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SCAD NIEUWSBRIEF 2015
We mochten dit jaar opnieuw heel wat bezoekers
uit SCAD ontvangen. In maart kwamen Dr. Cletus en
Amali langs en zij ontmoetten de mensen die betrokken zijn bij de SCAD werking. Ook Charles kwam
op bezoek om concrete projecten op te volgen. Het
hoogtepunt was echter zeker de stage van Arul en
Stalin. Je leest hun ervaringen in deze nieuwsbrief.
Daarnaast vertellen wij jou alles over de vele initiatieven die Dienstencentrum GID(t)S heeft ondernomen voor SCAD. Heel veel dank voor jullie steun en
medewerking. Mag ik jullie – mede namens het team
van SCAD en de mensen voor wie zij bestaan – een
gezond en vreugdevol 2016 toewensen!
Philip Vanneste

Arul en Stalin geven een lijvig rapport af met ideeën
die ze verder zullen uitwerken in SCAD India.

Interview met Arul Durai en Sornastalin
Arul Durai en Sornastalin van SCAD India verbleven 8 weken in Dienstencentrum GID(t)S. Ze maakten onder
meer kennis met de werking van Dominiek Savio en Orthotaal. Ook Els Moris, van de Thomas More hogeschool in Geel maakte heel wat tijd vrij om Stalin stage te laten lopen in hun orthopedische werkplaats. Arul
en Stalin maakten een rapport met ideeën die ze willen uitwerken in India. Aan de stage is ook een investering
vanuit ons retentiefonds gekoppeld: € 16.615 verspreid over de komende drie jaar.
Een positieve boost
Arul Durai: We hebben in India nog een lange weg te
gaan op het vlak van gehandicaptenzorg. Niettemin
hebben we na twee maanden stage een positieve
boost gekregen. We kunnen veel toepassen van wat
we leerden. Op die manier zal de verandering zeker
sneller gaan.

Arul te gast op een sofagesprek in het Wereldhuis

Technologie op maat van India
Sornastalin: Vooral de technologie voor het welzijn
van mensen met een beperking is in België indrukwekkend. Het aanbod aan prothesen, orthopedische

60 dagen in GID(t)S, een intensief programma
Wekelijks werd er geëvalueerd en werd het programma bijgestuurd naargelang onze vragen.
De week in KHK (Katholieke Hogeschool Kempen)
was zeker leerrijk. De sofa discussie in de provincie
was een belangrijk moment toen we konden getuigen hoe SCAD stappen ondernomen heeft om partners te worden in Wereldburgerschap.

Stalin in de leer bij Thomas More hogeschool

schoenen, Appropriate Paper-based Technology
-APT (stoelen), handspalken,... is enorm.
SCAD heeft een orthopedische werkplaats waar
hulpmiddelen worden gemaakt voor de armen op
het platteland. Met de plaatselijk beschikbare materialen kunnen we veel zaken die we in GID(t)S gezien
hebben zelf produceren en verbeteren.
Ondersteuning coördineren
Arul: Naast technologie willen we ook therapeutische
methodieken implementeren. De manier waarop begeleiders omgaan met de leerlingen: vriendelijker,
attenter, heeft ons enorm aangesproken. Begeleiders berispen niet, slaan nooit.
We hebben plannen voor het oprichten van een wetenschappelijke bibliotheek. Daarnaast willen we
een systeem uitwerken waar hulpmiddelen kunnen
worden uitgeleend en opgevolgd.
Inspraak van de persoon met handicap
In navolging van de ASIA moeten mensen kunnen
kiezen welke vaardigheden ze willen ontwikkelen,
zodat ze kunnen participeren aan hun programma.
Doelstellingen worden geëvalueerd volgens een
5-puntenschaal. Daar zullen we werk van maken.
Jongeren met een beperking willen we begeleiden
naar een job. Daarom moet ook de omgeving bewust
gemaakt worden van de mogelijkheden van de persoon met handicap. We denken nu aan winkeltjes
gerund door personen met een beperking en een
speelotheek. Studenten kunnen worden ingezet om
meer bewustzijn te creëren bij de jongeren.

Culturele invulling
Wij werden meegenomen naar steden als Brugge,
Maastricht, Aken, Rijsel, Antwerpen, Brussel en Ieper.
De historische gebouwen zijn ‘wauw’ en ‘fantastisch’.
Culturele verschillen die ons zijn opgevallen? Jongeren worden niet uitgehuwelijkt. Er zijn veel echtscheidingen. Veel mensen trouwen niet en wonen
samen. Holebi’s worden geaccepteerd. Wij zijn zeer
gelovige christenen en vele Belgen ook, maar er zijn
heel weinig kerkgangers. We waren dan weer blij
verrast door de beleefdheid in het verkeer.
Topervaring
Eigenlijk was elke minuut van ons verblijf super.
Maar als we er dan toch iets moeten uitpikken:
Stalin: Het vervaardigen en aanpassen van beenprothesen: Below Knee and Patellar Tendon Bearing
– PTB. Ik kon dat bestuderen en inoefenen in KHK
met de hulp van Els Moris en de medewerkers van
Orthotaal.
Arul: De toewijding van het personeel is voor mij de
meest beklijvende ervaring. Hun gedrevenheid is een
aanmoediging om hen na te volgen in SCAD.

Via het Noord-Zuid fonds van de provincie
West-Vlaanderen kregen we steun voor de
aankoop van twee nieuwe, volledig uitgeruste
busjes voor de CBR-werking van SCAD. Een
bedrag van € 20.000 werd toegekend, zowel
voor 2015 als voor 2016. Vanuit het SCAD
fonds cofinancieren we telkens € 5.000.

Allereerste editie SCAD Lichtjestocht
Dienstencentrum GID(t)S vormde onlangs nog het decor voor een feeërieke lichtjestocht ten voordele van
SCAD. De familie Marnix en Hilde Vergote-Vandorpe brengen verslag uit van hun deelname...
28 november - 17.30u: De rode bindi staat op ons
voorhoofd, we kunnen dus beginnen aan de Lichtjestocht. Wij, dat zijn 6 volwassenen en 3 peuters. Voorzien van fluojasjes, zaklampen en… paraplu’s vertrekken we voor een 5 km lange wandeling voor het
goede doel. Onverwacht komen we bij de eerste stop
in Hoeve Ter Kerst de zon toch nog tegen: we worden
er immers getrakteerd op een mooi Indisch verhaal
over een wedstrijdje tussen de zon en de wind.
Het bospad waarover we verder stappen is door de
regen veranderd in een modderig hindernissenparcours vol diepe plassen, een uitdaging voor de buggy’s, maar met wat hulp hier en daar raakt iedereen
met min of meer droge voeten terug op vastere ondergrond (er was ook een alternatieve route maar
we wilden deze uitdaging aangaan).
In de garage van dokter Luc Van den Daelen kunnen
we ons warmen aan een kopje heerlijke Indische
soep en krijgen we te zien hoe mannen en vrouwen
in India erin slagen om meterslange repen stof om te
toveren tot een dotti of sari.
Wind en regen blijven onze vaste begeleiders op de
verdere tocht, maar we blijven positief: zo dragen we
ons steentje bij tot de SCAD werking én werken we
aan onze conditie. Er wacht de kleintjes onderweg
nog een leuke verrassing uit de schatkist aan een
boerderijpoort en dan komen we bij de laatste stop
voor de eindmeet.
In de sfeervol aangeklede ontmoetingsruimte van de
Lysterbesse worden we verwend met een lekker vegetarisch hapje. Voor de kleintjes zijn er chips voorzien, waar de grote stiekem mee van profiteren.
Nu nog de tunnel door en dan kunnen we rond 20 u
aanschuiven voor een lekkere spaghetti.
We hebben genoten, ondanks het mindere weer. Een
dikke proficiat aan de organisatoren en de vele vrijwillige medewerkers langs het parcours en op het
Dominiek Savio domein.
Bij een volgende editie zijn we zeker opnieuw van de
partij!

In Hoeve Ter Kerst luisteren naar een Indisch verhaal

Een heerlijk vegetarisch gerechtje in de Lysterbesse

Leuke spullen te koop in het pop-up SCAD winkeltje

Lies Vandepoele getuigt over haar werk bij SCAD India
Heel wat stagiairs vertrokken opnieuw naar SCAD. Lies Vandepoele ging zelfs na haar stage terug voor één
jaar en daarna nog eens drie maand. We onderzoeken of we nog mensen voor langere tijd kunnen sturen.
pie, maar dat was erg beperkt en stond vooral in het
teken van follow-up door de leerkrachten zelf.

Lies aan het werk bij SCAD

Start: een boeiende stage
Drie jaar geleden ging ik voor de eerste keer naar
India voor een ergotherapiestage van drie maanden
als afsluiter van mijn bachelor ergotherapie. Tijdens
de stage werkte ik samen met drie collega-studenten
vooral in Anbu Illam. Die was op dat moment de enige school voor buitengewoon onderwijs van SCAD.
We gingen met het CBR-team op huisbezoeken en
gaven enkele vormingen aan de CBR-medewerkers.
Het werden 3 geweldige maanden. Vanaf het begin
hadden wij echter het gevoel dat die periode te kort
was om echt een verschil te kunnen maken. Ik moest
dan ook geen twee keer nadenken over het voorstel
van Dr. Cletus, stichter en bezieler van SCAD, om
voor een langere tijd naar India te komen.
Eén jaar werken bij SCAD
In augustus 2014 stapte ik op het vliegtuig voor een
groot avontuur. Ik koos ervoor vorming te geven aan
studenten van de ‘special teacher training’, de leerkrachten zelf en het CBR-team, en daarnaast mee te
gaan op CBR en materialen te voorzien voor de scholen en CBR. Ik gaf ook wel wat individuele ergothera-

Een uitdaging
Het is geen gemakkelijke taak om als buitenstaander
en buitenlander jouw plaats te vinden in een organisatie die zo groot is als SCAD. Over het hele jaar
gezien waren er best wel wat mislukkingen, maar de
kleine succeservaringen zijn zeker de moeite waard.
Zo is er de vocational training (arbeidstraining) voor
enkele studenten van het schooltje in Ponnakudi,
waar ik en Prema (de coördinator van de campus en
mijn goede vriendin) onze schouders onder plaatsten. Toen ik er enkele dagen geleden terug was, was
ik enorm blij te zien dat dit nog steeds doorgaat.
Daarnaast werkte ik een periode nauw samen met
Arul Durai, de coördinator van CBR, aan de ontwikkeling van een follow-up format, die nu wordt gebruikt
tijdens de huisbezoeken. Vandaag is er een duidelijke
opvolging, een individuele assessment en dossier. Bij
elk huisbezoek kan dat aangevuld worden.
Nog drie maanden erbij
Er zijn de kleine dingen die je helpen de moed erin
te houden wanneer het eventjes allemaal nutteloos
lijkt. Een geslaagde vorming, een kind dat eindelijk
juist gepositioneerd is, dat zelfstandig leert eten
mits wat eenvoudige hulpmiddelen, de samenwerking en het contact met andere vrijwilligers en stagiairs, hechte vriendschappen die ontstaan, een leuke
groepsactiviteit met alle leerlingen, het leren van de
taal, een knuffel van de hond na een lastige dag…
Genoeg om ervoor te zorgen dat ik met veel plezier
alles nog eens dubbel en dik zou overdoen!
Wat ook wel een beetje zo is, want hoewel het deze
keer slechts voor drie maanden is, schrijf ik dit verslagje niet vanuit België, maar genietend van de Indiase zon… Nog steeds een enthousiast lid van de SCAD
familie dus, en het einde van mijn India-avontuur is
nog lang niet in zicht!

SCAD in de prijzen

Zware overstromingen
De voorbije maanden werd de regio Tamil Nadu getroffen door de hevigste overstromingen in de voorbije 100 jaar. SCAD stelde een noodprogramma op
‘Flood Relief’. We maakten € 5.000 vanuit het SCAD
fonds over, specifiek om gezinnen met personen met
een beperking te ondersteunen.

KALENDER
De Dalai Lama reikt de Abdul Kalam S.R. Award uit
Award Beste NGO van Tamil Nadu 2015
SCAD werd op 15 augustus gehuldigd door de regering van Tamil Nadu. Met die award is SCAD uitgeroepen tot beste NGO uit de streek op het vlak van sociale ontwikkeling en gehandicaptenzorg voor 2015.
De eerste minister van Tamil Nadu - De heer Selvi J.
Jayalalithaa overhandigde de prestigieuze prijs aan
Dr. Cletus en Amali.
Eerste Abdul Kalam Seva Ratna Award
Op 13 november heeft Dr. Cletus de eerste editie van
de Abdul Kalam Seva Ratna Award gewonnen. Deze
award erkent zijn grote inzet voor het verdiepen en
verbeteren van de Ooranies (de traditionele waterreservoirs) en het voorzien van drinkwater aan nabijgelegen dorpen en plantages. Hij werd genomineerd
uit 750.000 inzendingen door een jury bestaande
uit vooraanstaande academici, voormalige bureaucraten en andere eminenten. De award omvat een
gouden medaille, certificaat en gift van 10.000 R.s
(ca. € 135) Dr. Cletus mocht de prijzen in ontvangst
nemen van niet minder dan de zeer geëerde en gerespecteerde Dalai Lama.

THE LUNCHBOX
Wat: 		
Indische film | drama
		
t.v.v. SCAD India
Wanneer:
26 februari 2016 | 20 u
Waar:		
Cinema De Keizer
		Lichtervelde

SIDDHARTH
Wat: 		
		
Wanneer:
Waar:		

Indische film | drama
t.v.v. SOS Zoutmijnkinderen
30 maart 2016 | 14 u én 18 u
De Gulden Zonne | Hooglede

Meer info over beide films volgt.

HAUTE QUIZINE III
Wat:		
Wanneer:
Waar:		
Prijs:		
Inschrijven:
		

Quiz t.v.v. SCAD India
15 april 2016 | 20 u
M&M | Mariasteen | Gits
€ 20/ploeg (max. 4 personen)
hautequizine@outlook.com
0474 41 75 51

In 2015 bracht de quiz € 3.531 op. Dit werd
aan SCAD gestort voor de coördinatie van
hun nieuwe centrum.

Steun SCAD India !
Je kan jouw gift storten op rekening van Dominiek Savio Instituut:
KBC IBAN: BE22 4640 1126 1147 | BIC: KREDBEBB
met vermelding ‘Gift SCAD’
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar

