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Het jaar loopt ten einde. Kerstmis, de 
geboorte van het Vredeskind, nadert. 
Een feestelijk en vreugdevol gebeuren, een 
feest van geven en delen, een moment van 
broederschap en verzoening.

Dankjewel aan jullie allemaal. Door de aankoop 
van marsepein, bloemen, confituur, indiase 
sjaals en halskettingen, maar ook door jullie 
aanwezigheid op de theateravond, de veiling, 
de minigolf enz. hebben jullie bijgedragen tot 
het inzamelen van €20.000. 

Dit bedrag werd in de loop van het jaar aan 
de NGO SCAD overgemaakt. Op die manier 
hebben talrijke vrouwen de kans gekregen om 
een kleine kudde geiten aan te kopen en zo hun 
armzalig inkomen aan te vullen. 

Dokter Cletus Babu, stichter van SCAD, brengt 
ons in januari 2017 een bezoek. Een goede 
gelegenheid om hem nog een mooie som te over- 
handigen en zo nog meer landbouwvrouwen in 
Tamil Nadul bij te staan. 

Het zou fijn zijn moest je dit in gedachten hou-
den als je op zoek bent naar een geschikt kerst-
cadeau. Schenk de kaart van een dier dat in het 
echt aan een van de vrouwen toegewezen zal 
worden. (je leest er meer over op onze website)

Mijn allerbeste wensen voor 2017! 
Dat het nieuwe jaar jullie veel geluk, vriend- 
schap en verbondenheid mag brengen.    

MINI-GOLF te Antwerpen

Zaterdag 10 september werd er een 
sportieve samenkomst georganiseerd  
voor kinderen tussen 7 en 12 jaar: een 
“ Mini Golf” in Antwerpen bij Marie 
Roussel-Ooms.

De bedoeling was om aan jonge kinderen en op
een ludieke manier, uit te leggen wat SCAD is en 
betekent.

De kinderen werden in groepen verdeeld. Marie 
heeft eerst een woordje uitleg gegeven aan de 
hand van mooi beeldmateriaal.
Nadien trokken deze enthousiaste groepjes naar de 
Mini Golf van de Eglantierlaan.

Daar werd de strijd gespeeld onder de blakende 
zon en toezicht van mama’s, papa’s en grootouders. 
Nadien kreeg iedereen nog een lekker vieruurtje 
met cakes, pannenkoeken en fruitsap.

Allen keerden gelukkig en moe naar huis met een 
leuk cadeautje! Een mooie schoolmap met docu-
mentatie zodat ze hun verhaal kunnen delen op 
school of met vriendjes, in de hoop zo ons project 
SCAD verder te helpen.

Dank je Marie voor dit mooi initiatief!

                                                   Een aanwezige mama

Marie

Proficiat aan de organisatoren en dankjewel 
aan alle kopers! De veiling was een echt 
succes en heeft  €1.475 opgebracht. 

Het bedrag zal in januari aan Cletus overhandigd worden.

Veil ing
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     Nieuwe Award Cletus                          

Capital Foundation of India New Delhi heeft 
Dr Cletus Babu de prestigieuze “Education and 
Social Work National Award 2016” gegeven.

Opnieuw een blijk van grote waardering voor 
wat hij samen met de SCAD-medwerkers en 
de financiële steun van buitenlandse partners-
zoals wij, realiseert.

  Hoe helpen ?                     

Ook jullie kunnen bijdragen aan de inspanningen 
van SCAD om deze vrouwen uit het landelijke Tamil 
Nadu te helpen.
Hoe? Door een gift of permanente opdracht te 
storten:
1.  Verlangt u een fiskaal attest. 
      vanaf 40 €/jaar                  
      IBAN: BE10 0000 0000 0404 
      (BIC=BPOTBEB1)                  
       van de Koning Boudewijnstichting                      
       Brederodestraat 21 -1000 Brussel
       verplichte mededeling:***128/2519/00035***
       en NIETS anders a.u b.                    

2.  Zonder fiskaal attest.
      IBAN: BE02-7380-2717-1540
      (BIC=KREDBEBB)
       mededeling: SCAD                                    
    gekozen dier                           
                               gift of cadeau

    De lekkerste marsepein is er weer!
Je kan bij Kiki terecht voor je bestelling op         

03/237 62 23                    
                   

Per doos van 1 kg: €24
Per zakje van 250 gr: €6 
Een blok van 500 gr: €8 

Kerstmarkt ‘Winter in Antwerpen’: op 
11 (van 11u tot 21u) en op 12 (van 12 
tot 21u) december op de Grote Markt, 
de Suikerrui en op de kaaien. In een 
chalet speciaal ingericht voor goede 
doelen zullen we Indiase producten 
verkopen naast sjaals, ayurvedische 
zepen, kaarsen, confituur e.d.

Verkoop van plantjes voor balkon en 
bloembakken: Lente 2017

 Antwaarps Teater : 26 april 2017

RAPPORT VAN SCAD INDIA

Tussen november 2015 en mei 2016 hebben 50 

vrouwen elk 5 geiten gekregen, en dit dankzij 
giften die voornamelijk in België werden ingeza-

meld. Deze vrouwen werden zorgvuldig uitge-

kozen in functie van hun moeilijke thuissituatie. 

SCAD heeft hen onder meer een opleiding gege-

ven en hen zo aangeleerd hoe ze voor de dieren 

moeten zorgen. De geiten zelf worden om de 

vier maanden gecontroleerd door dierenartsen.

Noteer alvast in jullie agenda’s


