, mobiliteitshulpmiddelen en orthopedische apparatuur zullen met jullie 

steun aangekocht en verstrekt worden om de 295 gedetecteerde personen met een beperking betere 

kansen te geven in het leven.  

Jullie zien het: nog veel werk aan de winkel en hierbij is jullie ondersteuning van cruciaal belang.   
                            

         

VOOR RENOVATIE  NA RENOVATIE 
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Redactie: Irena Vanderjeugt, Marjolijn Vergote, Marijke Ven  

 

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 2018! 

 
 
 
 
 
Cletus Babu      Tamil Nadu India 
Heidi Biesbrouck    Hooglede 
Francky Biesbrouck     Torhout 
Annemie Crabbe     Veurne 
Lieve Desmedt     Torhout 
Sonja Kersse      Tielt   
Marie Ooms      Antwerpen 
Els Van Eeckhoutte     Pittem 
Patrick Vandegehuchte     Oostende 
Irena Vanderjeugt     Pittem 
Hilde Vandorpe     Hooglede 
Marijke Ven     Oostende 
Marjolijn Vergote     Roeselare 
Tine Vergote      Roeselare 
 
 
 
 

                                                             

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:                                                     

 ***128/3000/00012*** 

(= 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’ 

 

SCHENK via (duo)legaat  

Info op de website 

 

IETS TE VIEREN?  

Laat SCAD delen in uw 

feestvreugde en geef 

bovenstaande rekeningnummers 

als cadeautip 
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