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Lentebuien zijn ons lot. Maar de echte lente komt er aan, nog een 
beetje verborgen! Mooie bloemen sieren onze balkons en onze bloem-
bedden, zeker als u deelgenomen hebt aan onze actie «verkoop van 
bloemen» voor SCAD!

Lachen tot tranenstoe afgelopen April ‘Heur Huis is Onze Thuis’ aan 
het Echt Antwaarps Teater, maar wat heel belangrijk is, dat we de 
som van €8000 aan Scad India hebben overgeschreven voor hun ge-
plande steun aan de vrouwen van het platteland in Tamil Nadu. Het is 
door uw gulle bijdrage dat dit mogelijk was. Bedankt voor het delen!      

Een beter leven in de dorpen kan mensen daar honkvast maken en emigratie naar al 
overvolle steden voorkomen.

Voor de komende maanden bereiden we sommige speciale activiteiten voor klein en 
groot!

Ik wens u allen een geweldige zomer, en zal u met plezier op één of de andere activiteit 
ontmoeten.

Marie

Echt Antwaarps Teater                   Rommelmarkt   

Tot drie keer toe hebben we reeds deelge-
nomen aan de Tweedehandsbeurs georganiseerd door de 
Gezinsbond en elke keer leren we iets bij en zijn we beter 
voorbereid. Zo weten we intussen dat de concurrentie 
groot is. Vaak zijn er meer dan 40 deelnemers die allemaal 
dezelfde kleren, boeken en speelgoed aanbieden. Om 
beter te verkopen is het daarom ook nodig om ons van de 
anderen te onderscheiden. 
Concreet betekent dit:
•  kleren aanbieden die mooi gestreken en geprijsd zijn.
•  niet teveel kleren of speelgoed aanbieden en alles       
ordelijk teruleggen nadat klanten iets hebben vastgenomen.
•  bereid zijn om wat van de vraagprijs af te doen.
•  rekening houden met de doelgroep (In Hoboken hebben 
we vooral baby kleedjes verkocht, terwijl in Zwijndrecht 
vooral kinderkleding in trek was).
•  minstens met drie zijn om alles in ‘t oog te houden, om 
klanten te helpen en te overtuigen, om alles op orde te 
houden, om tijd te hebben een koffietje te gaan halen en 
natuurlijk ook voor de gezelligheid.
Al bij al is het een leuke activiteit die geld opbrengt voor 
SCAD. Wij zijn alleszins vragende partij voor een andere 
‘Tweedehandsbeurs’ of ‘Rommelmarkt’.

Eind april zakte de Antwerpse ‘beau 
monde’ naar de Arenbergstraat voor een 
voorstelling van het ‘echt antwaarps teater’ 
ten voordele van SCAD. Lachsalvo’s bleven niet 
uit zowel bij het publiek als bij de acteurs die 
het bij momenten zelf moeilijk hadden om hun 
lach in te houden.
Het toneelstuk vertelde het verhaal van twee 
vrienden die elkaar na zoveel jaren per toeval 
opnieuw tegen het lijf lopen in een B&B aan de 
Belgische kust. Een ontmoeting die niet zonder 
slag of stoot verloopt aangezien er een vrouw 
in het spel is. En niet zomaar een vrouw, maar 
één waar ze allebei een verleden mee hebben.
De grappen, de ene al iets subtieler dan de 
andere, werkten een avond lang op de lach-
spieren.
Vier scènes, een sappig Antwerps accent, 
enkele acteurs en een goed publiek. Meer was 
er niet nodig voor een meer dan geslaagde 
avond.
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Vergadering te Antwerpen op donderdag         
19 januari 2017 met Dr. Cletus

  
De Scad-ploeg had het geluk om Dr. Cletus Babu en                             

diens vrouw Amali te kunnen verwelkomen.   

Cletus begon het team zeer te danken voor de great job en de steun die het geeft aan Scad, vrouwen voor 
vrouwen.

Hij vertelde zijn debuut om zeer arme dorpen in het zuiden van India te helpen en wijzigingen brengen 
door, onder andere, de hulp van Scad Belgium. 

Na zeven jaar van priesterschap, wilde hij zich volledig wijden aan de armen in het zuiden van India en werd 
terug leek in 1985.  Hij heeft 2 kinderen en zijn vrouw Amali is altijd aanwezig om hem te helpen.

In 1989, reizen Kiki Pauwels en Kiane Van Lindt in India en ontdekken een kerk tijdens één van hun wande-
lingen.  Zij worden geconfronteerd met Cletus en hun grote liefde voor Scad begint op deze dag.  Nog van-
daag zetten zij zich hard in met uiteraard de permanente steun van Stany Pauwels.   

Cletus zorgt voor 600 dorpen van ongeveer 6.000 inwoners. Tot op heden, werden veel scholen en een 
ziekenhuis gebouwd. Een van de prioriteiten van Scad is kinderen te onderwijzen.Vrouwen hechten hie-
raan veel belang. Het zijn die vrouwen in de vrouwengroepen die geholpen en maximaal aangemoedigd    
worden door SCAD.

In eerste instantie ging slechts 5% van de kinderen naar school. Momenteel gaan alle kinderen naar school. 
Ze leren een beroep en kunnen dan later in een grote stad werken. Volwassen helpen ze financieel hun 
familie en vrienden van hun dorp. Ongeveer 15.000 kinderen gaan niet langer in de zoutmijnen werken. 
Ook de 200   zigeunerskinderen gaan nu naar school. Er zijn ook 2 scholen voor kinderen met een handicap, 
mentale of fysieke, alsmede speciaal opgeleide leerkrachten. 

Er zijn ook 3 teams van artsen met een mobiele kliniek die van één plaats naar de andere reist voor de 
behandeling van de dorpelingen. Ongeveer 2.000 mensen per jaar, worden behandeld voor cataract. 
Ouderen worden ondersteund door hun familie en Scad helpt ze financieel. Ook baby’s worden verzorgd.       
Er zijn geen melaatsen meer in deze dorpen.

Er werken ongeveer 3.000 mensen van Scad in verschillende dorpen waar vrouwen steeds meer ve-
rantwoordelijkheid kunnen nemen. Ze zijn gegroepeerd in ‘zelfhulp’ groepen’ en er wordt hen aangeleerd 
hoe om te gaan met een moestuin, klein vee te houden, hoe beroep doen op micro-krediet en de garantie-
voorwaarden.

Dank zij deze vrouwen en SCAD komen gezinnen, beetje bij beetje uit de armoede.

De lonen van de mensen die in de zoutmijnen werkten, was € 1 per dag en is nu verhoogd tot €2,5.    
Huizen worden steeds groter, alles verbetert langzaam. Meer dan 300 «orani» (watervoorzieningtanks) 
werden gebouwd, een grote hulp voor de dorpsbewoners. Maar helaas, tijdens het moesson seizoen van 
2016 regende het niet. 

De President van India kwam persoonlijk enkele jaren geleden op bezoek om het prachtige werk van 
Scad in al deze dorpen te zien. 

Dit was een zeer belangrijke en buitengewone gebeurtenis!
Thérèse



Newsletter p.3

15 oktober  2017

Beste vrienden, neem jullie agenda erbij en 
noteer alvast zondag 15 oktober, interna-
tionale dag van de plattelandsvrouwen. Zij 
vormen 60% van de bevolking en behoren 
tot de armsten ter wereld. Naar aanleiding 
hiervan organiseren wij een gezelschapspel-
letjes namiddag voor volwassenen. Jullie 
zijn van harte welkom van 14u30 tot 18u in 
de parochiezaal van Kristus Koning, Louis 
Strausstraat 1 in 2020 Antwerpen. Voor de 
kerk is er een grote parking waar je gemakke-
lijk kan parkeren.

Voor een vlotte organisatie vragen we jullie 
om vooraf in te schrijven bij Kiane Van Lindt 
op 03/887 11 33 of 0497/ 57 57 80 of via 
mail kiane.vlb@skynet.be. - participatie: €10
We willen op die manier graag een mooie 
geldsom inzamelen voor SCAD Women to 
Women. Alvast een oprechte dankjewel.

We zijn er al vroeg bij met deze uitnodiging, 
maar zullen zeker nog een kleine reminder 
sturen.

Noteer alvast dat er ook andere activiteiten 
georganiseerd zullen worden naar aanleiding 
van deze speciale dag van de plattelands-
vrouwen.

                                                                    
Wij overwegen de kinderen de kans te ge-
ven hun eigen rok of broek te naaien. 

Vertrekkend van een eenvoudig patroon, 
leren wij hen met een naaimachine om te 
gaan. Per les, komen 5 kinderen vanaf 9 
jaar hiervoor in aanmerking. De les duurt 
van 9.30 tot 12.30 u, zodat de kinderen hun 
eigen werk kunnen afwerken.
Wij stellen ter beschikking: een naaima-
chine per kind, en het patroon. 
De ouders of grootouders kiezen de stof 
samen met het kind! 
Indien er meer inschrijvingen zijn, wordt de 
les herhaald.
De prijs is nog overeen te komen.

DANKBETUIGING VAN CLETUS VOOR HET ONTVANGEN BEDRAG
Loving greetings from all of us here at SCAD. Hope this finds you and all of our friends there in Belgium in the best 
of health and hale. Many thanks for your kind email reg Bank transfer and we are very glad to know that Patrick 
has transferred 48,000€ to SCAD bank account few days ago, along with the composition of the amount. We 
are very thankful for everything and please do convey our heartfelt thanks to one and all. We shall send you the       
separate receipts once the amount is credited into our account. 
Once again, many thanks and best wishes.  With love, appreciation and gratitude,                                   Cletus Babu

Vergeet niet dat jullie hulp nodig is om de micro-kredieten te financieren                                     

waarmee vrouwen in de noden van hun familie kunnen voorzien. 

Dit kan door een permanente betaalopdracht te doen van €5 of €10 op                                            

rekening  BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, 

met unieke vermelding 128-2519-0035.                                                                                                        

Voor giften vanaf €40 per jaar ontvang je een fiscaal attest. 

Voor een gift zonder fiscaal attest is een bijdrage welkom op                                                                     

BE02 7380 2717 1540 van Zoutmijnkinderen met vermelding SCAD/GIFT

Een warme dankjewel!

Graag uw mening ??? 

Geef snel uw mening op onze site :  

www.scad.be

zodat wij dit project vorm kunnen geven !!!


