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Na een mooie zomer ondanks de Covid-19 maatregelen, hopen we dat jullie en jullie families het 
goed stellen. 
Samen wensen we de draad terug op te pakken om onze vrienden van Tamil Nadu en Zuid-indië 
te steunen. 
We hebben de datum van deze nieuwsbrief vervroegd om jullie nieuws te geven uit Indië waar 
Scad Nirman blijk geeft van grote creativiteit om de meest hulpbehoevenden te helpen, ondanks de 
zeer moeilijke omstandigheden door het Corona-virus. 

Ik stel dus voor om Françoise’ s samenvatting te lezen van de brief die we uit Indië hebben           
ontvangen. 
Alvast dank om je hart te laten spreken. We zouden het ontzettend fijn vinden om begin december 
een mooie som te kunnen schenken als kerstgeschenk! 
Met genegen en dankbare groeten, 
                                                                                                                            Marie Ooms, voorzitter

Nieuws uit Zuid Indië 

 Net zoals hier in Europa, zijn onze vrienden van Tamil Nadu getroffen door de Covid-19 pandemie, maar 

 dan nog in veel grotere mate en dit vooral in de steden. Velen hebben hun job verloren en migreren te 

 voet naar het Zuiden en komen terug naar hun geboortestad in de Tamil Nadu. Van de beloofde sociale 

 zekerheid en medische ondersteuning komt helaas niet veel terecht. 

 Scad Nirman probeert rijst en linzen te schenken aan deze families. Maar het openbaar transport is verboden. 

 Verantwoordelijken van de vrouwengroepen gaan daarom de goederen halen voor oudere personen en 

 gehandicapten, die niet meer tot bij de winkels geraken. (Het is natuurlijk Scad Nirman die de goederen     

 rechtstreeks betaalt via internet aan de winkelier).
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    Jongeren uit het dorp bezoeken deze alleenstaande mensen en controleren of ze het goed stellen.     

    -  Wat een geluk dat ze met hun redelijk goedkope smartphones elkaar kunnen bellen.     

     

    

    Ander aspect : de kinesisten van Scad kunnen via WhatsApp eenvoudige oefeningen aan de 

    verantwoordelijken van de vrouwengroepen voor zij die het nodig hebben. Solidariteit is hier geen 

    abstract begrip ! 

    Bovendien heeft Scad een centrum geopend voor personen die matig getroffen zijn door de ziekte om ze    

    met traditionele Indische medicijnen te behandelen.       
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De vrouwengroepen die geitjes fokken of naaien met de naaimachine hebben het wat beter getroffen: 

geitenvlees wordt momenteel aan een goede prijs verkocht en naaisters hebben veel werk met de maskers, 

die door de stad worden aangekocht. Women to Women heeft al honderden groepen ondersteund, maar 

er blijven er nog veel die op een microkrediet wachten om te starten met verkoop van vee of met 

een atelier. 

De overheid doet ook beroep op Scad Nirman om via hun netwerk afgelegen dorpen te bereiken. 

Het grote ziekenhuis van Scad dat bijna leeg stond is ter beschikking gesteld van de overheid om Covid-19 

patiënten te verzorgen. 

De traditionele regenwaterreservoirs (oranies), gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting worden 

goed gebruikt, maar staan nu bijna leeg gezien de warmte. 

Al deze informatie is, samen met mooie foto’s uit de  laatste 

Newsletter van Scad Nirman (in het Engels) onder de titel

 “ Scad Nirman-Responds-Covid 19 -2020 ” terug te vinden 

op onze website www.scad.be.

  Het hele land is getroffen door het virus, zij het door de ziekte zelf of door het gebrek aan inkomen. 

  Sommigen lijden honger, anderen zijn psychologisch aangetast. Vele handelaars moeten zich failliet   

  verklaren omdat ze geen klanten meer hebben, geen geld om hun huur te betalen, … Het begin van 

  een vreselijke vicieuze cirkel!  

  We weten dat jullie elke dag hulpvragen ontvangen van verschillende organisaties of goede doelen. 

  Maar ook Scad  heeft u echt nodig om de hulpbehoevenden uit Tamil Nadu te kunnen helpen! 

  Jullie zijn altijd zeer gul geweest en het is dankzij jullie dat Scad Nirman  al wonderen heeft kunnen 

  verricht bij de armsten uit het land. 

  We wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om iedereen die een gift heeft geschonken, 

  zij het in plaats van het theater, of een extra Corona-gift, van harte te bedanken, alsook de

  organisaties Soroptimist  ‘De  Zes Rozen’ ,  ‘Innerwheel Antwerp 2’  uit Antwerpen en de Lions 

  van ‘ Gandalys de Gand’.

  Door de lock-down en de Corona-maatregelen in België, hebben we geen theaters, 2de handsmarkten,    

  plantenverkopen of winstgevende activiteiten kunnen organiseren. We hebben dus het nodige geld 

  dat Scad nodig heeft om te voorkomen dat het virus in Zuid Indië nog harder toeslaat, niet kunnen 

  inzamelen.
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Help SCAD om deze situatie om te keren. 

Misschien kan de besparing die wij dit jaar hebben gedaan door minder op reis te gaan, minder uit te gaan 

eten of winkelen, net aan Scad gestort worden? 

Zo wordt een belemmering omgevormd tot een mooie daad! 

Vergeet niet dat in 2020 alle giften  aan Scad – via de koning Boudewijnstichting – voor 60% aftrekbaar 

zijn (i.p.v. 40%). 

Als jullie 100 EUR schenken, krijgen jullie daar 60 EUR van terug via de belastingaangifte, waardoor je 

eigenlijk maar 40 EUR uitgegeven hebt! 

Rekeningnummer Koning Boudewijnstichting  BE : 10 0000 0000 0404

Verplichte gestructureerde mededeling (OGM) :   128/3000/00012

Voor een gift zonder fiscaal attest :

Rekeningnummer SCAD :  BE02 7380 2717 1540  

Melding: gift.

We rekenen op jullie en danken jullie hier alvast voor ! 

N.B : dank aan alle sponsors en schenkers om jullie emailadres te bevestigen aan : 

marie-angele@hotmail.com., dit enkel voor de mensen die onze Newsletter via de post ontvangen 

hebben.

Zo kunnen bedankingen per mail gestuurd worden, aangezien postzegels en kopies duur zijn. 

Bedankt voor jullie begrip! 

Van zodra nieuwe activiteiten, met in achtneming van de sanitaire maatregelen, gepland worden  zullen 

deze via onze website meegedeeld worden.


