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Het is weer lente!
De natuur ontwaakt en het leven herneemt zijn volle
kracht….’s Morgens vroeg horen we de vogeltjes reeds
zingen….en onze geest opent zich voor de dagelijkse
realiteit.
Wij, de “Scadiennes” ontwaken ook uit die lange wintermaanden en willen jullie, sympathisanten, graag
op de hoogte houden van de verbazingwekkende
vooruitgang in de landelijke en armste gebieden van
Zuid-Indië.
Alvast een aangename lectuur gewenst!
Kiki

Een gift die een leven verandert !
Wist u dat u het leven kan veranderen van de
bevolking van Tamil Nadu. Deze bevolking leeft
in de grootste armoede en door uw gift krijgen
de vrouwen daar de mogelijkheid om geiten te
kweken.
Op die manier zal ook het leven van de volgende generaties veranderen. Uw doorlopende
opdrachten, hoe gering ook, appreciëren we
ten zeerste.
NB: Iedereen die voor SCAD België werkt doet
dat op vrijwillige basis. Uw geld komt dan ook
integraal bij SCAD terecht.
Met fiscaal attest vanaf 40€ of meer:

Nieuws over SCAD
Enkele verwezenlijkingen en wat er nog te doen
staat!
SCAD heeft 546 dorpen onder haar toezicht met
55000 vrouwen verspreid over 3000 groepen van
ongeveer 18 à 20 vrouwen.
Kinderen werken niet meer in de Zoutmijnen maar
volgen nu les in de 400 scholen opgericht door SCAD.
Het grootste probleem blijft de verdeling van drinkbaar water. Enkel 150 scholen beschikken over drinkbaar water en over toiletten.
De regering komt ook tussen voor de opleiding van
leerkrachten maar slechts voor 2 leraars per groep
van 100 kinderen!
Ook het probleem van de gezondheidszorg voor de
armste kinderen blijft cruciaal. Als werkman in de
zoutmijn verdient men slechts 2€ per dag en als
vrouw 1,70€ ! Vandaar de blijvende ondervoeding
van de kleinsten.
Daarom heeft SCAD een pilootprogramma opgestart
“voeding voor moeder en kind”. Dit programma
biedt aan elke zuigeling de nodige voeding gedurende
2 jaar te beginnen vanaf de zwangerschap van de
moeder. Dit programma heet “SUGAM” of “WELZIJN”
en wordt voor een groot deel gesponsord door
SCAD Engeland.

Rekeningnr: BE10 0000 0000 0404 van de
Koning Boudewijn stichting.
Enige vermelding: 128/2519/00035
Zonder fiscaal attest :
Rekeningnr: BE02 7380 2717 1540 van de
Zoutmijnkinderen.

DE REIS NAAR INDÏE
Deze reis zal doorgaan van 12 tot 29 november 2015.
Voor meer info, programma en inschrijving kan u terecht bij Kiki: 03/237.62.23 - Stany.pauwels@skynet.be
Prijs:1875€ (visa inbegrepen). Hierbij inbegrepen het bedrag van 425€ dat afgehouden wordt als steun aan
alle realisaties van SCAD.
Het hoeft geen verdere uitleg meer dat de reis naar Indië een prachtige ontdekking is niet alleen
wat de Indische landschappen betreft maar ook de tempels, monumenten, de mensen en hun cultuur
zijn zeer de moeite waard. We beginnen onze reis met een bezoek aan Tamil Nadu en de dorpen die
onder toezicht staan van SCAD. Van daaruit trekken we naar Kerala. Het is een groene streek in de
Westelijke punt van Indië.
Black Waters, Kovalam, de artisanale winkeltjes, de massages, het strand en de haven zijn ervaringen
voor ieder die zich wil onthaasten.

Newsletter p.2
Créativa 2015
Net zoals vorige jaren heeft Créativa, de grootste beurs voor hobby et vrijetijdsbesteding, ons de mogelijkheid gegeven het werk en de levensomstandigheden van vele vrouwen en hun families in Zuid-India kenbaar te maken.
Onze vrijwilligers hebben dag na dag de belangstellenden ingelicht aangaande
het werk van SCAD Women for Women in België en in India.
Dankzij de verkoop van kleine voorwerpen, vervaardigd door de plaatselijke bevolking uit Zuid-India, draagt SCAD Women for Women bij tot betere
levensomstandigheden van vele families uit Tamil Nadu.

BRAVO !

DANK U!

Aan de gemeente ESSEN voor de
gift van 712,5 €
Aan de gemeente KALMTHOUT voor de
gift van 1000 €

en

aan alle verkopers van de pralines en …. en ook aan allen
die ze hebben opgegeten . Er werd 250kg verkocht!
“Operatie pralines” hoopt de 300kg te bereiken
tegen Kerstmis 2016!
Men zegge het voort!

Een verblijf in Parijs... of..... een gezellig weekendje aan zee ten voordele van Scad
Een Adres: Te huur voor 2 personen, volledig uitgeruste studio in
St Germain des Prés.

Uitsluitend per reservatie bij Peter Muts
Tel: 00 33612 54 83 53 of 00 33 1 43 29 10 87
Prijs: 100€ per nacht - 5€ voor SCAD
Bezoek het site:: https//www.airbnb.fr/rooms/3160751

0495 51 07 71

of

www.loxley.be

mijn eerste boekenkast

35€ waarvan 10€

ten voordele van Scad
contact: cador_t@hotmail.com
ou 0477 917 547

Mis deze datum’s niet !
t Cletus Babu, Stichter van SCAD, komt op bezoek! Hij zal aanwezig zijn te Brussel op 21 april
(0495 23 53 69) en op 22 april in Antwerpen (03.237.62.23), een unieke gelegenheid om interessante
contacten te leggen!
t SCAD Brussel zal jaarlijkse planten, géraniums, pétunias enz… verkopen. In Antwerpen is er ook
een afhaaladres voorzien. We zenden u per afzonderlijke mail de bestelbon door, met planten, prijzen,
adressen en“datum’s.
t Workshop ORIGAMI”: 4 juni, van 10u tot 12u30, bij Thérèse de Hasque, Lode Gerritstraat 29 - 2600 Berchem
03/239 13 44 - prijs: 10€ ten voordele van Scad
t 20.9.2015 !! Mysterie….Mysterie…. hou deze datum alvast vrij! !
Beste lezer, neem een kijkje op onze WEBSITE, dit geeft u de kans om SCAD beter te leren kennen en
misschien krijgt u wel zin om met ons mee naar Indië te reizen. De reis wordt om de 2 jaar georganiseerd. Adres van de Belgische site: www.scad.be.
Ga ook even naar de indische site : www.scad.org.in
De bedoeling van deze nieuwsbrief is enkel om jullie op de hoogte te houden van onze aktiviteiten.
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur een mail naar francoise.taymans@skynet.be

