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N e w s l e tte r
Herfst 2019
Geplande activiteiten

12 maart 2020 : theater Philantroupe
April 2020 : perkplantenverkoop
Najaar 2020 : gezelschapsspellen, kerstmarkt
Jan/Feb 2021 : reis naar India (gëintereseerden mail naar marie.ooms@skynet.
Woord van de Voorzitster
Het einde van het jaar nadert en de tijd is gekomen om een overzicht te maken !
In oktober ben ik naar Cheranmahadevi gereisd om de door ons
gesteunde projecten van de de twee laatste jaren te evalueren en om
de werking van SCAD Nirman Trust beter te begrijpen.
Ik ben zeer geraakt teruggekomen, niet alleen door de inzet van SCAD
India bij de minst bedeelden, maar ook door de ongelooflijke creativiteit waarmee zij telkens een oplossing vinden voor de steeds nieuwe uitdagingen. De opleidingen die SCAD in de dorpen organiseert
blijven van groot belang voor een bevolking die weinig of helemaal niet geschoold is.
Wij ondersteunen de volgende projecten:
- Het kweken van geiten en koeien samen met de vorming en de veterinaire zorg die ermee gepaard zijn.
Bij elk bezoek van de veearts voor de inenting en het ontwormen van de geiten, beantwoordt hij alle
gestelde vragen en herhaalt hij de elementaire verzorgingsregels om een kudde gezond te houden.
De geitenkwekerij blijft een belangrijke bron van inkomsten, ook in de streek van de zoutvelden, waar
tijdens de 4 maanden durende moessonseizoen er geen zoutontwinning mogelijk is en dus geen inkomen ! Door de aankoop van jonge geitjes en hun verkoop na 4 maanden, kunnen de families een klein,
broodnodig bedrag verdienen! Dit alles is fel gegeerd door de vrouwen van de SHG (Self Help Group)
die nog geen micro-krediet gekregen hebben. Er zijn meer dan 3000 vrouwengroepen, en tot vandaag
hebben er slechts 800 ongeveer het geld gekregen om een kwekerij te starten. Er is dus nog werk op
de vloer ! Ik ben ook zeer tevreden te mogen vaststellen dat de eerste micro-kredieten toegewezen
aan groepen die verder wensen te investeren om nieuwe tewerkstelling te creëren onder de vorm van
giften aan de groepen vrouwen, na enkele jaren leiden tot bankleningen.
Oprichting van kleine naaiateliers.
zij het bij de vrouwen thuis, zij het in een
nabij gelegen lokaal.
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- Vegetable Mobile Shops (VMS) : kleine mobiele verkooppunten opgesteld
op 4 grote fietswielen. Elke morgen verkoopt de vrouw in kleine hoeveelheden fruit en groenten die in die dorpen niet te vinden zijn.
- « Petty Shops » : kleine kruidenierswinkeltjes in privéwoningen, die
toelaten dat de vrouw thuis kan werken.
Deze twee laatste projecten zijn voorbehouden voor vrou
wen met problematische levensomstandigheden: weduwen, vrouwen met een zieke
echtgenoot of met een beperking, moeders die voor een zwaar beperkt kind moeten
zorgen.
Deze projecten werden grotendeels gerealiseerd met uw giften die hen integraal overgemaakt zijn geweest ! Scad Belgium ‘s Women to Women blijft ze ondersteunen in het
kader van de Self Help Group (SHG) van de plattelandsvrouwen in Tamil Nadu.
Blijf deze projecten steunen ! Is dit niet de mooiste Kerst- en Vredesboodschap voor het einde van dit jaar?
Marie Roussel-Ooms
NIEUWS VAN SCAD INDIA
Het lijkt ons goed de waarden van SCAD te herhalen :
Hun VISIE : van de samenleving een betere plaats maken waar alle volkeren waardig behandeld worden,
met eerbied voor de personen en hun rechten .
Hun MISSIE : er voor zorgen dat minderbedeelden en gemarginaliseerden verantwoordelijk worden gemaakt voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Dr Cletus Babu, de oprichter van SCAD in 1985, had nooit kunnen bedenken dat vandaag de dag al 50.000 minderbedeelde mensen gesteund werden door SCAD!
Programma’s werden gestart om hun levensniveau te verhogen :
het aanleren van boombeplantingen tegen erosie
aanleg van moestuinen en fruitbomen,
door vormingen over voeding en voedselveiligheid,
het kweken van geitenkudden om een exttra inkomen te voorzien .
Gedurende al deze jaren heeft SCAD gezorgd voor verworpen kinderen met een beperking , voor de integratie van
de zigeuners, de melaatsen, bejaarden en veel meer nog ...
Het is dank zij uw steun dat Dr Cletus een zo mooie resultaat behaald heeft.
De vrouwen :
-

230 zwangere vrouwen zijn gevolgd geweest, vóór en na hun bevalling, en
voedings- en gedragscursussen gekregen, met als resultaat een vermindering van
suikerziekte en obesitas. SCAD gaat ook naar hen toe voor medische check ups en
nodige informatie te geven als ze veraf wonen.

- 620 Self Help Groups hebben een opleiding gekregen over sparen (programma
micro financiering en geitenkweek), over milieu (beplanting van bomen, moestui
nen, bio-bemesting en bezuiniging van plastiekgebruik), maar ook over gezins- en seksueel geweld tegenover
vrouwen en jonge meisjes.
-

315 Self Help Groups zijn ook betrokken geweest bij hulp aan mensen in nood zoals
weeskinderen, kinderen, oude mensen en aan scholen in hun regio
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De kinderen :
Na de lagere school zet vandaag een groot aantal kinderen de studies verder in het middelbaar onderwijs.
De 11 colleges en technische scholen van SCAD bezorgen deze kinderen de nodige instrumenten voor hun
toekomst.
97% van de kinderen van de ‘vergeten groepen’ zoals de gipsy’s, de kinderen van melaatsen en van de zoutmijnarbeiders gaan nu naar school!
Nochtans blijven er nog vele dorpen waar de kinderen de lagere school verlaten om hun ouders te helpen.
SCAD bezoekt deze families om ze aan te moedigen hun kinderen toch verder naar school te sturen.
Enkele nieuwe projecten :
- een groep vrouwen heeft een kleine onderneming opgericht die katoenen wegwerp
maandverbanden maakt , in verschillende maten en kleine verpakkingen. Met 10 personen
zorgen zij voor alles en werken ¾ parttime. Het project is voor het ogenblik winstgevend
daar er veel vraag is vanuit de scholen, de lokale medische centra, de kleine ziekenhuizen.
Het dorp is zeer trots over deze verwezenlijking.
-een boerencooperatief heeft opgemerkt dat de vruchten van bepaalde kleine struiken, die overal op
gronden groeien ongeschikt voor andere teelten, wanneer gedroogd en vermalen tot een fijne poeder, een
uitstekend bio voedsel supplement is voor het vee. Met de steun van het agronomische centrum KVK-SCAD
hebben de landbouwers een plaats gebouwd voor het drogen van de vruchten (een zonnetent met een verwarmingscapaciteit van 70°) en een werkplaats waar de gedroogde vruchten verbrijzeld, gesorteerd en gemalen worden. Het bekomen meel wordt dan in zakken
van 25 kg verpakt en verkocht aan de grote boerderijen in de omgeving. Dit betekent ook
een bron van inkomen voor de SHG van het dorp die aangemoedigd worden de vruchten
te plukken.
-het bouwen, met de steun van een universiteit, van een ecologisch huis op campus Cheranmahadevi dat zeer weinig water en energie verbruikt.
-de productie van kleine zakken gefermenteerde linzen- en rijstpasta om lokaal brood te maken. Dit wordt
verkocht aan de vrouwen die laat van hun werk thuis komen en geen tijd hebben om dit te maken.. Dit zijn
weeral enkele roepies die de vrouwen die thuis blijven kunnen verdienen, als zij zich tenminste de machine
voor het malen van de granen en zaden kunnen aanschaffen !
Via de Koning Boudewijnstichting hebben wij ook een project lopen samen met onze partners van
SOS-Zoutmijnkinderen-India vzw : de integrale ontwikkeling van 30 dorpen.
Het gaat hier over de renovatie van de scholen en de « ooranies » (grote waterbekkens voor het inzamelen
van regenwater gedurende de moesson), moestuinen creëren, complementaire winstgevende activiteiten
creëren voor de vrouwen van de SHG, en bestelwagens met sanitair materiaal uitrusten. .
Voorstelling van SCAD Belgium’s Women to Women aan Lions Club Gent Gandalys
Op 3 september 2019 werd SCAD Belgium’s Women to Women uitgenodigd door de vrouwenclub Lions Club
Gent Gandalys om in Melle een Power Point presentatie over SCAD Belgium voor te stellen, hun filosofie uit te
leggen en de realisaties van onze vrienden van SCAD in Tamil Nadu te tonen.
Diane Richir, de voorzitster, had ons reeds in mei 2019 aan haar Club geïntroduceerd door deel te nemen, ter
gelegenheid van Moederdag, aan een bloemenverkoop ten voordele van SCAD. Gedurende het diner hebben
wij aan deze geëngageerde vrouwen onze Power Point (herwerkt door Eun Ah) kunnen voorstellen.
SCAD Belgium maakt deel uit van SOS-Zoutmijnkinderen- India vzw, ondersteund door de Provincie West-Vlaanderen, met wie wij een project delen in verband met de emancipatie van plattelandsdorpen, project ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Ons doel is de vrijgevigheid van deze Lions club op langdurig termijn
te verwekken. De boodschap werd 100% ontvangen , en de belangstelling was groot gedurende de uitwisseling
van vragen en antwoorden na de presentatie , en de minder formele gesprekken na de vergadering. Wij zijn
bereid om deze presentaties te herhalen op andere locaties en gelegenheden, clubs, scholen, verenigingen
Deze Power Point presentatie bestaat in het Frans, Nederlands en Engels.
Stuur ons uw aanvraag naar scadaction@gmail.com

Valérie Breckpot
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Gezelschapsspellennamiddag en Kerstmarkt
Een zeer gezellige sfeer tijdens de twee evenementen !
Danzij de deelnemers en de koopsters en dankzij de giften van diegenen die niet aanwezig
konden zijn was de opbrengst zeer succevol !
Van harte dank !

SAVE THE DATE :
Op donderdag 12 maart 2020 organiseren wij
een theateravond in zaal Lumen, in Brussel.
Programma : « Un petit jeu sans conséquence »
van Jean Dell en Gérald Sibleyras, gespeeld door
het uitmuntende teatergezelschap LA PHILANTROUPE die ons verleden jaar reeds zo geënthousiasmeerd heeft .
Dit toneelstuk is meerdere malen in de prijzen
gezet voor tekstkwaliteit en humor.
Mogen wij u vragen ons uw email-adres te
bevestigen aan scadaction@gmail.com om de
informatie over de komende activiteiten te kunnen opsturen. Dank bij voorbaat !
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OM ONS TE STEUNEN : een gift, hoe klein ook, of een permanente opdracht, zou deze bevolking
in Tamil Nadu kunnen helpen om, dank zij SCAD, een betere toekomst tegemoet te gaan.
De koning Boudewijnstichting steunt ons projecten en de giften die hen gestort worden geven recht op een belasting vermindering van 45% op de feitelijke gestorte bedragen (art. 145/33 WIB).

indien u een fiscaal attest wenst voor 2019 ( vanaf 40 €/jaar) vragen wij u te storten voor
24/12/19 op de rekening BE 10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met als enige
gestructureerde melding : 128/3000/00012.
zonder fiscaal attest is onze rekening die van de ZOUTMIJNKINDEREN : BE02 7380 2717 1540
- BIC KREDBEBB met als melding SCAD/GIFT.
Het is ook mogelijk dieren te kopen ! Voor meer uitleg zie op website www.scad.be onder rubriek : «hoe helpen »
De plattelandsvrouwen danken u !

