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Nieuwsbrief  december 2018 
 

  
SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 

Kachtemsestraat 32     info@zoutmijnkinderen.be  

8800 Roeselare                   www.zoutmijnkinderen.be 

Tel: 0473 42 81 41 
 

 

Woordje van de voorzitter  
  

Goede vrienden     

              

Ons jubileumjaar is ingezet …  20 jaar vzw SOS Zoutmijnkinderen-India …  een verhaal van onrecht en 

noden zien, er diep door geraakt worden, de onstuitbare drang voelen om er iets aan te doen, de 

handen in mekaar slaan, empoweren, sterktes aanspreken, vertrouwen, verandering zien … en héél 

véél dankbaarheid. SAMEN maken we het VERSCHIL!  

Enerzijds SCAD die met doordachte visie, doeltreffende ondersteuning en empowerende aanpak de sociale 

ontwikkeling van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in het zuiden van Tamil Nadu coördineert en realiseert.  

Anderzijds de ondersteunende organisaties: SOS Zoutmijnkinderen-India, Belgium’s SCAD Women to Women, Provincie 

West-Vlaanderen, schoolgemeenschappen, wereldraden, serviceclubs, Groep Gidts … 

En minstens even belangrijk onze vele vrijwilligers en gulle schenkers … mensen zoals jullie met een hart van goud!   

SCAD geeft nooit op. Wanneer geadopteerde dorpen een grote stap vooruit hebben gezet (dit is een proces van 

jaren), laat SCAD hen financieel los maar ondersteunt hen nog verder met wijze raad. De beschikbare financiële 

middelen worden ingezet om recentere en nieuw geadopteerde achtergestelde dorpsgemeenschappen te 

ondersteunen om uit hun mensonwaardige situatie te geraken.  

Maar ook wij geven niet op …  met onverminderd enthousiasme verzekert ons team de continuïteit van de vzw. 

En jullie … wij ondervinden dat opgeven ook niet in jullie woordenboek staat … dat stemt ons bijzonder dankbaar en 

heel blij! 

 

In naam van het Bestuur wens ik jullie en al jullie dierbaren een zorgeloze gezondheid, warme genegenheid, 

deugddoende vriendschap, vreugde, dankbaarheid en heel veel geluk toe in 2019. 

 

Marjolijn Vergote 

Voorzitter SOS Zoutmijnkinderen India 

 

GRAAG UW AANDACHT: ons project ‘sos zoutmijnkinderen-India’ bij de Koning Boudewijn stichting 

heeft als mededeling: 128/3000/00012 

 

 

Geplande evenementen 

  

  

Filmavond Neruda 

Gulden Zonne 

Marktplaats Hooglede 

24/01/2019 

20.00 uur 

 

Slotviering Jubileumjaar 

20 jaar SOS 

Zoutmijnkinderen 

De Oude Melkerij  

Stationsstraat 143 Gits 

22/09/2019 

 
 

 

 

mailto:info@zoutmijnkinderen.be
http://www.zoutmijnkinderen.be/
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Activiteiten in 2018 

Startjubileumviering 

In dit overzicht blikken we met plezier terug op onze startjubileumviering. Het was fijn om velen onder jullie bij deze  

gelegenheid weer te zien. De afwezigen hadden ongelijk. Maar … jullie krijgen een tweede kans in september 2019!  

Daarover later meer!  

Het feest vond plaats In Scholengroep Sint Rembert in Torhout.  

We waren blij en trots met de aanwezigheid van dr. Cletus en dr. Amali. Ook de 

pioniers van SOS Zoutmijnkinderen-India waren er allemaal. Bij een glaasje cava 

en een knabbeltje werden de banden aangehaald. Het was voor veel 

genodigden een prettig terugzien van oude bekenden! 

Daarna ging het richting kapel. Het Gentse wereldkoor Karibu liet ons 

kennismaken met hun kleurrijke repertoire dat op deze unieke locatie volledig 

tot zijn recht kwam.   

De werkers van het eerste uur schetsten de realisaties van 20 jaar SOS-

Zoutmijnkinderen aan de hand van een powerpointpresentatie. We geven 

jullie de hoofdpunten mee.  

Irene bracht in herinnering hoe onze VZW ontstaan is.  

In het zuiden van India is de bevolking arm maar sommige groepen hebben 

het extra moeilijk. In de jaren ’80 van vorige eeuw werkten er meer dan 14.000 kinderen noodgedwongen mee in de 

zoutmijnen. Zo bleven ze verstoken van onderwijs en liep hun gezondheid groot gevaar. Toen dr. Cletus in 1985 SCAD 

(Social Change And Development) oprichtte, wilde hij in eerste instantie aan deze situatie verhelpen.  Irene zag bij een 

bezoek aan dr. Cletus en dr. Amali met eigen ogen de situatie van de zoutmijnwerkers. Vooral het lot van de kinderen 

ging haar zo aan het hart dat ze in 1998, gesteund door enkele goede vrienden, de VZW SOS Zoutmijnkinderen-India 

boven de doopvont hield. Ze deden hun verhaal in serviceclubs, in scholen, maar vooral riepen ze op om een 

‘zoutmijnkindje’ te ‘adopteren’ voor 50 € /jaar. Dit systeem liep 

uitstekend, dankzij de gedreven inzet van Irene en haar 

medewerkers.  Gesteund door het Vlaams Internationaal Centrum 

konden er fiscale attesten worden uitgeschreven waardoor men 

iets meer kon schenken. In 2012 echter diende de VZW over te 

stappen naar een samenwerking met de Koning Boudewijn 

Stichting. De tijden waren intussen veranderd. De KBS steunt geen 

‘adoptie’ van individuele kinderen maar wel projecten, die natuurlijk 

dezelfde doelen kunnen dienen. Toch vroeg dit een omslag in het 

denken en waren er trouwe schenkers die op dat moment 

afhaakten. ‘Maar,’ zo sprak een fiere Irene, intussen gaan alle, nu 

18.000 zoutmijnkinderen, naar één van de 287 schooltjes! 

 

Irene zocht en vond nieuwe partners voor haar 

missie. 

Welke projecten konden we tot nu toe realiseren 

met steun van de KBS?  

Een aantal scholen werden gerenoveerd en 

voorzien van sanitair en drinkwater.  

Er kon apparatuur  worden aangekocht voor het 

operatiekwartier en de infrastructuur  werd voorzien 

voor de ontwakingskamer van het nieuwe, 

broodnodige Medical Center. Momenteel 

ondersteunt de KBS het project ‘integrale 

dorpsontwikkeling:  in concreto renovatie van 

scholen, aanleg van moestuinen, verbetering van 

waterbekkens, voorzien van mobiliteitshulpmiddelen en therapietoestellen voor mensen met een beperking …  
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In 2008  startten in Antwerpen twee dames met SCAD Belgium’s Women to Women onder het 

motto: vrouwen in België creëren kansen voor vrouwen in Tamil Nadu. Onder meer schenken ze 

vrouwen een ‘geitenunit’ waarmee ze een inkomen kunnen genereren en hun kinderen een 

beter leven kunnen geven.  Ze maken vrienden en kennissen warm om vb. onder de kerstboom 

een cadeaubon voor een geitje, konijn, kalkoen … te leggen om op die manier te delen met de 

vrouwen in Tamil Nadu.  

SOS- Zoutmijnkinderen werkte samen met Memisa die, conform hun missie, materiaal hebben voorzien voor het 

Medical Center en het Community Based Rehabilitation Program. 

Enkele pioniers, o.a. Lieve Desmedt, hebben aanzienlijke sommen kunnen inzamelen via acties in scholen. 

De ouders van Arne en Eva hebben, ter nagedachtenis van hun kinderen, een project, ‘Arneva’,  opgestart. Ze 

realiseerden reeds een voorschoolse kinderopvang voor een dertigtal jonge kindjes, die nu gestimuleerd, gekleed en 

gevoed worden terwijl hun ouders aan het werk zijn.  

In deze opsomming mogen we zeker de Provincie West-Vlaanderen niet vergeten. Zij 

verleenden regelmatig hun steun, ondermeer voor de renovatie van scholen, 

ontwikkelingsprogramma’s voor vrouwen, noodhulp na de Tsunami en na de zware 

overstroming, uitbouw paramedisch centrum Anbu Illam, financiering huisjes voor de 

zigeunergemeenschap, verbetering voedingstoestand jonge moeders. 

In 2005 werd er een samenwerking opgestart tussen SCAD en Groep Gidts. De brugfiguur is Marjolijn Vergote, onze 

voorzitter en vriendin van Irene, die haar professionele leven gewijd heeft aan kinderen met een beperking. Ook groep 

Gidts kon projecten indienen bij de provincie: het CBR project kreeg ondersteuning en twee ingerichte 

revalidatiebussen konden gefinancierd worden  

Vanuit onze VZW worden er regelmatig inleefreizen georganiseerd.  Natuurlijk is het boeiend om zo de projecten ter 

plaatse te leren kennen/op te volgen. Door de deelnemers wordt er een bedrag geschonken om deze projecten te 

steunen. Ook vanuit Groep Gidts werden er al meerdere reizen naar SCAD ondernomen i.f.v. kennisuitwisseling en 

ondersteuning ter plaatse. SCAD-medewerkers kregen een opleiding in Groep Gidts. Een aantal medewerkers deden 

vrijwilligerswerk in SCAD en in samenwerking met VIVES en UGent liepen studenten stage in Tamil Nadu.  

Het overzicht vervulde de aanwezigen toch wel met enige trots. 

Een dankbare dr. Cletus nam even het woord om te benadrukken wat jullie steun voor SCAD 

betekent.  

We hebben in de loop van die 20 jaar toch heel wat 

kunnen realiseren, dankzij jullie giften en het 

enthousiasme van de SCAD medewerkers ter plekke.  

Bij dit alles vergeten we niet dat alle beetjes helpen en 

dat elke gift, klein of groot, via de KBS of gewoon via de 

KBC, met veel dank wordt aanvaard en, zoals jullie kunnen vaststellen, nuttig 

wordt gebruikt.  Onze VZW slaagt erin om ruim 97 % van de giften 

rechtstreeks te overhandigen aan SCAD omdat we de werkingskosten zo 

minimaal mogelijk houden.  

Karibu zorgde er in het tweede deel van hun optreden voor dat niemand onbewogen op zijn stoel kon blijven zitten bij 

hun meeslepende liederen.  

In de eetzaal wachtte ons een lekker maal, Indisch geïnspireerd maar ook Vlaams genoeg zodat het bij iedereen in de 

smaak viel. Met een goed glaasje wijn erbij kwamen de tongen pas echt los. De avond was dan ook al een mooi eind 

opgeschoven toen de laatsten naar huis gingen. We kunnen terugkijken op een geslaagde viering!   

 

Andere activiteiten  
 

Onze activiteitenkalender 2018 was  goed gevuld. We vernoemen hier de belangrijkste : 

- Op 25 januari keken we in de Gulden Zonne naar ‘Raftan’:  een prille liefde wordt op de proef gesteld in deze 

film die op krachtige wijze twee thema's tegelijk aanraakt: de vlucht naar een beter leven en de 

aanhoudende, desastreuse gevolgen van familievetes in de Afghaanse cultuur. 

- Op 8 en 11 februari konden jullie genieten van een ‘Magic Dinner’ in de Zilveren Lepel in Hooglede. De 

aanwezigen konden hun ogen niet geloven … gelukkig werd het lekkere eten niet weg gegoocheld! 

- De wereldmarkt Dunia in Oostduinkerke was opnieuw een aangenaam en kleurrijk gebeuren en een ideale 

gelegenheid om bezoekers te sensibiliseren voor ons project. 
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- In november, tenslotte, ging naar jaarlijkse traditie een lichtjestocht door, georganiseerd door de SCAD 

werkgroep van Groep Gidts.  Zo’n 200 deelnemers vierden ‘Divali’, een feest van hoop. 

- Ook op de Kerstmarkt in Torhout waren we present om SOS-Zoutmijnkinderen in de kijker te stellen. 

-  SCAD Belgium’s Women to Women organiseerde in januari een inleefreis en ook Irene en Marjolijn trokken een 

week naar SCAD. Daarover konden jullie alles vernemen in de nieuwsflash. 

- Natuurlijk waren er nog andere activiteiten om geld in het laatje te brengen zoals sensibiliserende en 

fondsenwervende uiteenzettingen in verenigingen en scholen, verkoop van tweede handsspullen, marsepein, 

perkplanten, een pianorecital, een theatervoorstelling, een Vespa-tocht …  

Gerealiseerde projecten in het voorbije werkjaar 
 

We houden dit hoofdstuk kort: in de nieuwsflash van juni werd er uitvoerig ingegaan op de verschillende 

projecten waaraan we onze steun verlenen. 

 

Project van SOS Zoutmijnkinderen-India/SCAD Belgium's Women to Women, in 

samenwerking met de Koning Boudewijnstichting: noodzakelijke realisaties i.f.v. 

dorpsontwikkeling in 30 achtergestelde plattelandsdorpen  
 

In vorige nieuwsbrief werd dit project toegelicht. We geven graag mee wat er dankzij jullie steun kon 

gerealiseerd worden in 2018:  

- renovatie van 6 dorpsscholen   

- herstellen en uitdiepen van 5 waterbekkens (en op punt stellen bijhorende waterputten) 

- jobcreatie voor 25 vrouwen 

- orthopedische apparatuur voor 25 personen met beperking    

 

Met dit project gaan we onverminderd door in 2019!  
 

Geplande activiteiten in 2019 

 
In 2019 organiseert het college van Veurne een inleefreis en SOS-Zoutmijnkinderen een jubileumreis.  

De andere activiteiten vinden jullie in de kalender en ten gepasten tijde op de website.  

Speciale aandacht zal gaan naar de afsluitviering van ons jubileumjaar op 22 september.  

Maar daarover krijgen jullie ruim op tijd een uitnodiging.  

Stip toch maar deze datum aan in jullie nieuwe agenda!  

 

Tenslotte  

 

Namasté, dankjewel 

voor de steun van alle lieve mensen 

gedurende 20  jaar! 
 

Samen realiseren we de missie van SCAD:  

 

Maak van de gemeenschap een 

betere plaats waar alle mensen met 

waardigheid en respect behandeld 

worden, iedereen gelijke kansen, 

rechten en erkenning krijgt. 

 

Privacywetgeving  
Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven tenzij op uw vraag/met uw toestemming. U mag steeds vragen om 

deze 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 kunnen jullie onze uitgebreide ‘privacyverklaring’ lezen. 

http://www.zoutmijnkinderen.be/
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Redactie: Irena Vanderjeugt, Marjolijn Vergote, Marijke Ven  

 

 

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF DIGITAAL !!! 

Stuur hiervoor een mailtje met onderwerp ‘Nieuwsbrief 

Zoutmijnkinderen’ naar onderstaand mailadres 
info@zoutmijnkinderen.be en help ons om kosten en 

bomen te sparen.  

BEZOEK ONZE WEBSITE: www.zoutmijnkinderen.be 

               

 

‘SOS ZOUTMIJNKINDEREN’ 

wenst u een hartverwarmend 2019! 

 
 
 
 
 
Cletus Babu      Tamil Nadu India 
Heidi Biesbrouck    Hooglede 
Francky Biesbrouck     Torhout 
Annemie Crabbe     Veurne 
Lieve Desmedt     Torhout 
Fabienne Hopchet             Edegem 
Sonja Kersse      Tielt   
Marie Ooms      Antwerpen 
Els Van Eeckhoutte     Pittem 
Patrick Vandegehuchte     Oostende 
Irena Vanderjeugt     Pittem 
Hilde Vandorpe     Hooglede 
Marijke Ven     Oostende 
Marjolijn Vergote     Roeselare 
Tine Vergote      Roeselare 
 
 

                                                             

DONEER 

1. MET FISCAAL ATTEST  

Rekening en  BIC begunstigde                  

BE10.0000.0000.0404  -  BPOTBEB1 

Naam en adres begunstigde:                   

KBS (Koning Boudewijn Stichting) 

1000 BRUSSEL 

Mededeling:                                                     

 ***128/3000/00012*** 

(= verwijzing naar het project 

‘Zoutmijnkinderen-India’) 

(Vanaf 40 €)  

2. ZONDER FISCAAL ATTEST: 

Rekening en  BIC begunstigde:    

BE02.4748.1823.4140  -  KREDBEBB 

Naam en adres begunstigde   

SOS Zoutmijnkinderen Roeselare 

Mededeling:    

‘GIFT zoutmijnkinderen’ of  

‘GIFT kinderen met beperking’ 

 

SCHENK via (duo)legaat  

Info op de website 

 

IETS TE VIEREN?  

Laat SCAD delen in uw 

feestvreugde en geef 

bovenstaande rekeningnummers 

als cadeautip. 

mailto:info@zoutmijnkinderen.be
http://www.zoutmijnkinderen.be/

