
ACTIVITEITEN  	  	  	   	  

 

Het project ArnEva steunt de SCAD NIRMAN – KLEUTERSCHOOL 
(BALWADLI), RAJAPANDI NAGAR 

De kleuterschool staat nu in voor de opvang van 38 kleuters (21 jongens en 17 meisjes). 
Er is een voltijdse kleuterjuf en een kok. 

 
Geïndividualiseerde zorg voor de ‘zoutmijnkinderen’ met als doel:  
• hen op een verantwoorde wijze discipline en kennis bijbrengen 
• zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne van de kinderen i.f.v. een goede gezondheid. 
 

! Hun spraak- en taalontwikkeling bevorderen 
• De lessen zijn voldoende eenvoudig en worden gegeven in het Engels en het Tamil, met visuele 

ondersteuning en concreet materiaal. 
• De kinderen krijgen sociale verhalen om hen discipline bij te brengen en ze worden 

aangemoedigd om zich goed te gedragen. 
• Elke maand leren ze 1 of 2 letters van het Engelse alfabet (als beginletters van Engelse woordjes, 

vb ‘a’ voor ‘apple’ ) en ook van het Tamil alfabet. Zo wordt hun woordenschat gradueel 
uitgebreid. 

• Kinderen van  > 3 jaar leren verhaaltjes vertellen en liedjes zingen. 
• Audio visueel materiaal  zoals een  DVD speler en luidsprekers zijn voorhanden. 

Resultaat: 
• 25 kinderen leerden liedjes zingen en verhaaltjes vertellen. 
• Daardoor leerden ze het voortouw nemen en overwonnen ze hun verlegenheid. 
• Alle kinderen genoten van de sociale verhalen en 10 konden de verhalen zelf navertellen.  

 
! Dansles 

• De kinderen ontwikkelen hun danstalenten en 
coördinatie door regelmatig te oefenen. Zo kunnen ze 
deelnemen aan toekomstige festiviteiten zoals op 
Onafhankelijkheidsdag. 

• 5 kinderen hebben met plezier geoefend om deel te 
nemen aan de vieringen op Onafhankelijkheidsdag. 

 

 



 

! Ontwikkelen van vaardigheden  
• Met behulp van handige materialen ontwikkelen kinderen hun vaardigheden, creativiteit en 

kennis. 
• 25 kinderen leerden op een nieuwe manier met blokken bouwen en ontwikkelden hun 

wetenschappelijke vaardigheden. 

Ontwikkelen van algemene kennis 

• Er werd gewerkt rond huisdieren.  
• 30 kinderen weten nu meer over huisdieren en hoe ze te verzorgen. 

Sport infrastructuur: de kinderen genieten ervan! 

 

               
 
 
 
 

HET VIEREN VAN BIJZONDERE DAGEN  
Ontwormingsdag op 11th August, 2016 

Een aantal kinderen werden op school behandeld, soms kregen ook de ouders medicatie. De 
kinderen eten nu normaal en voelen zich gezond, tot tevredenheid van de ouders .	   

 

 

 



 

 

Uitdelen van NELAVAMBU KASAYAM 

 
Nelavambu Kasayam wordt jaarlijks uitgedeeld om Dengue-koorts te 
voorkomen, Ook de ouders krijgen medicatie, vooral als er een epidemie 
is. Geen enkel kind is ziek geworden sinds de laatste vaccinatie 
  
 

 

 

 

Onafhankelijkheidsdag op 15th August, 2016 

De kinderen worden aangemoedigd om mee te vieren en ze 
leren dansjes en liedjes aan. Zo nemen ze deel aan culturele 

activiteiten. Alle kinderen en 
hun ouders waren enthousiast 
en geïnteresseerd.  
25 ouders namen deel aan de 
ceremonie van  het hijsen van 
de vlag en de kinderen zongen 
vaderlandse liederen. 
 

 
 
Ouderbijeenkomst 

 
Elke maand komen de ouders van de Zoutmijnkinderen bijeen. Ze bespreken 
gezondheidsproblemen, activiteiten van de kinderen en gedragsveranderingen. Ouders informeren 
naar de vooruitgang van hun kinderen en krijgen advies wanneer nodig. 

	  	  	  	  	   	  



 
 
 
Gezondheidsopvoeding 
 

Elke drie maanden krijgen ouders lessen in gezondheid en advies over hygiëne, voeding, een 
uitgebalanceerd dieet …Ze krijgen demonstraties  over het bereiden van gezonde en voedzame 
maaltijden met lokale producten. 

 
 

 

 

 

	  

	  
	  
RELIGIEUZE FEESTEN 

a) DIWALI/ PONGAL  
 
Elk jaar wordt Diwali gevierd: de kinderen komen dan naar school in nieuwe kleren en zijn netjes 
en schoon. Ze krijgen Zoete Pongal die is klaargemaakt op school. Ze zijn blij en gelukkig. 

 

    	  	  	  	  	  	  	  	    



            

b) KERSTMIS 
 
Kerstmis wordt ook op school gevierd, samen met de ouders. ‘s Avonds komt de Kerstman die 
zoetigheden uitdeelt. Het is een leuk feest!  

     

 

GEZONDHEIDSACTIVITEITEN	  
 
Medisch onderzoek  
 
De SCAD Nirman gezondheidswerkers 
  

• volgen de gezondheid en fysische ontwikkeling en 
de persoonlijke hygiëne van de kinderen op 

• gaan na welke kinderen slecht gevoed zijn en 
bevelen voedingssupplementen aan afhankelijk 
van de vastgestelde tekorten	   

• geven additionele vitamines en ijzertabletten  
• oefenen regelmatig tandenpoetsen voor een goede 

mondhygiëne en preventie van tandbederf 
 



BEZOEK	  van	  SCAD-‐teamverantwoordelijken	  

 

      

Schooltuin  

• Er werden keukentuintjes aangelegd, bomen geplant… om de kinderen op jonge leeftijd de liefde 
voor planten bij te brengen. De oogst wordt verwerkt in de schoolmaaltijden, die zo een stuk 
gezonder worden.  

• Ook ouders worden aangemoedigd om keukentuintjes te ontginnen zodat ze verse, organische en 
voedzame groenten en planten hebben. 
 

   	  	  	  	    

 
Evenwichtige voeding  

SCAD Nirman zorgt voor een regelmatige afwisseling van eieren, groenten, peulen en vruchten in 
de schoolmaaltijden die de kinderen ‘s middags krijgen. Hun ouders die in de zoutmijnen werken 
hebben vaak geen tijd om in gezonde maaltijden te voorzien. Zo wordt ondervoeding voorkomen. 
 
 

 

Elke week komt de teamverantwoordelijke van SCAD op bezoek om de administratie na te kijken 
en de activiteiten te beoordelen. Ook de directeur komt regelmatig langs om de 
verantwoordelijken te adviseren betreffende de ontwikkelingsdoelen en -activiteiten. 



BESLUIT	  
 

 
Het werk in de zoutmijnen is hard en moeilijk en start in de vroege morgen. Wanneer de 

arbeiders ‘s avonds gedaan hebben met werken zijn ze uitgeput. De ouders van de 
zoutmijnkinderen hebben geen alternatief: om rond te komen moeten ze dit werk doen en hun 
kinderen thuis alleen achterlaten. Nu de kinderen echter alle zorgen krijgen in de SCAD Nirman 
school is dat een grote opluchting voor de ouders. Ze moeten zich geen zorgen meer maken over de 
gezondheid en zelfs niet over het middageten van hun kinderen. Ook alle belangrijke feesten 
worden in de school gevierd voor het plezier en de culturele opvoeding van de kinderen en hun 
ouders.   


