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Op 1 januari 2016 heeft Kiki de fakkel doorgegeven aan Marie
Van harte dank, beste Kiki! Samen met Stany en Kiane hebben jullie 6 jaar geleden de groep SCAD “Belgium Women for Women” opgericht en deze groep is tot
op heden blijven groeien en uitbreiden.
Deze groep Antwerpse dames wil financiële steun bieden aan het Indiase NGO
project “SCAD INDIA”. Dit project is 30 jaar geleden in het leven geroepen door
Dr Cletus Babu in Tamil Nadu, een dorp gelegen in het zuiden van India. Het is een organisatie die mij volledig overtuigd heeft tijdens de 2 prachtige reizen die ik er heb gemaakt in januari 2014 en oktober 2015.
Ik wil me hiervoor dan ook volledig inzetten.
Het project om groepen solidaire vrouwen te helpen door middel van microkredieten werkt zeer goed
dankzij de goede begeleiding van de NGO. Het gaat om volledige dorpen in zeer benadeelde landelijke
gebieden die stilaan hun lot in eigen handen nemen en zo de hoop op een beter leven verwerven. Het gaat
werkelijk om een sociale verandering en een duurzame ontwikkeling! Ik citeer hier graag Lao Tzu volgens
wiens principes het hele SCAD project in India verloopt. Go to the people, Love them, Live among them,
Start from what they know, Build on what they have. But of the best of leaders, When their task is accomplished, The people will say “We have done it ourselves”.
En zo heb ik dan op vraag van Kiki en Cletus Babu het voorzitterschap van de Antwerpse vereniging aanvaard. Alleen kan ik echter niet veel bereiken. Gelukkig weet ik dat ik kan rekenen op een groep enthousiaste leden en ik dank dan ook van harte allen die blijven en ook allen die ons vervoegd hebben. Niet
alleen de dames maar ook de heren zijn van harte welkom. Ook in India zijn er groepen van mannen maar
zij komen helaas zelden voor.
Als u ideeën hebt, aarzel dan niet ons een teken te geven. Onze site zal tegen de maand juni nog verbeterd
zijn. Je kan hem dus altijd raadplegen.
Ik wil ook graag al onze milde schenkers bedanken en ook allen die ons op regelmatige wijze ondersteunen en allen die deelnemen aan onze activiteiten. Doorlopende opdrachten, hoe klein ook, helpen ons
enorm want deze betekenen regelmatige inkomsten.
Ik wens jullie dan nog een mooie zomer toe en een aangename lectuur van onze Newsletter.
Marie Ooms

Marie neemt met veel enthousiasme de fakkel van mij over en daar ben ik zeer blij om.
Natuurlijk hebben deze laatste zes jaren me
erg beziggehouden... vooral het ijveren voor
de grote erkenning van onze groep “Women
to Women” want zonder hen zouden we niets
kunnen verwezenlijkt hebben.
Hartelijk dank aan jullie allen, beste schenkers,
want dankzij jullie steun krijgen de Indiase
vrouwen de kans om het hoofd te bieden aan
hun trieste en moeilijke levensomstandigheden.		
			
Kiki Pauwels
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News ! Nieuws over onze laatste activiteiten ! News !
Op deze foto zien jullie mijn 12 jarig kleindochtertje Elise (2de van links) samen
met haar vriendinnetjes. Deze meisjes zijn tijdens de kerstperiode van deur tot
deur gegaan om zelfgemaakte kerstballen te verkopen en dit ten voordele van
SCAD. Zij kwamen op het idee om zelf kerstballen te maken en brachten veel van
hun naschoolse tijd door om samen te knutselen en te verkopen. Op die manier
verzamelden ze
				€ 1.000
Het feit dat haar mama en oma deelnamen aan de reis naar India in november
van vorig jaar heeft Elise zeker geïnspireerd om met de hulp van haar vriendinnen
deze fantastische som te verzamelen voor SCAD.
					
Jacqueline Costa, een super fiere oma!

Creativa

Creativa, de grootste hobbybeurs, trekt jaarlijks enorm veel volk aan.
We hebben er elk jaar gedurende vier dagen een stand.
Onze vrijwilligers staan er klaar
met een glimlach, behulpzaam
en gelukkig. Gelukkig, vooral
omdat ze hier de gelegenheid
krijgen om allerlei producten
te verkopen die vervaardigd
zijn door de vrouwen van
Zuid-India. Ze kunnen ook meer
informatie geven over onze vereniging en over het werk dat we realiseren en over het resultaat dat we bekomen in de families en de dorpen
van Tamil Nadu. Ze leggen contacten met vele bezoekers, contacten,
die vaak hartelijk, interessant en vruchtbaar zijn. Op deze manier krijgt
SCAD Belgium’s Women to Women stilaan meer bekendheid in België.
							
Kiane Braet
Wist u dat SCAD al meer dan 30 jaar bestaat en dat
het werkzaam is in meer dan 600 dorpen? Als NGO geeft
het steun aan de meest behoeftigen: ouderen, kinderen,
gehandicapten, melaatsen en zigeuners.
Door middel van het microkrediet geeft SCAD de kans aan
vrouwen om in hun eigen behoeften te voorzien en ook in
die van hun familie door een kleine veestapel van kalkoenen, konijnen, geiten en koeien te onderhouden.
Om het microkrediet te voeden hebben we uw hulp nodig!
U kan een doorlopende opdracht van € 5 of € 10 onderschrijven. Dit is een kleinigheid voor u, maar het betekent
enorm veel voor hen!
U krijgt een fiscaal attest vanaf € 40 per jaar.
Rekeningnr BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting.
Enige vermelding: 128/2519/00035
Zonder fiscaal attest:
Rekeningnr BE02 7380 2717 1540 de Zoutmijnkinderen
k t!
Met vermelding: SCAD/GIFT
A lva st b e d a n

“Amaai Mijne Rug”
SCAD mocht voor de zesde keer een
volle zaal sympathisanten boeken
naar aanleiding van de traditioneel
geworden ”Echt Antwaarps Teater”
voorstelling. Met deze keer “Amai
Mijne Rug”, werd ons een positieve
mini levensles gegeven, waar wij
konden ervaren dat goed begrepen
vaudeville toestanden konden uitmonden in een nieuwe wending van
het dagelijkse leven. Eind goed, alles
goed, in een gesmaakt antwaarps
blijspel.
Jean de Hasque
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News ! Nieuws over onze nieuwe activiteiten ! News !
Grootouders met 1, 2 of 3 kleinkinderen van 8 jaar of ouder zijn
welkom voor een leuke namiddag Minigolf in de Eglantierlaan in
Antwerpen. Aansluitend is er een vieruurtje voorzien en een korte
uiteenzetting over SCAD voor de kinderen. Deze activiteit zal op
10 of 17 september doorgaan in de Seringenlaan (op 500m van de
Minigolf). De juiste dag en de prijs zullen vermeld worden in de
uitnodigingsmail die eind augustus, begin september verstuurd zal
worden. Er is plaats voor ongeveer 20 à 25 personen. Bent u geïnteresseerd in deze activiteit, stuur dan zo snel mogelijk een mail
met uw gegevens (naam en telefoon of GSM nummer van de volwassenen die de kinderen begeleiden,
naam van de kinderen en hun leeftijd) naar scadaction@gmail.com. We spreken af bij Marie om 14u
stipt in de Seringenlaan 4, 2020 Antwerpen. Daar zullen jullie ingedeeld worden in groepjes van maximum vijf personen.
Alvast bedankt en graag tot dan!

Marsepeinverkoop
Begin september start onze
jaarlijkse verkoop van onze
lekkere marsepeinpralines en
marsepeinrepen.
Vorig jaar heeft dit Scad
€ 3.133 opgebracht!
Hartelijk dank aan allen!
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VEILING
Mis onze veiling niet die plaats
zal vinden op:
16 november om 19u
adres: Christus-Koningkerk
Jan de Voslei, Antwerpen

Je zal er leuke, nuttige en mooie voorwerpen vinden in een
hartelijke sfeer.
De opbrengst van deze verkoop wordt volledig aan SCAD
gestort.

65% van de vrouwen, wereldwijd, zijn landbouwsters..Ze zijn de armsten onder de armen ...!
Zoals elk jaar zal ook dit jaar hun problematiek onder de aandacht gebracht worden op
15 OKTOBER 2016. Ter dezer gelegenheid zullen wij van SCAD (Belgium’s Woman to Woman)
een aantal evenementen organiseren (concert, bridge, wandeling, ontbijt, ...) teneinde geld in te
zamelen. Deze fondsen kunnen ze dan gebruiken voor de aankoop van vee.
Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om ons te vervoegen met creatieve en ludieke voorstellen.
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VERWOESTENDE OVERSTROMINGEN IN TAMIL NADU.
Hebt u over de overstromingen in Tamil Nadu gehoord?
Deze overstromingen waren de ergste in de afgelopen honderd jaar. In verscheidene gebieden in het
zuiden van India werd alles verwoest: huizen, scholen, veestapels... Er is geen drinkbaar water meer, geen
kleren, geen kookgerei en bovendien wordt de bevolking stilaan geteisterd door ziektes die eigen zijn aan
dit soort rampen.
Trouw aan haar missie om de minstbedeelden te helpen, hebben afgevaardigden van SCAD de dorpen
bezocht om de ergste noden op te lijsten.
SCAD heeft alles in het werk gesteld om deze mensen de meest dringende medische hulp te verlenen.
Verder hebben ze gezorgd voor drinkbaar water en hebben ze kleding, tenten en kookgerei uitgedeeld.
SCAD heeft deze missie kunnen volbrengen dankzij de financiële steun van haar sponsors uit verschillende
landen, waaronder België. Maar er is nog veel werk aan de winkel.
De tweede fase moet nog van start gaan, met name de herstelling en heropbouw van huizen en scholen.
Jullie hulp hierbij is meer dan nodig.
Daarom durven we jullie nogmaals aan te spreken en te vragen om ons met een gift te steunen.
Zonder fiscaal attest: BE02 4748 1823 4140 SOS Zoutmijnkinderen India Roeselare.
Met vermelding: « noodhulp overstroming »
Met fiscaal attest (vanaf € 40): BE10 0000 000 0404 van de Koning Boudewijnstichting
Hartelijk dank!

Een paar beelden zeggen méér dan duizend woorden...
Vernielde huizen en scholen, zonder keukengerei, geen drinkbaar water, uitbreken van ziektes ...

Medische hulpverlening

U kan SCAD beter leren kennen door te surfen naar www.scad.be. Surf dan ook even naar SCAD INDIA: www.scad.org.in

