www.gidts.be
www.scad.org.in

SCAD NIEUWSBRIEF
2014

Op naar een nieuw hoopvol jaar...
Beste vrienden,
Alweer een jaar voorbij. Ook bij SCAD gebeurde er
het voorbije jaar heel veel.
Het nieuwe centrum werd afgewerkt en in gebruik
genomen. Hier is onder andere een ambulant centrum voor personen met een beperking voorzien. Het
centrum ligt op het kruispunt van twee grote wegen
in het zuiden van Tamil Nadu. Zo is het bereikbaar
voor heel wat ouders die er met hun kinderen naartoe komen voor een consult of een behandeling.
Dankzij de steun van de provincie (10.000 €) en
Dienstencentrum GID(t)S (3.500 €) kon heel wat extra materiaal aangekocht worden voor therapie aan
kinderen en volwassenen met een beperking.
Ook hier in België startte een nieuw initiatief: een
groep jonge mensen, die zelf stage liepen in SCAD,
organiseerden een heuse SCAD-Quiz en een wijnverkoop. De opbrengst (1.600 €) zal mee geïnvesteerd
worden om een verantwoordelijke voor het nieuwe
centrum aan te werven en op te leiden.

Heel wat stagiairs vertrokken opnieuw naar SCAD.
Lies Vandepoele, recent afgestudeerd, engageerde
zich een vol jaar bij SCAD. En in de paasvakantie
maakte een groep mensen een inleefreis naar SCAD
en Tamil Nadu.
We hadden gepland in 2014 opnieuw twee stagiairs
vanuit SCAD te kunnen verwelkomen in Gits. Door
visum-problemen is dit helaas niet gelukt.
We hopen evenwel om in september 2015 opnieuw
twee SCAD medewerkers te kunnen ontvangen voor
een stage van 10 weken.
Beste vrienden, heel veel dank voor jullie steun en
medewerking aan het SCAD project.
Mag ik jullie – mede namens het team van SCAD
en de mensen voor wie zij bestaan – een gezond en
vreugdevol 2015 toewensen !
Philip Vanneste

Met de steun van de provincie West-Vlaanderen kon SCAD in 2014 heel wat realiseren!
Er werden heel wat verstrekkingen voorzien van o.a. orthopedische schoenen, spalken, statoestellen, rolstoelen,
aangepaste fietsen, brilmonturen, enz... Men kon ook heel wat materiaal bekostigen dat noodzakelijk is om
operaties uit te voeren. Er werd een busaanpassing bekostigd in functie van een aantal rolstoelgebruikers.
Tot slot konden enkele jonge mensen met beperking verder studeren of een opleiding volgen dankzij de steun van de provincie!

Lies Vandepoele werkt één jaar mee in SCAD

“Een bijzonder leerrijke ervaring!”
Vannakam!
Na een half jaar interim als ergotherapeut in Dominiek Savio begon ik begin september als ergotherapeut bij SCAD. Een kans die
ik kreeg na mijn stage hier, en die ik met beide handen greep. Na
ongeveer tweeënhalve maand hier ben ik er nog steeds van overtuigd dat ik daarmee de juiste beslissing heb genomen!
Voor mij is dit een heel leerrijke ervaring, en aangezien India zeker
geen broeihaard is voor ergotherapeuten of andere paramedici
kan ik hier ook heel wat nuttig werk doen.

Er is nog veel werk om de kinderen goed
te positioneren in de rolstoel.

Mijn werk hier bestaat uit vorming geven aan studenten buitengewoon onderwijs, CBR-werkers en de leerkrachten, therapie geven in de twee ‘special schools’ die SCAD opgericht heeft, en één
keer in de week zelf op CBR gaan. We bezoeken dan verschillende
dorpen om daar advies te geven aan ouders en leerkrachten van
kinderen met een beperking.
Meestal werk ik met de kinderen in de schooltjes. Bij mijn aankomst was duidelijk dat mijn belangrijkste doel hier zou zijn de
leerkrachten en studenten te ‘trainen’ in wat ergotherapie juist
inhoudt en hoe ze met kinderen met beperking kunnen omgaan.
Er is bijna altijd iemand aanwezig om te observeren waar ik mee
bezig ben. Niet altijd gemakkelijk, omdat ik niet wil overkomen als
‘de westerling die het hier eens komt vertellen’, maar tot nu toe
heb ik een heel goed contact met mijn collega’s en de studenten.
Zij hebben ondertussen ook wel door dat ik zelf nog heel wat te
leren heb, en elke avond achter mijn computer kruip om vanalles
op te zoeken!
Toch heb ik het gevoel dat ik voor enkele leerlingen echt al een
verschil heb kunnen maken. Een hoop dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn en waar we uren les over kregen zijn hier heel
wat minder bekend. Een juiste aanpak bij kinderen met autisme,
positionering, sensorische integratie, hulpmiddelen,…zijn slechts
enkele voorbeelden.

Het nieuwe SCAD-centrum in Ponnakudi

Momenteel is hier wel wat verandering op til. Na een tijdje in de
school merkte ik en een Engelse logopediste dat de leerkrachten
werken zonder curriculum of onderwijsdoelen waar ze op terug
kunnen vallen om lessen voor te bereiden. Voor hen is het zo heel
moeilijk om de leerlingen te evalueren of om een individueel programma op te stellen.
Samen met de coördinatoren en leerkrachten van de scholen zijn
we een project gestart om een curriculum en werkplannen op
te stellen voor de verschillende klassen. Hier zal heel wat tijd en
moeite inkruipen, maar het is broodnodig. SCAD steunt ons ten
volle om hier echt werk van te maken!
Er zitten nog drukke tijden aan te komen want vanaf januari opent
het ‘Medical Centre’ zijn deuren. Dat zal ongetwijfeld weer voor
heel wat nieuwe uitdagingen zorgen!

Teacher’s day celebration

Kinderen op CBR

Studenten vol verwachting over hun stage bij SCAD!
Sinds enkele jaren werkt Dominiek Savio samen met Vlaamse hogescholen om studenten een stage te laten volgen bij SCAD.
Nele Castelein, docente ergotherapie aan VIVES, vertelt:
“Vanuit de Katholieke Hogeschool VIVES vertrekken dit jaar twee
gedreven studenten naar het project in India. Evelien De Jonghe
en Melissa Pauwelyn zien deze stage als een leerrijke ervaring
waarbij ze alle kansen krijgen om hun vaardigheden optimaal te
ontwikkelen en een nieuwe cultuur leren kennen. Zowel de betrokkenheid bij de schoolse situatie als de interventies tijdens consultaties zullen een uitdaging zijn voor hun ergotherapeutische competenties, maar ook om hun persoonlijke competenties op een
gepaste manier in te zetten.
Het kunnen overleggen met mensen uit een andere cultuur, met
een ander waardenpatroon, het creatief zoeken naar oplossingen,
het kunnen inspelen op onverwachte situaties vraagt heel wat
flexibiliteit.
Melissa aan het woord...
Van alle Noord-Zuidstages die aangeboden
werden, sprak de stage bij SCAD in India mij
het meeste aan.
Ik hoop dat we de medewerkers van SCAD
heel wat kunnen bijbrengen met onze ‘Westerse’ kennis op vlak van ergotherapeutische
interventies en de vormingen.
Omgekeerd hoop ik ook om bij te leren van de plaatselijke
bevolking. Hoe zij bijvoorbeeld handelen met de weinige middelen die ze bezitten. De buitenlandse stage heeft ons ook de
kans om onszelf op de proef te stellen met betrekking tot zelfstandigheid, doorzettingsvermogen,…

Een buitenlandse stage is voor de student, de toekomstige ergotherapeut, een meerwaarde op verschillende vlakken. Ik hoop dat
ze alle vaardigheden die ze tijdens hun participatie in SCAD ontwikkeld hebben, hier of in het buitenland in de toekomst verder
kunnen inzetten. Ik wens hen dan ook heel veel succes toe!
Ook Magali De Pauw, opleidingshoofd vroedkunde, vindt deze
buitenlandse stage een meerwaarde voor hun toekomstige job:
“Ijveren voor een kwaliteitsvolle en onderbouwde moeder- en
kindzorg hier en elders op de wereld is een persoonlijke ambitie.
Vanuit dit engagement vind ik het belangrijk de blik van studenten
vroedkunde te verruimen naar moeders en kinderen wereldwijd.
SCAD biedt studenten de kans om op het terrein de zorg voor moeders en kinderen aan te pakken in een volledig andere setting. Volgens mij biedt SCAD deze studenten niet enkel de kans te groeien
als vroedvrouw, maar zeker ook als mens!”

“Ik ben Evelien De Jonghe, derdejaarsstudent ergotherapie.
Op 17 januari vertrek ik met Melissa
en twee studenten logopedie naar
het SCAD. Ik verwacht daar veel bij
te leren, zowel op ergotherapeutisch als op persoonlijk vlak.
Daarnaast hoop ik ook mijn steentje
bij te kunnen dragen. Dit niet alleen door middel van therapie te geven aan de cliënten, maar ik hoop er ook iets achter te kunnen laten, bv door vorming te geven aan lokale
medewerkers. Ik kijk er in ieder geval al naar uit!”

OOK LOGOPEDIESTUDENTES CÉLINE EN ELIEN TREKKEN NAAR INDIA!
Mijn naam is Céline Bernard en ik ben derdejaarsstudente logopedie aan VIVES.
Samen met drie andere meisjes ga ik naar India om er stage te lopen.
Ik verwacht om bij te leren in mijn eigen discipline, maar ook in andere richtingen. Ik denk dat deze buitenlandse stage mijn toekomstige loopbaan zal verrijken, maar ook mijn persoonlijkheid. Ik kijk erg uit naar deze
stage, om nieuwe mensen te ontmoeten en een andere cultuur te leren kennen,…
Hallo, ik ben Elien D’Artois. Momenteel zit ik in mijn derde jaar en in januari vertrek ook ik voor drie maanden op buitenlandse stage naar India.
Ik vind het heel spannend en ik hoop er veel bij te leren. Gedurende mijn logopedische stage in India zal ik
vooral bezig zijn met ondersteunde communicatie en het geven van sliktherapie. Hiervoor loop ik nu een
voorbereidende stage in Dominiek Savio te Gits. Ik wil leren om zelfstandig te handelen en om de kennis
die ik in België opdoe, door te geven aan de mensen daar. Anderzijds hoop ik ook om veel te leren van de
bevolking uit India, zodat ik zaken kan meenemen die ik kan gebruiken in mijn therapie, maar ook in mijn
verdere leven als mens.

SCAD en India leren kennen tijdens inleefreis

Herinneringen om te koesteren...
Tijdens de paasvakantie maakten we met een groep van 21
mensen een reis naar India om SCAD zelf en dit fascinerende
land beter te leren kennen.
De groep van mensen bestond uit medewerkers van
Dienstencentrum GID(t)S, familieleden van medewerkers en
mensen uit het ruime netwerk van onze vzw’s.
Het werd een fantastische reis met een boeiende groep mensen. Velen kenden elkaar vooraf niet en toch bleek de groep
heel goed samen te hangen. Een groep met aandacht en zorg
voor elkaar. Een groep die verder wilde kijken dan de eerste
blik. Een groep die kon relativeren wat ze zag, kijken voorbij
het cultuurverschil.
We kwamen terug met heel wat herinneringen.
Herinneringen aan SCAD, de organisatie waarmee we samenwerken en waarvan we diverse projecten bezochten. SCAD is
een organisatie die aandacht heeft voor mensen die anders
van aandacht verstoken blijven. Een organisatie die mensen
de kracht en de mogelijkheden heeft om hun leven in handen
te nemen. Of het nu gaat over mensen uit de zoutmijnen, leprozen, zigeuners of mensen met een beperking.
Herinneringen ook aan India zelf. Het verkeer is er altijd ongelofelijk en soms ook echt gevaarlijk. Regels zijn er niet (of
wij begrijpen in elk geval niet wat de regels zijn), koeien en

geiten, voetgangers, fietsers, honden, auto’s, tuktuks, bussen,
vrachtwagens … alles door elkaar en in alle richtingen.
Herinneringen aan de prachtige landschappen, van drukke
steden tot drukke dorpen, en drukke wegen die de twee
verbinden (lintbebouwing is niet enkel iets van Vlaanderen),
maar zeker ook heel mooie natuur. Van de kust tot de bergen.
Grote waterpartijen, mooie theeplantages, natuurreservaten,
veel dieren, veel vogels.
Herinneringen aan lekker eten. Altijd uitstekend eten, soms
heel verassend (zoals de ‘sissler’, een stoofpotje gekookt in
een koolblad, dat heet stomend op tafel wordt gezet). Veel
nieuwe smaken en geuren.
Maar vooral herinneringen aan de vele mensen die we mochten ontmoeten. Open mensen, vriendelijke mensen, soms
nieuwsgierig (vooral in die plaatsen waar we zowat de enige
westerse toeristen waren), maar altijd dienstbaar...
Mensen die - net als ons - in hun land iets van hun leven maken, mensen die op zoek zijn naar geluk, mensen die iets willen betekenen voor elkaar.
Philip Vanneste
GEDELEGEERD BESTUURDER

STEUN ONZE VRUCHTBARE SAMENWERKING!
U kan uw gift storten op rekening van Dominiek Savio Instituut
IBAN: BE22 4640 1126 1147 | BIC: KREDBEBB
met vermelding “Steun aan SCAD + uw naam”
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
We houden u graag op de hoogte van onze samenwerking en realisaties.

Nandri!
Dankjewel!

