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Editoriaal                                                                                                                    
Mieke Van der Auwera 

Beste vrienden van Sevapur, 

De Annai Leaschool, de internaten en de biodynamische landbouwschool 

zijn bevolkt met gelukkige studenten. 

We stellen het zeer op prijs, u nog altijd te mogen rekenen bij de uitgebrei-
de vriendenkring van Sawes, zij het in verband met het 'peterschap' van 
een kind, of door een andere vorm van sponsoring aan de werken van Lea 
Provo in Sevapur en Vinobajipuram en de hele landbouwgemeenschap in 
de Kadavurregio. Onze vereniging steunt volledig op de inzet van vrijwil-
ligers en misschien bestaat uw steun gewoon uit warme sympathie voor 

het humanitaire project van onze vereniging, wat even belangrijk is. 

Jaar na jaar krimpen de middelen om het hele project mee te laten groeien 
met de stijgende kosten enerzijds en de toename van de complexiteit van 

de Indiase samenleving anderzijds. 

De kosten van het drukken en versturen van deze nieuwsbrief wegen in 
niet geringe mate door op ons budget en de belasting van de vrijwilligers 

die ermee bezig zijn. 

Bovendien komen er iedere keer een aantal brieven terug met de melding 
'onbestelbaar' of 'adres ontoereikend', dus nutteloze inspanningen en kos-

ten. 

Heel veel sympathisanten gaven ons hun mailadres al door en krijgen de 
brief per e-mail in kleuren toegestuurd. Dit is uiteraard eenvoudiger en 

goedkoper!  

Daarom volgende dringende vraag: mail ons of stuur ons een briefje of 
een kaartje met de melding dat u geïnteresseerd blijft in onze werking en 
onze nieuwsbrief graag wil blijven ontvangen via de gewone post of stort 
een kleine bijdrage met als vermelding 'nieuwsbrief post'. Zo kunnen we 

ons adressenbestand beter up to date houden.   

Hartelijk dank. 

 

Nieuwsbrief Sevapur 

 

Leden  

 

 

Verantwoordelijke uitgever:   Vlasakker 12 2160 Wommelgem  

mieke.vanderauwera@telenet.be 

WE VOELEN DE AARDE OPWARMEN MET TEMPERATUREN BOVEN 

DE 20°….DIE 1 NOVEMBER NOG OVERLEEFDEN... 

1. Algemene oproep 

2. Foto’s uit de oude doos…compost 

3. Sawes op werkbezoek in India… 

4. Uittreksels uit Banabawerken van Klaar Dyzers en Imen De Dobbeleer 

          stagiairs in Sevapur van de Sociale Hogeschool Heverlee... 

Leden Sawes: Grete Belis, Gerd Bridts,Wannes 

Braem, Constant de Preter,  Boudewijn Franck, Isabel 

Mennes, Ludo Segers, Mieke Van der Auwera, Jan 

Van der Veken, Ester Van Eygen, Marleen Voeten. 
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Lea Provo volgt het wegen op van groen voor de 

composthopen  

nu: hopen groen worden verzameld voor de composthopen in 

Sevapur en Vinobajipuram - basis van een gezonde landbouw! 



        

                                              

In december 2010  hebben Gerd en Mieke  de Algemene Vergadering bij-
gewoond, van de organisatie Inba Seva Sangam. Ze nam een heel week-

end in beslag. We schreven jullie toen: 

"...17 leden van de 23 zijn aanwezig. We onthouden vooral dat in de toe-
komst Inba Seva Sangam nog meer moeite zal doen om subsidies van de 
regering te bekomen, er concrete plannen zijn om een biodynamische 

landbouwschool op te richten. 

Gelden kunnen niet altijd vanuit het buitenland blijven komen, zoeken sa-
menwerking met plaatselijke sponsors…"sustainability” blijft de hoofdzaak, 

met respect voor elk individu in zijn eigen gemeenschap… 

Meer vrouwen aantrekken in de board… (nu waren er twee van de 3 vrou-

welijke leden aanwezig ) 

De leden van de “Board” hebben de koppen bij mekaar gestoken . De pro-
jecten bestaan 43 jaar en de leden van Inba Seva Sangam hebben zich 
als doel gesteld om plannen op te stellen voor de volgende 10 jaren: ont-
wikkelingsstrategiën verder uitwerken, een exploratie van mogelijke toe-

komstige richtingen die Inba Seva Sangam kan uitgaan. " 

De werkgroep Sawes heeft 7 leden gevonden die hun eigen ticket wil-
len sponsoren om met de Board van Inba Seva Sangam te gaan over-
leggen en te evalueren wat na 2010 bereikt is en samen zoeken hoe 

Inba Seva Sangam en Sawes in de toekomst kunnen samenwerken. 

We kunnen momenteel onze belofte om 200 kinderen te laten studeren 
niet meer handhaven. Het vraagt kunst - en vliegwerk om  elk jaar het 

noodzakelijke bedrag  te vinden - we zijn blij met elke gestorte Euro... 

We blijven er echter van overtuigd dat zelfs in een zich snel ontwikkelend 
India het meer dan nodig is het onderwijs voor kansarmen en vooral meis-

jes te steunen 

Studentjes actief in de eco-clubs 

Bordspel met Balu  

Hier een uittreksel uit het Banabawerk van Imen De Dobbeleer: 

"De opvoeding van kinderen wordt beschouwd als een investering in de toekomst, als een economisch 
rendement. Ouders rekenen er immers op dat hun zoon hen op latere leeftijd financieel zal ondersteunen 
(Desai, 1994). Ngo’s dragen hier bij tot bewustmaking van het belang aan onderwijs.  
De totale populatie in Tamil Nadu bedraagt 72.138.958. Daarvan leven er 34.949.729 mensen of 48,45% in de 
stad. De stedelijke populatie is de afgelopen twaalf jaar toegenomen met 27,16%. De resterende 51.55% leeft 
op het platteland (Ministry of Home Affairs, 2011). Ondanks bovenstaande positieve resultaten, zoals een 
verhoging van de levensstandaard en geletterdheid en afname van armoede, leven er in Tamil Nadu nog 
steeds meer dan 14 miljoen mensen in armoede, de meerderheid daarvan leeft op het platteland. 
Plattelandsarmoede is vooral geconcentreerd bij landloze landarbeiders en kleine boeren die vaak worden 
getroffen door de droogte. Tamil Nadu is één van de rijkere staten van India, maar behoort volgens de Global 

 ACADEMIEJAAR 2012-2013 

MARKETING IN DE NON-PROFITSECTOR 
COMMUNICATIE, DE WEG NAAR SUCCES 
Bachelorproef ingediend door Imen De Dobbeleer voor het behalen van het diploma 

Banaba Internationale Samenwerking Noord Zuid 

Tekenwedstrijd voor het milieu 
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"De overheid van India heeft ambitieuze doelen, die in lijn liggen met de 

millennium doelstellingen en nog iets ambitieuzer zijn. (Unicef, 2014, overzicht) 

Deze doelen werden in 2000 door de lidstaten van de VN vastgelegd. Deze acht 

doelen stellen dat tegen 2015 er belangrijke vooruitgang geboekt moet zijn op 

gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. (One world, 2014, 

Millenniumdoelen algemeen) Kort omschreven zijn de doelstellingen de volgende: 

de armoede halveren en minder mensen met honger; alle kinderen naar school; 

INBA SEVA SANGAM IS DE INDISCHE NGO, DIE LEA PROVO OPGERICHT HEEFT  IN INDIA OM 

HAAR WERKEN OP TE VOLGEN EN UIT TE VOEREN.  DE RAAD BESTAAT UIT VRIJWILLIGERS, 

DIE WERK GEVEN AAN EEN STAF VAN 13 MENSEN,  WAARVAN DE MEESTEN IN SEVAPUR OF 

VINOBAJIPURAM WONEN . IN TOTAAL ZIJN ER EEN ZEVENTIG TAL MENSEN TEWERKGE-

STELD WAARONDER DE LEERKRACHTEN, LEERLINGENBEGELEIDERS VAN DE VERSCHIL-

LENDE INTERNATEN, DE KOKS,  SIDDHADOKTER, DAGLONERS OP DE VELDEN, TOEZICH-

TERS, BOERENBEGELEIDERS... 

Hier blijft een grote rol weggelegd voor onze actieve NGO in Sevapur: Inba Seva Sangam. 

Hunger Index tot gebieden waar het hongerpeil alarmerend is. Meer dan 
een vijfde van de 72 miljoen inwoners van Tamil Nadu leeft onder de 
officiële armoedegrens, omdat de vooruitgang van Tamil Nadu vooral 
voelbaar is in de steden. Hoewel het platteland grote bijdragen levert in 
verband met de productie van 27 landbouwproducten heeft nog niet 
iedereen er toegang tot bijvoorbeeld onderwijs (Satapathy, 2011). De 
huidige regering wil van Tamil Nadu tegen 2023 een progressieve staat 
maken. De volgende visie staat er in haar strategisch plan te lezen:  
  

 

  

Om bovenstaande visie te bereiken zal de regering onder andere inzetten op infrastructuur (transport, 
irrigatie, huizen, (spoorwegen watervoorziening,…), gezondheidsvoorziening, sociaal zekerheidssysteem en 
landbouw (Government of Tamil Nadu, 2012) (Rao, 2012). Ook hier kunnen ngo’s hun steentje bijdragen. 
Tamil Nadu is een grote landbouwstaat met kleine, afgelegen dorpen en gemeenschappen. Voor de 
overheid is het niet evident om door te dringen tot deze kleine gemeenschappen en aangezien ngo’s op 
lokaal niveau dicht bij de bevolking staan, betekenen zij een enorme meerwaarde voor de evolutie van 
Tamil Nadu. " 
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ACADEMIEJAAR 2013-2014 

KINDERRECHTEN, 

EEN PROEF OP DE SOM 

Een kwalitatieve studie over de ervaringen van de kinderen in de Annai Lea Higher Secondary School en de 

girlshome te Sevapur, Zuid-India en de aanwezigheid van kinderrechten. 

Scriptie ingediend door KLAAR DYZERS  voor het behalen van het diploma bachelor na bachelor 

in de Internationale Samenwerking Noord-Zuid 



Dr Perumal evalueert met de studenten Banaba van de 

Sociale Hogeschool Heverlee 

Giften vanaf 40€ zijn 
aftrekbaar van de be-

lastingen, zie Belgisch 
Staatsblad van 14.12. 

2002 

ALG. REKENING 

SEVAPUR  

(eco-clubs, peutertui-

nen, toontuinen) 

Bank van Breda: 

IBAN/ BE20645100688156 

BIC/JVBABE22 

vzw. Peterschappen  

Sawes: Bank dexia 

IBAN: BE65789512546196 

BIC: GKCCBEBB 

Winter 2014 

Workshop kinderrechten met 

Klaar 
 

Wie een kind in de Kadavurvallei wil helpen “groot worden” en daar-
mee de zelfredzaamheid van haar of zijn hele dorp bevordert kan een 
peterschap opnemen voor een langere periode.  We stellen u voor om  

24 Euro per maand of 288 Euro per jaar te storten op rekening:  

Peterschappen Sevapur SAWES v.z.w. 

              IBAN: BE65 7895 1254 6196 BIC: GKCCBEBB 

Kijk ook op: www.sevapur.be 

mannen en vrouwen gelijkwaardig; minder kindersterfte; verbetering van de 

gezondheid van moeders; bestrijding van hiv/aids, malaria en andere 

dodelijke ziektes; meer mensen in een duurzaam leefmilieu; mondiaal 

samenwerkingsverband voor ontwikkeling.     

Deze millennium doelstellingen zijn niet los te koppelen van de 

kinderrechten en beïnvloeden deze in de positieve zin. (One world, 2014, 

Millenniumdoelen algemeen) 

2.1.2. Belangrijke uitdagingen op het vlak van kinderrechten 

De belangrijkste uitdagingen die UNICEF formuleert op vlak van 

kinderrechten in India, worden beschreven in de vier categorieën overleven, 

ontwikkeling, bescherming en participatie. Op het vlak van overleven zijn er 

verschillende uitdagingen voor de Indiase kinderen. 

Een eerste is de hoge kindersterfte van 69 

op 1000 kinderen onder de leeftijd van vijf 

jaar. Redenen hiervoor zijn slechte 

zwangers chapshu l p ,  onaangepaste 

zorgfaciliteiten voor bevallingen en 

onaangepaste voeding en zorg. Een andere 

uitdaging zijn de abortussen en 

kindermoorden op meisjes, waardoor de man

-vrouw verhouding in India ernstig verstoord 

wordt. Ondervoeding en toegang tot 

gezondheidszorg is een laatste uitdaging. 40 procent van de ondervoede 

kinderen woont namelijk in India. 

...Het domein ontwikkeling stuit op andere uitdagingen. Hoewel de 

toestroom tot het basisonderwijs sterk is toegenomen (tot 94 procent), laat 

de kwaliteit van onderwijs namelijk vaak te wensen over. Hierbij zijn slechte 

infrastructuur, betekenisloos leren en strenge straffen enkele kenmerken. 

Een duidelijke schendig van dit recht op ontwikkeling, is kinderarbeid." 

...De bescherming van kinderen, loopt stroef. Er wordt geschat dat 44 

miljoen kinderen niet naar school gaan en tewerkgesteld zijn. De overheid 

laat sommige vormen van kinderarbeid dan ook oogluikend toe. Ook 

bescherming bij seksueel misbruik is een recht dat bij vele kinderen 

geschaad wordt. Er zijn onderzoeken die kinderprostitutie onthullen. … "                        


