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BESTE VRIENDEN 

 
‘Hoe hou je de moed erin nu de coronacijfers de feestvreugde alweer verstoren?’ stond er in 
de krant … Tja, het is geen makkelijke periode maar niettemin mogen we onze zegeningen 
tellen. We hebben eten, stromend water en als we ziek zijn,  is er een dokter in de buurt. 
Evident toch? Ja, maar lang niet voor iedereen! Dankzij jullie steun heeft SCAD-NIRMAN 
noodhulp kunnen bieden tijdens de pandemie, die nog steeds veel slachtoffers maakt in het 
zuiden van India. Jullie hulp blijft meer dan welkom, ook voor de andere projecten die voor 
zovelen het verschil maken.   
                                                                                                   

SAMEN STEUNEN WE SCAD-NIRMAN IN HUN AANPAK VAN DE COVID-PANDEMIE 

Jullie schenkingen aan het ‘Fonds Vrienden van SOS Zoutmijnkinderen-India ‘ worden 
rechtstreeks geïnvesteerd in projecten van SCAD-NIRMAN. Met jullie giften via de KBC 
rekening kan onze VZW voldoen aan de verwachte cofinanciering van projecten die we 
aanvragen en die gesubsidieerd worden door de provincie West-Vlaanderen, eu can aid e.a.  

Onderstaande getuigenis is een illustratie van de werkwijze van  SCAD-NIRMAN: men trekt 
naar de dorpen om noden te onderkennen en ondersteuning te bieden. Dit gebeurt vooral 
door vinger aan de pols te houden bij de dorpelingen, o.a. via de vrouwengroepen. Het 
verhaal illustreert hoe een moeder geholpen wordt om zelfstandig een inkomen te 
verwerven dankzij een renteloze lening waardoor het gezin kan overleven.  

SCAD investeert zo intussen in meer dan 600 dorpen en ondersteunt zo duurzame 
ontwikkeling. De laatste jaren werd er ook veel noodhulp verstrekt, tijdens de pandemie 
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maar ook tijdens de - door klimaatopwarming helaas frequentere - overstromingen en 
periodes van extreme droogte.    

 Mevrouw Rajalakshmi, 31, heeft een 
zoon met een beperking en twee 
dochtertjes van 3 en 1.  Haar man 
werkt als sjouwer.  Het  SCAD- 
NIRMAN team leerde de familie 
kennen tijdens een mobiel kamp 
waarbij ze ondersteuning opstartten 
voor hun  zoon. Het gezin kwam net 
rond: Rajalakshmi vulde hun inkomen 
aan door kleren te stikken op haar 
oude naaimachine: ze is een zeer 
goede naaister die netjes en precies werkt en ze kreeg meer en meer klanten. De verplichte 
lockdown door Covid 19 had echter een enorme impact op het werk en dus het inkomen van 
haar man. SCAD-NIRMAN schoot te hulp door haar een intrestvrije lening te geven van INR 
15.000 (€ 180) waarmee ze een betere naaimachine kon kopen. Dat hielp het gezin door de 
lockdown. Veel klanten vroegen haar tips om zelf te naaien en Rajalakshmi is intussen 
gestart met het geven van naailessen. Al dit werk verzet ze zonder aan tijd in te boeten om 
te zorgen voor haar zoon: dat blijft haar topprioriteit. Ze verdient nu de mooie som van INR 
9.000 (€ 108) en zelfs meer in de festivalperiode. Als succesvol ondernemer slaagt ze erin de 
eindjes aan elkaar te knopen voor haar gezin. 

SOS-ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA EN SCAD-BELGIUM’S WOMEN TO WOMEN: SAMEN 
STERK 

Het is jullie ongetwijfeld al opgevallen dat onze nieuwsbrief een nieuwe look kreeg. SOS-
Zoutmijnkinderen-India  en SCAD Belgium’s Women to Women gaan nog nauwer 
samenwerken. Door een gezamenlijke nieuwsbrief worden sponsors uit West-Vlaanderen op 
de hoogte gebracht van de realisaties van de SCAD-NIRMAN sympathisanten van de 
Antwerpse/Brusselse pijler en vice versa. In onze geglobaliseerde en digitale wereld is de 
afstand Roeselare - Antwerpen een boogscheut.  

ACTIVITEITEN IN 2021 

Nodeloos te zeggen dat het virus onze geplande activiteiten danig heeft gedwarsboomd. 
Enkele digitale activiteiten brachten toch wat geld in het laatje: een geslaagde virtuele 
gidsbeurt door Antwerpen-Zuid, verkoop van perkplanten, kaarsen en crea, marsepein en 
confituur, kerstcadeaus. 

Hartelijk dank aan de jubilarissen die als alternatief geschenk een gift via FVV SOS 
Zoutmijnkinderen-India voorstelden: Women to Women kon zo de fraaie som van  € 3.000 
verzamelen. 
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De vijfdaagse fietstocht ‘KrisKras Westhoek’ van het college van Veurne was een succes voor 
16 leerlingen,  leerkrachten en hun familie. Ons werk werd onder de aandacht gebracht en 
de gesponsorde kilometers brachten het mooie bedrag van € 4.000 op.   

REALISATIES IN 2021  

Ondanks de covid 19 pandemie konden we heel wat projecten financieren.  

Dankzij jullie financiële steun – via het ‘Fonds Vrienden van SOS Zoutmijnkinderen- India’ 
van de Koning Boudewijnstichting. 

− Integrale dorpsontwikkeling € 10.000  : renovatie en uitrusting scholen 
− Actieplan om de voedselschaarste te verhelpen in tien dorpen € 26.750  

Dankzij het ‘Fonds Monseigneur Jean Jadot’ op voorspraak van de Koning 
Boudewijnstichting.  

− Jobcreatie voor 57 kansarme alleenstaande vrouwen: € 10.000  

Met subsidies van de provincie West-Vlaanderen (€ ruim 40.000) en dankzij jullie 
cofinanciering  

− Tewerkstelling van kansarme alleenstaande vrouwen  
− Renovatie van drie waterbekkens 
− Covid 19 noodhulp en overbruggingsondersteuning 

Dankzij jullie cofinanciering van € 2.000 zorgde het Eu can aid SCAD project voor € 23.000 
waardoor SCAD-NIRMAN € 25.000 € kon besteden aan integrale dorpsontwikkeling.  

En verder  

DIS Koksijde steunde opnieuw 2 schoolrenovaties. TROSSO Torhout sponsorde de herstelling 
van een waterbekken, zorgde voor bomen op de oever en visjes voor de viskweek. Het 
ArnEva project loopt door dankzij het Annuntiata Instituut, Veurne. Bovendien  bekostigden 
ze brillen en hoorapparaten voor scholieren. Dat alles ter waarde van zo’n € 10.000.   
Het stadsbestuur Roeselare en het gemeentebestuur Hooglede hebben naar jaarlijkse 
gewoonte een bedrag geschonken van zo’n € 1.000.  
De Vlaamse Studiegroep Vroegdiagnose, Vroegbehandeling en Ontwikkelingsbegeleiding 
schonk ruim € 5.000 voor de ondersteuning van kinderen met een beperking.  
 

Sinds 2005 werken we samen met Groep Gidts: de focus ligt op ondersteuning van 
personen met een beperking door fondsenwerving en uitwisseling van know-how.  

Het SCAD-NIRMAN APT-team werkte verder aan de productie van aangepaste (zit en stand) 
hulpmiddelen met gerecycleerd karton en papier: een uiterst duurzame, low cost techniek 
die door APT trainers en Groep Gidts medewerkers werd aangeleerd vóór de Covid 
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pandemie. De Provincie West-Vlaanderen financiert mee dit APT-project. 
Jammer genoeg was en blijft vrijwilligerswerk en buitenlandse stage VIVES studenten in 
SCAD niet mogelijk vanwege de corona pandemiemaatregelen. 

EN DE TOEKOMST?  

 

We willen verder maximaal steun 
verlenen aan de uitgebreide 
projecten die duurzame ontwikkeling 
in achtergestelde dorpen binnen het 
Tuticorin en Tirunelveli District 
bewerkstelligen. De nadruk ligt op 
verbetering van de voedingstoestand, 

tewerkstelling van kansarme vrouwen, kwalitatief onderwijs, ondersteuning van personen 
met een beperking en (drink)watervoorziening. Daarvoor rekenen we op onze trouwe 
sponsors. We hopen dat de Covid-situatie ons vlug toelaat een activiteit te organiseren 
waarbij we elkaar weer eens ‘echt’ kunnen ontmoeten!  

Tenslotte  
 
Samen realiseren we de missie van SCAD-NIRMAN:  
 

Maak van de wereld een 
betere plaats 

waar alle mensen met 
waardigheid en respect 

behandeld worden, 
waar iedereen gelijke kansen, 

rechten en erkenning krijgt. 

  Namasté                                               
 

 

SOS Zoutmijnkinderen-India steunt de SDG’s. 
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Bezoek onze website: 
www.zoutmijnkinderen.be 

Volg SOS Zoutmijnkinderen-India op 
Facebook.             

 
 
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet digitaal en wil u helpen 
kosten en bomen te sparen?  

Bezorg ons a.u.b. uw mailadres: 

info@zoutmijnkinderen.be  

 
 
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 e-mailwijziging). Op 
onze website www.zoutmijnkinderen.be kunt u onze uitgebreide 
‘privacyverklaring’ lezen. 
 
 
 
Redactie: Irena Vanderjeugt, Marjolijn Vergote, Marie Ooms, 
Marijke Ven  
 

‘SOS ZOUTMIJNKINDEREN-
India’  

wenst u een gezond en 
voorspoedig 2022! 

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

 

HOE DONEREN?  
1. MET FISCAAL ATTEST 

 

De Koning Boudewijnstichting beheert 
het Fonds Vrienden van SOS 
Zoutmijnkinderen-India. Voor giften 
aan het Fonds van 40 € en meer per 
jaar verleent de Koning 
Boudewijnstichting een fiscaal attest. 
Dit geeft een belastingvermindering 
van 45 % op het totaal gestorte bedrag 
(art. 145/33 WIB).  

 
Storting op het Fonds Vrienden van 
SOS Zoutmijnkinderen: 

BE10 0000 0000 0404 - BPOTBEB1 
Naam en adres begunstigde: 

Koning Boudewijnstichting  

Gestructureerde mededeling: 
***020/1740/00079*** 
of via online donatie: 

https://donate.kbs-
frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~
mijn-donatie 

 

2. ZONDER FISCAAL ATTEST 

  

BE02.4748.1823.4140  -  KREDBEBB 

Naam en adres begunstigde:   

SOS Zoutmijnkinderen Roeselare 

Mededeling:    

‘GIFT SOS Zoutmijnkinderen-India’  

 

IETS TE VIEREN?  

Laat SCAD NIRMAN delen in uw 
feestvreugde en geef 
bovenstaande rekeningnummers 
als cadeautip! 
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