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Nieuwsflash juni 2018 
 

  
SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 

Kachtemsestraat 32     info@zoutmijnkinderen.be  

8800 Roeselare                   www.zoutmijnkinderen.be 

Tel: 0473 42 81 41 

 
Woordje van de voorzitter  
 

Beste vrienden 

 

Wie de nieuwsbrief van december heeft gelezen weet dat we in het najaar starten met een 

jubileumjaar: 20 jaar SOS-Zoutmijnkinderen.  

Ik vond het een gelegenheid om SCAD nog eens te bezoeken samen met Irene, die mee aan de wieg 

stond van onze VZW. Voor Irene was dit wellicht haar laatste bezoek, wat haar wat weemoedig stemde, 

maar het weerzien van haar geliefde Tuticorin en Tirunelveli en de vele goede vrienden stemden haar vooral gelukkig 

en dankbaar. Het werd een intense week: we bezochten zoveel mogelijk projecten waardoor  onze notie van de 

noden, visie en doelstellingen weer aangescherpt zijn. We waren bijzonder verheugd - en trots - om vast te stellen dat 

SCAD de levenssituatie van duizenden kinderen, vrouwen en mannen opmerkelijk verbeterd heeft. Dit blijkt niet alleen 

uit cijfers, maar ook uit de vele spontane getuigenissen: fier en dankbaar vertellen zij hoe hun leven daadwerkelijk 

veranderd is. Fascinerend is de kracht en de inzet van de vrouwen die we ontmoetten, de talenten van hun kinderen 

en vooral hun levensvreugde, ondanks de vaak moeilijke omstandigheden. We zetten de voornaamste realisaties voor 

jullie straks op een rijtje. 

 

SCAD wil vooral de bevolking empoweren zodat ze zelf hun lot in handen kunnen nemen en hierin slagen ze 

wonderwel. Ongelooflijk hoe sterk de dorpen werden die SCAD onder haar vleugels nam! Dankzij de gulle giften van 

jullie, sponsors, heeft SOS-Zoutmijnkinderen dit alles helpen realiseren. Een goede reden om te vieren en om dit mooie 

werk onverminderd verder te zetten.    

 

In deze nieuwsflash willen we tenslotte kort ingaan op de nieuwe privacywetgeving ter bescherming van de 

persoonsgegevens. VZW SOS Zoutmijnkinderen-India doet het nodige om hier ook mee in regel te zijn. Als voorzitter 

neem ik hiervoor graag de verantwoordelijkheid op.  

 

Marjolijn Vergote 

Voorzitter SOS Zoutmijnkinderen India 

in naam van de voltallige Raad van Bestuur 

 

GRAAG UW AANDACHT: Nieuw project  Koning Boudewijn stichting heeft als mededeling: 

128/3000/00012 

 

 

Geplande evenementen 
   

  

Start jubileumjaar 20 jaar 

SOS Zoutmijnkinderen 

Locatie: Scholengroep 

Sint-Rembert Torhout  

 

20/10/2018 

met optreden van het 

wereldkoor Karibu 

 

Inleefreis 2019 

2-e /3-e week van juli  
Beperkt aantal plaatsen: vlug 

inschrijven is de boodschap! 
info@zoutmijnkinderen.be 
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Balwadi school  
De Balwadi school werd opgericht door Roland en Gerda, ter nagedachtenis van hun 

kinderen Arne en Eva. We konden er zien hoe 25 à 35 jonge kinderen dagopvang krijgen, 

spelend leren en zo hun talenten kunnen ontwikkelen. Ze krijgen ’s middags een 

voedzame maaltijd.   

Jammer dat de meeste kinderen dit geluk niet kennen. Wanneer een mama thuis voor 

haar kinderen zorgt,  wordt het gezinsinkomen erg klein en ontoereikend. Gaat mama 

mee uit werken dan worden kinderen thuis noodgedwongen aan hun lot overgelaten.  

Er is nood aan meer peuter- en kleuteropvang 

 

SCAD vorming: verbeteren van de voedingstoestand van zwaar ondervoede vrouwen en 

jonge kinderen  
Zwangere en zogende moeders getuigden: ze weten nu wat ze moeten doen om 

problemen tijdens de zwangerschap te voorkomen/op te vangen. Hun baby’s hebben een 

hoger geboortegewicht en er zijn minder complicaties bij moeder en kind. De kinderen zijn 

opvallend minder vaak ziek. Een kind met Dengue koorts heeft het gehaald dankzij een 

betere voedingstoestand. Moeders leren koken met Surabi Nutri mix, voedzame groenten 

en kruiden. De klaargemaakte gerechten zijn smakelijk en de kinderen vragen om meer! 

Moeders krijgen een receptenboekje, rijkelijk geïllustreerd met foto’s, een hulp voor wie 

ongeletterd is!  

 

SCAD vorming: ‘handicap’  
Dit project richt zich tot ouders van een kind met een beperking, leerkrachten, CBR-

medewerkers, gezondheidswerkers en beleidsmakers. We waren aangenaam verrast door 

dit interactieve aanbod. 

 

Aangepast onderwijs voor kinderen met een beperking 
SCAD organiseert aangepast onderwijs voor 60 leerlingen in Anbu IIlam en voor 20 kinderen in een school bij het 

Medical Center.  

We bezochten opnieuw Anbu Illam. Leerlingen worden in klasgroepen onderverdeeld op basis van hun ‘schoolse 

leerbaarheid’. 

In een van de klassen verwelkomden de leerlingen ons met Makaton: spreken met 

ondersteuning  

van  gebaren. 

 

Leerlingen leerden een medeleerling computervaardigheden. Ze hadden met hun 

leerkracht een computeropleiding mogen volgen voor leerlingen met een beperking.  

Twee studenten waren examens aan het afleggen om volgend schooljaar te kunnen starten 

met een opleiding technisch onderwijs. 

VIVES-studenten gaven de sensorimotorische stimulatieruimte een nodige opfrisbeurt: 

kinderen kunnen er weer een waaier aan zintuiglijke ervaringen opdoen.  

Mooie realisaties!  

We betreuren wel dat er nog weinig gebruik wordt gemaakt van ervaringsgericht leren. Leerstof wordt nog sterk 

‘ingedrild’.  

Er zijn geen aantrekkelijke lesmaterialen aanwezig: die zijn te duur. 

De internaatwerking is gestopt door een gebrek aan financiële middelen. 

Wie een zware beperking heeft ,valt nog steeds uit de boot: vele duizenden kinderen blijven noodgedwongen thuis, 

zonder enige vorm van professionele ondersteuning: intriest!  

 

Restauratie scholen 
Veel dorpsscholen hebben maar 1 klaslokaal en slechts 2 leerkrachten. De overheid investeert niet in het onderhoud 

van de scholen. Soms is er zelfs geen toilet, waardoor meisjes niet naar school willen komen. We bezochten twee 
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scholen die met steun van SOS-Zoutmijnkinderen gerenoveerd werden. Enthousiaste 

leerlingen droegen lange geschiedkundige gedichten voor. De oudste leerlingen leren er 

weven.  

Wat een verschil met de erbarmelijke toestand van de scholen in recent door SCAD 

opgenomen dorpen. Sponsoring is broodnodig om ook die een opknapbeurt te geven.   

 

Zigeunergemeenschap  
74 gezinnen van de zigeunergemeenschap wonen intussen in een huisje: ze ontvingen een startbudget van de 

Provincie West-Vlaanderen. 51 huisjes zijn afbetaald. De meeste mensen leerden een vak zodat ze niet meer moeten 

rondtrekken voor hun broodwinning. De meeste kinderen gaan nu naar school. Hun enthousiaste leerkrachten weten 

goed in te spelen op het energiek temperament van deze kinderen.   

 

Ontmoeting met vrouwenzelfhulpgroepen  
We konden tijdens ons bezoek aan 29 vrouwen een som overhandigen in 

naam van SCAD Belgium’s Women to Women voor de aankoop van een 

geitenunit. SCAD draagt de veearts- en verzekeringskosten.  

Dit zorgt voor een bijkomend inkomen waardoor gezinnen, onder begeleiding 

van SCAD, kunnen sparen. In onderling overleg zetten ze maandelijks een  

afgesproken som op de bank. Na 6 maanden worden ze kredietwaardig 

geacht en kunnen ze een lening aangaan om een eigen huisje te bouwen, 

kinderen te laten studeren of een naaimachine/weefgetouw… te kopen. Je 

voelt de samenhorigheid en de dynamiek van deze vrouwen. Ze helpen SCAD 

met vormingsactiviteiten en CBR-camps. Ze ondersteunen alleenstaande 

bejaarden. Ze engageren zich politiek en participeren in de gemeenteraden en 

commissies.  

 

Medisch Centrum  
Zoals jullie weten is het ziekenhuiscomplex door Ierse ondernemers gefinancierd. De operatiezaal en de 

ontwakingskamer zijn ingericht en voorzien van de nodige apparatuur dankzij jullie steun, project via de Koning 

Boudewijnstichting. Het medisch korps bestaat uit twee huisartsen en een gynaecologe die dagelijks aanwezig is en op 

vrijwillige basis werkt (in ruil voor een consultatieruimte voor haar praktijk).  Andere specialisten consulteren volgens de 

noodwendigheden.  

Orthopedische chirurgie is een zeer dure aangelegenheid: een ingreep kost snel 1000 €. Veel patiënten kunnen dit 

onmogelijk betalen.  SCAD betaalt zo’n 20 operaties op jaarbasis: een zware aderlating. Dr Luc Van den Daelen, 

verbonden aan AZ Delta en het Dominiek Savio Instituut en SCAD-sympathisant zal wellicht opnieuw op vrijwillige basis 

chirurgische ingrepen uitvoeren.  

De revalidatie-unit (toestellen werden aangekocht met steun van de Provincie) draait op volle toeren. Er werken 5 

kinesitherapeuten en een ergotherapeut. Kinderen met een beperking en volwassenen met 

orthopedische klachten waren aan het oefenen.  

In het orthopedisch centrum zat een lange rij kinderen te wachten voor maatname van 

orthopedische apparatuur. Mr. Sornostalin leerde het vak in Orthotaal (Dienstencentrum 

Gid(t)s) en Thomas More (Geel).  

CBR-kampen worden maandelijks 8 keer ingepland in verschillende regio’s om kinderen met 

een beperking ter plaatse te kunnen onderzoeken/behandelen. Een diëtiste geeft 

voedingsadvies, er wordt apparatuur aangemeten… 

Maar door een tekort aan o.a. logopedisten en ergotherapeuten en door de vele 

zorgvragen blijven de ouders noodgedwongen vaak de personen die hun kinderen 

moeten ‘behandelen’. Dit is niet vanzelfsprekend! 

 

 

Het opleidingscentrum ‘leerkracht bijzonder onderwijs’, verbonden aan het medisch centrum, trekt veel studenten aan. 

De opleiding duurt 2 jaar en praktijkstages gaan door in het gewone en het buitengewone onderwijs.  

Tenslotte: SCAD overweegt om ook kankerpatiënten op te nemen omdat er op dit vlak nog niets gebeurt in de regio. 
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Klimaatverandering: watertekort voor mens, dier, landbouw  
In de dorpskernen is leidingwater de laatste tijd slechts 1 dag per week gedurende 3 uur beschikbaar. Veel 

waterbekkens staan droog. Om meer regenwater te kunnen opvangen en grondwater te winnen moeten grachten, 

waterbekkens en -putten verbreed en uitgediept worden.  

Dit is een urgente nood die we mee willen ter harte nemen en die de Koning Boudewijnstichting graag mee 

ondersteunt:  water is levensnoodzakelijk.  

                                                 

BESLUIT: DE VISIE VAN SCAD: een enorme troef!  

 

Ga naar de mensen, 

hou van hen, 

leef tussen hen, 

start met wat ze weten, 

bouw op wat ze hebben. 

Weet dat je een goede leider bent 

wanneer de mensen,  

als het werk erop zit, zeggen: 

‘We hebben het zelf gedaan’.  
 

 

 

SCAD adopteerde reeds 600 dorpen die nu 

worden opgedeeld volgens niveau van 

ontwikkeling. De dorpen die het verste staan 

worden verder ondersteund met advies en 

sturing. De beschikbare financiële middelen 

worden ingezet daar waar integrale 

ontwikkeling nog in zijn kinderschoenen staat 

of opgestart moet worden 

 

PRIVACYWETGEVING 

Indachtig de nieuwe wetgeving geven we u graag wat informatie. 

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn een post- en/of emailadres en/of een telefoonnummer, die we van 

uzelf gekregen hebben via een telefonisch, post- of emailcontact. Maakt u deel uit van onze Raad van Bestuur, bent u 

lid van onze Algemene Vergadering of ons vrijwilligersteam, dan beschikken wij ook over uw rijksregisternummer 

(wettelijke vzw-verplichting). Bent u een schenker/sponsor die onze SCAD-projecten steunt, dan krijgen wij via de KBC-

bank en/of de Koning Boudewijn Stichting een overzicht van deze giften/sponsoring.  

Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven tenzij op uw vraag/met uw toestemming.  

U mag steeds vragen over welke persoonsgegevens we beschikken alsook 

 om die 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 kunt u onze uitgebreide ‘privacyverklaring’ lezen.  

Indien u in de toekomst geen nieuwsbrief, SCAD-gelinkte info en/of uitnodigingen voor SOS Zoutmijnkinderen-India 

activiteiten meer via email wenst te ontvangen, wil ons daarvan op de hoogte brengen.  

Dit kan eenvoudig door een mailtje of een brief aan onze voorzitter: 

Marjolijn Vergote, Kachtemsestraat 32, 8800 Roeselare  
email: info@zoutmijnkinderen.be  
 
Redactie: Irena Vanderjeugt, Marjolijn Vergote, Marijke Ven 

http://www.zoutmijnkinderen.be/

