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Beste vrienden

Via deze nieuwsbrief willen we u informeren over het 
SCAD project, dat wordt gesteund vanuit het SCAD 
fonds van Dienstencentrum GID(t)S.

SCAD kreeg dit jaar een zeer prestigieuze prijs toe-
gekend: ‘The National Education and Social Work 
Award’, een toekenning vanuit de ‘Capital Foundation 
of India’ en tevens een bekroning voor de jarenlange 
inzet voor mensen die anders door de maatschap-
pij vergeten worden. We willen Dr. Cletus en zijn hele 
team van harte feliciteren met deze mooie award. 

Daarnaast ondertekenden SCAD, VIVES Hogeschool 
en Dienstencentrum GID(t)S een samenwerkings-
overeenkomst. Ook de komende jaren willen we blij-
ven samenwerken door studenten van diverse oplei-
dingen naar SCAD te sturen.

In deze nieuwsbrief leest u het verslag van Lut  
Stubbe en Bea Van Kersschaever. Zij gingen op be-
zoek bij SCAD. Beiden hebben jarenlang ervaring in 
de zorg voor personen met een beperking. Het is de 
bedoeling dat ze de komende jaren nog een aantal 
keer naar SCAD trekken, om ter plekke met de mede-
werkers in dialoog te gaan en zo mee te werken aan 
de opbouw van hun expertise. 

Dankzij de ontvangen steun van de provincie West-
Vlaanderen kon Dienstencentrum GID(t)S al € 36.000 
(van de € 40.000) naar SCAD doorstorten voor de aan-
koop van 2 nieuwe, volledig ingerichte busjes voor de 
CBR-werking. Ook hebben we de eerste schijf van  
€ 10.000 ontvangen en doorgestort voor een vormings-
project. Op die manier kan SCAD blijvend mensen berei-
ken in het uitgestrekte gebied waar ze ondersteuning  
bieden. 

Vanuit onze werking schonken we € 11.952: € 3.531 
vanuit het SCAD fonds voor de heropbouw na de 
overstromingen, € 2.960 voor het ‘Retention Fund’ 
(het borgen van de opgebouwde kennis van men-
sen die stages liepen in België), € 1.472 van de SCAD 
quiz specifiek bedoeld voor de werking van het nieu-
we centrum en € 3.929 van de twee lichtjestoch-
ten bedoeld om de werking voor personen met een  
beperking te ondersteunen. 

Dankzij deze nieuwsbrief kunt u de werking van SCAD  
en onze samenwerking met SCAD van nabij blijven 
volgen. We hopen ook dit jaar te mogen rekenen op 
uw milde steun. 

Philip Vanneste



Lut Stubbe en Bea Van Kersschaever op bezoek bij SCAD

In de loop van 2015 contacteerde Philip Vanneste 
Lut Stubbe en Bea Van Kersschaever voor het eerst 
in verband met SCAD. Zij werkten beiden fulltime 
in de sociale sector als orthopedagoge en als 
maatschappelijk assistente-psychotherapeute. 
Zo leerden zij tussen 9 en 22 februari 2016 de 
verschillende projecten binnen SCAD van nabij 
kennen. 
Hun verslag...

Ervaringen uitwisselen
Het accent lag op scholen voor ‘special education’ en op 
mobiel teamwerk als een vorm van thuisbegeleiding 
of ambulante begeleiding voor kinderen met neuro-
motorische en/of mentale beperkingen. 

Wij kregen de kans om samen te werken met enkele 
stagiair(e)s van Vives Brugge en ideeën uit te wisselen 
met buitenlandse bezoekers-sponsors (uit Groot-
Brittannië en Australië). Een echte meerwaarde.
Bovendien woonden we de officiële opening van een 
‘Medical and Rehabilitation Center’ bij.

Voor wat is er nog steun nodig?
Om de missie van SCAD te realiseren is er nood aan 
ruimere uitbouw van de materiële infrastructuur én 
van de kennis wat betreft ontwikkelingsprogramma’s 
voor o.a. kinderen met mentale beperkingen, neuro-
motorische beperkingen, leerproblemen, autisme, 
hyperactiviteit, sensorische problemen...

De leerkrachten, therapeuten en begeleiders   

doen hun uiterste best en realiseren met veel 
enthousiasme een zo goed mogelijke begeleiding en 
vorming ondanks beperkte middelen.
Voldoende beschikbaarheid van deskundig personeel 
naast didactische hulpmiddelen en aangepaste 
klaslokalen zijn eveneens cruciaal en verdienen 
extra support.

Cultuur opsnuiven
De ontvangst was gastvrij en gedurende ons hele 
verblijf omringden de mensen van SCAD ons met 
veel attentie en zorg. Het gastenverblijf oogde zeer 
voortreffelijk. Zowel ons logement, de maaltijden en 
het vervoer waren perfect geregeld.
Tussendoor maakten we kennis met de Hindoe–
cultuur en de typische kledingshops. 

We kwamen ook in contact met de andere werkingen 
van SCAD, zoals onder andere de vorming en 
empowerment van vrouwen (zelfhulpgroepen) en 
onderwijs aan kinderen om kinderarbeid te vermijden 
(o.a. in de zoutmijnen), de gezondheidszorg, support 
voor plattelandsontwikkeling en zorg voor het milieu.

Een dikke pluim voor en dank aan Dr. Cletus Babu en 
alle andere Indiase teamleden!

De steun vanuit het Dominiek Savio Team, de 
provincie West-Vlaanderen, de vzw Zoutmijnkinderen 
en de vele andere hulpverleners is zeker zinvol en 
heeft al heel wat medemensen in Zuid-India vooruit 
geholpen in een meer menswaardig bestaan!



Lichtjestocht  2016: een lumineuze editie

Voor het tweede jaar op rij lokte de lichtjestocht ten voordele van SCAD heel wat enthousiaste deelnemers. 
Voor deze editie waren er ruim 180 inschrijvingen. De opbrengst bedroeg € 1.638.

Met een fluohesje en zaklamp startten we vol moed 
de wandeling van vijf kilometer. De tocht bracht ons 
al snel tot bij de eerste stopplaats. Hier schreven we 
een wens neer en genoten we van een hapje tijdens 
een buikdansoptreden. Even verder mochten we – 
onder het toeziend oog van de Golem – onze wens 
ophangen.

De sfeervolle verlichting langs de landelijke wegen 
loodste ons daarna tot bij een tweede tussenstop. 
Hier werd ons het verhaal van de wolf en het lam 

verteld, waarna we om de hoek even opwarmden 
met een lekkere tas soep.

Tijdens het laatste deel van de tocht werden we op-
geschrikt door spoken. 
Bij de aankomst wachtte ons de welverdiende spa-
ghetti en een variatie aan dessertjes.
Dit was een sfeervolle en geslaagde editie van de 
lichtjestocht. 

Ins Dierendonck



Bas D’Haen en Lise Desmet over hun vrijwilligerswerk bij SCAD

Bas D’Haen en Lise Desmet zijn derdejaarsstudenten Orthopedie. Afgelopen jaar 
besloten zij om als orthopedisch techniekers vrijwilligerswerk te gaan doen in de 
organisatie SCAD. Zij gaven hun zomerverlof voor 4 weken op en keerden terug 
met een ervaring rijker.

Goed voorbereid vertrokken we op 21 augus-
tus richting het Zuiden van India, Tamil Nadu.  
Eenmaal aangekomen in ons verblijf, ontving het hele 
SCAD Team ons zeer hartelijk. 
Wat ons meteen opviel was de tot-in-de-puntjes-uit-
gewerkte stageplanning, zeer fijn om alles goed ge-
regeld te hebben. 

Op maat gemaakte hulpmiddelen
Onze taak binnen het project bestond grotendeels uit 
de vervaardiging van orthopedische hulpmiddelen in 
de werkplaats. 
Daarnaast gingen we elke dinsdag en vrijdag met de 
‘SCAD ambulance’ naar afgelegen dorpen om mee 
te helpen aan CBR (Community Based Rehabilation)-
assessment kampen. 
Een mooie afwisseling tussen het ervaren van nooit 
eerder geziene orthopedische aandoeningen en de 
effectieve creatie van op maat gemaakte hulpmidde-
len. 
We leerden hier voornamelijk een efficiënt product af 
te leveren met een minimum aan materialen.
Daarnaast kregen we ook nog de kans om enkele 

‘special communities’ te bezoeken zoals het lepra-
dorp, een zigeunerschooltje, de zoutmijnen, tsunami 
oorden, … Een leerrijke ervaring als je het ons vraagt.

Kortom, wij hebben enorm genoten van deze reis. 
Zowel de unieke ervaring als de natuur en de cultuur 
hebben een indruk op ons nagelaten voor het leven. 
Een aanrader voor iedereen!



Realisaties Arul Durai en Sornastalin sinds hun terugkeer

In 2015 liepen Arul Durai en Sornostalin 2 maanden 
stage in Dominiek Savio, Orthotaal en Thomas More.  
Sindsdien hebben zij zeker niet stilgezeten. Hier 
volgen enkele van hun realisaties.

Tal van ADL-hulpmiddelen zijn op een degelijke ma-
nier nagemaakt. Deze hulpmiddelen ondersteunen 
het leerproces van vaardigheden en verhogen de 
mate van autonomie en zelfstandigheid. Enkele voor-
beelden zijn hulpmiddelen om te schrijven en te teke-
nen, een waslijn met knijpers ...

Inmiddels maken zij verschillende types van enkel-, 
voet- en knieorthesen, opgebouwd in functie van spe-
cifieke therapeutische doelstellingen.

Verstrekte manuele rolstoelen zijn nu voorzien van 
noodzakelijke aanpassingen (tafelblad - abductieklos 
- hoofdsteun) om een betere en meer comfortabele 
zithouding te verzekeren.

Zij bouwen een Speel-o-theek uit. 
De inspiratie vonden zij bij Greta Bruwier, eindverant-
woordelijke van De Dobbelsteen, de Speel-O-Theek 
van Dominiek Savio. 
Ouders, leerkrachten en CBR-medewerkers kunnen 
educatief en ontwikkelingsstimulerend speelgoed 
ontlenen om te gebruiken in de thuis-, school- en the-
rapiecontext.

Zij maakten posters en folders, die de empowerende 
mogelijkheden illustreren die SCAD aanbiedt aan kin-
deren en jongeren met een beperking.



Ook de provincie West-Vlaanderen steunt SCAD

FRANKINI GOOCHELT VOOR INDIA

Wat:   Goochelshow t.v.v. SCAD India
Wanneer: 22 januari 2017 | 15u
Waar:  De Gulden Zonne
  Hooglede
Info:  info@zoutmijnkinderen.be
  051 24 20 16

MASAAN

Wat:   Indische film | drama
  t.v.v. SCAD India
Wanneer: 30 maart 2017 | 20 u 
Waar:  De Gulden Zonne | Hooglede
Info:  info@zoutmijnkinderen.be
  0473 42 81 41

HAUTE QUIZINE IV

Wat:  Quiz t.v.v. SCAD India
Wanneer: 21 april 2017 | 20 u
Waar:  M&M | Mariasteen | Gits
Prijs:  € 20/ploeg (max. 4 personen)
Inschrijven:  hautequizine@outlook.com 
  0474 41 75 51

KALENDER

Een diep gemeende DANK U WEL aan de provincie 
West-Vlaanderen voor de omvangrijke subsidiesteun 
die we ontvangen voor de realisatie van twee belang-
rijke SCAD projecten.

Mobiele CBR-unit
Een mobiele CBR-unit maakt onderzoek, behande-
ling en begeleiding van personen met een beperking 
in afgelegen dorpen mogelijk. Hiervoor kende de 
provincie West-Vlaanderen € 40.000 toe.
Ondertussen is het geld doorgestort voor de aankoop 
van een tweede CBR-bus, voorzien van test- en be-
handelingstoestellen die het SCAD CBR-team nodig 
heeft voor deze dienstverlening.
In geval van hoogdringende medische noden worden 
deze bussen ook ingezet als ziekenwagen.

Vorming voor verzorgers
Dit project richt zich naar ouders met een kind met 
een beperking, leerkrachten, zwangere vrouwen, 
leden van vrouwenzelfhulpgroepen, kinderopvang-
moeders alsook personeelsleden van SCAD Rural 
Development.
De doelstelling van dit vormingsprogramma is hen 
kennis te laten verwerven over de oorzaken, gevol-
gen en preventie van handicap. Daarnaast zullen ze 
ook de mogelijkheden voor ondersteuning, begelei-
ding en behandeling leren kennen. 
Het bijkomende belangrijke topic is de bewustma-
king van de rechten van een persoon/kind met han-
dicap gelinkt met sensibilisering om deze rechten 
effectief toe te passen binnen de samenleving.

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. 


