
                        

Edito

Na mooi gekleurde herfstdagen, staat de winter voor 
onze deur en is het � jd om een overzicht van het voorbije 
jaar te maken.

In januari zijn wij met 23 “jongeren” (van 17 tot 76 jaar ) 

naar Zuid India vertrokken om in Tamil Nadu de SCAD projecten te bezoeken. 

Het was een onvergetelijke ervaring! Vijf enthousiaste en gemo� veerde deelne-

mers hebben bij terugkeer besloten een grote ac� e te organiseren ten voordele van Scad: het to-

neelstuk “Venise sous la neige”, gespeeld door het gezelschap Philantroupe, werd een groot succes. 

voort 

als solist. Andere fondsenwervende ac� viteiten waren het voorbereiden van een feestmaal voor 30 

jubilarissen, een reis naar Parijs georganiseerd door Caminart, een privéconcert,  een namiddag 

gezelschapsspellen, en de tuinplanten-, marsepein/praline- en kerstverkoop.

We mochten zo  een mooie som geld aan Dr Cletus overhandigen,  gedurende zijn bezoek aan     

België in oktober ter gelegenheid van  het 20-jarige bestaan van SOS Zoutmijnkinderen India vzw, 

in cie 

Tamil Nadu helpen een zekere fi nanciële autonomie te  verwerven, waaraan zij zo’n grote nood 

hebben om hun kinderen naar school te kunnen sturen.  Is dit niet een mooi Kerstgebaar?

Wij danken u van harte voor alle steun en hulp  in 2018 en wensen u mooie eindejaarsfeesten   

en een vreugde- en hoopvol jaar 2019.

                                                                                                                                      Marie Ooms

   

Newslette r 

HERFST 2018  Scad Belgium’s Women to Women

   www.scad.be

Kerstmis is het feest van vrijgevigheid bij uitstek.

Wij blijven ons tot u richten om de dorpen van Tamil Nadu te helpen. Zij behoren tot 

de armste bevolking van India. 

Schenk een bijdrage of geef een bestendige opdracht aan uw bank van 5 of 10 eu-

ro’s. Het zal een heel verschil maken voor deze families! 

Zonder fiscaal attest: rekening van Zoutmijnkinderen : BE02 7380 2717 1540

Met fiscaal attest (vanaf 40€ per jaar) :  rekening van de Koning Boudewijnstichting: 

BE10 0000 0000 0404  -  melding :  128/3000/00012.

Dank bij voorbaat voor uw vrijgevigheid !

OPROEP  VOOR GIFTEN
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                                                                     NIEUWS VAN INDIA       

Gerealiseerde projecten � jdens het voorbije werkjaar 

Project van SOS Zoutmijnkinderen-India/SCAD Belgium’s Women to Women, in samenwerking met de 

Koning Boudewijns� ch� ng: noodzakelijke realisa� es i.f.v. dorpsontwikkeling in 30 achtergestelde pla� e-

landsdorpen. Momenteel ondersteunt de KBS het project ‘integrale dorpsontwikkeling: in concreto 

renova� e van scholen, aanleg van moestuinen, verbetering van waterbekkens, voorzien van mobiliteits-

hulpmiddelen en therapietoestellen voor mensen met een beperking …

We geven graag mee wat er dankzij jullie steun kon gerealiseerd worden in 2018: 

- renova� e van 6 dorpsscholen 

- herstellen en uitdiepen van 5 waterbekkens (en op punt stellen bijhorende waterpu� en) 

- jobcrea� e voor 25 vrouwen 

- orthopedische apparatuur voor 25 personen met beperking    

Anderzijds, los van de Koning Boudewijns� ch� ng, hee�  SCAD Belgium’s Women to Women  gekozen het 

gedeelte “vorming” te ondersteunen van het programma « Income genera� ng » m.b.t. de “kweek van gei-

ten” voor verschillende vrouwengroepen.

Om de slaagkansen van dit programma  te verhogen is vorming van cruciaal belang:

           -  Een opleider komt - samen met een dierenarts - meermaals per jaar langs 

           - de vorming omvat verschillende aspecten, zoals het beheer van de groep en “leadership”, fi nanciële                        

beginselen (sparen, lenen, rentevoeten, contacten met de bank), hygiëne, gezondheid en voeding, en 

voor wat betre�  de “kweek van geiten”: de noden en verzorging van dieren, en het inen� ngsprogramma.

De jaarlijkse kosten voor de opleiding van één groep  vrouwen bedragen ongeveer 800€.

Jullie hulp is daarom broodnodig.  Wij mogen al rekenen op de ondersteuning van de Sorop� misten Club 

“De Zes Rozen”. 

Op zondag 9 september hee�  een sympathiek en vrijgevig koppel het ini� a� ef genomen een concert te organiseren in hun 

privétuin in Zwijndrecht, tot het grootste genoegen van iedereen. De winsten werden verdeeld tussen 3 liefdadigheidsvereni-

gingen, waaronder SCAD.

De solisten Lieberecht Vanbeckevoort (laureaat Koningin Elisabeth Wedstrijd 2007 voor 

piano), Christel De Meulder (sopraan) en  Katrijn Aper (klarinet), werden begeleid door 

een kamerorkest van 21 muzikanten onder leiding van Frank De Wolf.

Een 400tal toeschouwers mocht genieten van deze mooie muziek,  onder het groene 

loof van de bomen, en zelfs vergezeld van zingende vogels… 

Het concert werd een reëel succes  en de ar� esten ontvingen een lang en 

welverdiend applaus.

Nadien werd de bar geopend, onder een mooie nazomer zon,  en hee�  

de voltallige familie Glorie 

ons verwend met drank en  

lekkere sandwiches.

Van harte dank aan de 

vriendelijke organisatoren en 

hun gezin ! 

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN VAN 2018  !

Tuinconcert
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TONEEL 

Op donderdag 27 september werden al onze vrienden en sympathisanten in Brussel verwacht, in de 
zaal Lumen, om een voorstelling bij te wonen opgevoerd door het gezelschap Philantroupe, ten voor-
dele van de projecten van SCAD en Sunchild.  

Op het programma: ‘Venise sous la Neige’, toneelstuk van Gilles Dyrek.
Onze vrijwilligers hebben ons hartelijk verwelkomd met een glaasje en smakelijke broodjes. Daarna 
werd de – volgeboekte – zaal uitgenodigd om een wervelend en hilarisch spektakel bij te wonen, vol 
humor, verrassende plotwendingen en woordspelingen, over een maal� jd tussen twee enigszins 
atypische koppels. Een voorstelling die ons even onze zorgen kon doen vergeten.

Bravo en dank aan de Compagnie Philantroupe die met deze voorstelling ons project hee�  gesteund.

Een wel gemeende dank aan de vrijwilligsters van het toneel 
groep (Ludivine, Eun Ah, Diane, Valérie en Géraldine) die ervoor 
gezorgd hebben dat deze avond in een onberispelijke en gezel-
lige sfeer kon verlopen.

DÎNER

Op ini� a� ef van onze voorzitster van Scad Belgium’s Women for Women, hee�  op 15 oktober 

jongsleden, bij haar thuis, een 5-ledige team vrijwilligers ‘Traiteur Scad’ de handen uit de mouwen 

gestoken om een echte feestmaal� jd voor 30 personen te verzorgen.

Groot was de verrassing ‘s anderendaags wanneer de jubilarissen (50 jaar geleden afgestudeerd - Heilige 

Hart Ins� tuut in Antwerpen)  al die lekkere gerechten ontdekt hebben. Speciaal voor hen voorbereid , 

met het doel een mooie som geld te verzamelen ten voordele van de aller armsten van Tamil Nadu. 

Naast het blije wederzien van al de klasgenoten van vroeger, hebben de dames ook kennis kunnen maken 

met het doel van de carita� eve vereniging Scad Belgium. Zij hebben zich dan ook heel solidair en vrijgevig  

getoond en – naast hun deelname aan de kosten van het 

maal� jd – de winst verdubbeld…!

Fantas� sch,  een waar succes!

Wie oren hee� , die hore….het team ‘Traiteur Scad’ 

staat paraat!



VERJAARDAG van ZOUTMIJKINDEREN

Op 20 oktober vierden onze vrienden van  SOS-Zoutmijnkinderen het 20 jarig bestaan van de vzw. 
Meer dan 100 aanwezigen woonden het plech� ge deel bij in een mooie kapel van de Scholengroep 
St Rembert  in Torhout. Het Gentse koor Kariboe zong een aantal kleurrijke liedjes.

Marjolijn (huidige voorzi� er) gaf samen met Irene , Lieve en Marie  commentaar bij een 
mooie diapresenta� e die het ontstaan en de werking van SOS Zoutmijnkinderen India 
vzw toelich� e. Nadien werd er voor 150 man een heel  lekkere Indische maal� jd geser-
veerd in de re� er van de school. 

Dr Cletus Babu en Dr Amali zijn uit India gekomen om op deze start van het 
twin� gjarige jubileumjaar aanwezig te zijn! De 5 pioniers  die deze vzw gestart hebben 
met Irene Van der Jeugt als voorzi� er werden ook even in de bloemen gezet.

Het was een zeer geslaagde avond.

Er volgen nog een reeks  ac� viteiten met een inleefreis in juli 2019 en een slotviering 
in September.

NAMIDDAG VAN GEZELSCHAPSPELLEN  
 
Zaterdag 10 November :   13u50  De organiserende vrijwilligsters zijn klaar om de spelers te ontvangen in 
de Expo Rex.  De tafels staan netjes naast elkaar, de verschillende spellen zijn uitgestald en in de keuken 
staan de taarten te wachten.

14u  De eerste deelnemers komen eraan en 10 minuten later is iedereen reeds aan het spelen.  Scrabble en 
Rummikub hebben de voorkeur!
Er heerst een gezellige sfeer, de par� jen volgen elkaar op en om 16 u kan iedereen genieten van een heerlijk 
stukje taart met koffi  e of thee.

17u. Einde van de namiddag maar iedereen had nog graag wat verder gespeeld... dat zal voor volgend jaar zijn !

Met dank aan Anne, Brigi� e en Thérèse en aan alle deelnemers !

Op 27 maart 2019 zal , tot ons groot genoegen,

het Echt Antwaarps Teater eens te meer voor een komisch

    en sympathieke avond zorgen ten voordele van de dorpen van Tamil Nadu.    

         “Kangoeroe met ons Va en ons Moe” beloo�  ons veel lol te bezorgen!

         De � ckets aan 25 € kunnen vanaf einde januari 2019 besteld worden 

         bij  Anne Maes (tel: 0477 468 228)
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