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Ahimsa betekent volledige geweldloosheid en eerbied voor alle leven. 

Het is Sanskriet voor het vermijden van letsel (himsa). Ahimsa is de kern van het jaïnisme en 

een waarde in het boeddhisme en hindoeïsme en één van de basisregels van yoga. 

Gandhi introduceerde de term in het Westen. 

Met rondom ons de recente gebeurtenissen en het vooruitzicht op de eindejaarsfeesten 

kunnen we als redelijke menselijke wezens moeilijk aan dit thema voorbijgaan. Het beheerst momenteel immers alle 

facetten van onze samenleving. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. Gelukkig meestal onrechtstreeks via 

de publieke en de sociale media. 

Geweld in al zijn vormen in alle geledingen van onze (beschaafde?) samen-leving, van onze persoonlijke 

leefwereld tot alle - grenzen - overschrijdende wereldconflicten. 

In deze nieuwsbrief beperken we ons tot de vaststelling dat geweldloosheid één van de voornaamste pijlers is 

waarop Gandhi zijn leer heeft gegrondvest. Het propageren van een universele boodschap als basis voor een 

vrede- en vreugdevolle samenleving van alle mensen zonder onderscheid van geografische, culturele of religieuze 

achtergrond. 

Het was het geloof in deze boodschap, dat aan de basis lag van de idealen en de 

missie die Lea Provo er toe brachten om haar leven en streven ten dienste te stellen van 

de armste bevolkingsgroep, kastelozen in India. 

Lea stapte vooraan in vredesmarsen naar Rusland en Amerika in de jaren ‘60. Met haar 

charisma en inspirerend leiderschap trok ze naar de verwaarloosde regio in Zuid-India 

waar ze de basis legde voor een stukje wereld van geweldloosheid en universele vrede, 

met als kernwoorden en basisideeën peace, strenght and joy: vrede, kracht en 

vreugde… 

Van de vertrouwenspersonen die  Lea tijdens haar laatste levensjaren rond zich wist te 

verzamelen, en die haar persoonlijk dus hebben gekend, blijven er nog altijd een aantal 

actief in de duo-organisatie (Inba Seva Sangam  - Vreugdevol dienen in India en SAWES 

– Samenwerking Sevapur in België) die de idealen en de visie van Lea zo getrouw 

mogelijk verderzetten en uitwerken. Aan beide kanten werden de levensnoodzakelijke 

vernieuwingen en versterkingen gezocht en gevonden om de continuïteit van alle 

projecten te verzekeren. Nog altijd op dezelfde idealistische vrijwillige basis. 

Hoe actueel zijn deze vredesmarsen nu ??? 

"Honderden mensen te voet op weg naar de klimaattop in Parijs. 300 fietsers die omwille 

van terreurdreiging met mondjesmaat Parijs zullen binnenfietsen…."  

We betreuren het 

recente overlijden van Jos 

Smeuninx en leven mee 

met het verdriet van zijn 

familie.  Jos lag mee aan 

de basis van de oprichting 

in 1986 van onze vzw Sawes 

(Samenwerking  Sevapur) 

en deed er  jarenlang de 

boekhouding voor.  

Zijn vrouw Christiane was 

lang verantwoordelijke 

voor de petekinderen. Zij 

zelf en  hun kinderen zijn  al 

die jaren trouwe sponsors 

van onze  petekinderen in 

Dank aan Theo Nuyts, die de 
editie van onze nieuwsbrief 

overneemt.  

Mieke 



  

BD12 (de 12 studenten van de tweede 

lichting biodynamische landbouw) 

helpen bij het boren van een put. 

Drupirrigatie groenten 
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VRIENDEN VAN SEVAPUR, SAWES, 
We zijn blij dat we jullie nog altijd op deze manier mogen aanspreken, 

omdat we overtuigd zijn van uw actieve interesse voor het project dat 

ongeveer een halve eeuw geleden werd opgestart door Lea Provo. 

In die periode is er heel wat veranderd, zowel in onze eigen 

samenleving, als wat betreft de leefomstandigheden in het verre India, 

dat in die tijdspanne wel heel wat dichterbij gekomen is, zowel door de 

versnelde intercontinentale mobiliteit, als door de exponentieel 

verhoogde mogelijkheden van de sociale media 

Dat geldt trouwens voor heel de wereldsituatie. 

Of we er daarmee ook op vooruitgegaan zijn op puur menselijk vlak, 

durven we sterk betwijfelen We hoeven hiervoor zelfs niet te refereren 

aan de huidige crisissituatie waarin onze westerse beschaving (???) 

momenteel verzeild geraakt is. Die is immers zo nadrukkelijk voelbaar 

aanwezig in alle aspecten van het dagelijkse leven, dat het zelfs de 

meest optimistische … optimisten in verwarring brengt omdat alle 

grenzen van elementaire menselijkheid worden genegeerd. 

Het is niet aan ons om een analyse te maken en nog minder om te 

oordelen, laat staan te veroordelen. 

Laten we gewoon verdergaan met de dingen waarin we blijven 

geloven, de dingen waaraan we effectief positief kunnen bijdragen. 

Verder werken aan de erfenis die Lea Provo ons heeft nagelaten. Het 

verbeteren van de levenssituatie van de verwaarloosde en 

achtergestelde bevolkingsgroepen in India, gebaseerd op de filosofie 

van Gandhi: totale geweldloosheid en gelijke rechten en 

mogelijkheden voor alle levende menselijke wezens. 

Nog altijd zijn er in India te veel weeskinderen die aan hun lot worden 

overgelaten. Nog altijd blijft het culturele kastesysteem een ernstig 

maatschappelijk probleem en is de ondergeschikte rol van de vrouw 

nog altijd een feit. 

Peterschappen 

Onze zoektocht naar peters en meters blijft dus nog altijd één van onze 

voornaamste prioriteiten. Daarom een oproep tot al onze 

sympathisanten om, in de mate van het mogelijke, een peter- of 

meterschap te overwegen. Voor (vrijblijvende) concrete informatie 

kan je in vertrouwen terecht bij onze verantwoordelijke, Gerd Bridts. 

Gerd.bridts@telenet.be 

*INBA SEVA SANGAM IS DE INDISCHE NGO, DIE LEA PROVO OPGE-
RICHT 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 TEWERKGESTELD WAAR-
ONDER DE LEERKRACHTEN, LEERLINGENBEGELEIDERS VAN DE VERSCHILLENDE INTERNATEN, DE 
KOKS,  SIDDHADOKTER, DAGLONERS OP DE VELDEN, TOEZICHTERS, BOERENBEGELEIDERS... 

Vroeger en nu… 

Algemene Vergadering van *Inba Seva 

Sangam in de yogahal:

1. 20 jaar geleden - Simone Lemaire, de 

vertaalster frans van onze nieuwsbrief  

was er toen aanwezig.  

 

2. januari 2015 met de delegatie van Sawes. 

12diverse soorten boompjes gekweekt in 

eigen beheer wachten op de eerste regens 



Onderwijs: Annai Lea Secundaryschool, Biodynamische 

landbouwschool, naschoolse studiemogelijkheden, boerenorganisaties, 

vrouwenhulpgroepen. 

Een andere belangrijke prioriteit die Lea Provo nauw aan het hart lag, 

was het onderwijs. Wat dat betreft heeft onze samenwerking met de 

Indische Raad van Bestuur al geleid tot verheugende resultaten, zowel 

op het niveau van het onderricht zélf, als van de logistieke middelen en 

de accommodatie van de lokalen en, héél voornaam, de naschoolse 

opvang van de kinderen in het jongens- en het meisjeshome, een 

onmisbare factor in de vorming en ontwikkeling van de adolescenten. Met 

een speciale vermelding voor de biodynamische landbouwschool, ultieme 

verwezenlijking  tot verbetering van het algemene welvaartspeil en de 

bewustmaking van de noodzaak van ecologische en biodynamische 

landbouw. 

Bij onze contacten met ISS (Inba Seva Sangam), de Indiase Raad van 

Bestuur, blijven we van hier uit ook waken over het bevorderen van 

algemene socioculturele waarden via enerzijds de vrouwengroepen en 

anderzijds het begeleiden van de omscholing van de landbouwers tot 

ecologisch verantwoorde landbouw. 

De nieuwsbrief 

Wat betreft de communicatiekanalen met al onze sympathisanten, zijn we 

ons bewust van het belang, zo niet de noodzaak van een meer intense, 

accurate en actuele berichtgeving.  

Deze kan in kleur dan vooral, frequent via e-mail en onze website, (nog in 

stadium van aanpassing)  Het actualiseren van een website bevordert een 

meer intense informatiemogelijkheid, maar vergt ook weer nieuwe 

inspanningen van, alweer, vrijwilligers… 

Het verzenden met de post vergt veel materieel, manueel werk van de 

vrijwilligers, maar vooral aanzienlijke onkosten. 

Daarom nogmaals een oproep aan allen die beschikken over een  

e-mailadres, gelieve het door te geven, dan kunnen we je schrappen van 

de postlijst, dit maakt tijd en geld vrij voor andere nuttige activiteiten. 

Laat het ons weten aub, via mieke.vanderauwera@telenet.be  

Theo Nuyts  

Amla, zeer vitaminerijke bes, één van 

de rijke vruchten , geplukt van de 

bomen, door Lea geplant. Gebruikt in 

Siddha- en Ayurvedapreparaten. 

Blije kinderen , gelukkig met hun 

opvoeding, van kansarm naar een 

open toekomst! 

Dieren leren verzorgen in de BDschool 

Planten voor de toekomst 
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Onze ISS leden hebben op 21-22 november een goed bijgewoonde 
conferentie georganiseerd rond “dieet voor een groene planeet”. De 
bedoeling is om de biolandbouw in India in het daglicht te stellen en de 
aandacht te vragen van het beleid. Alles zal impact hebben op de 
relatie tussen de boeren en Inba Seva Sangam en hun coöperatieve 
voor biogroenten en vanzelfsprekend ook op de BDschool. 

Wie hier graag meer over leest: www.thehindu.com › Cities › Madurai 

Vereniging van Boeren die zich engageren om van 

chemische naar organische landbouw over te 

schakelen 

Jaarlijkse controle van de administratie 



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 

Sawes Peterschappen  

Bank Belfius 

IBAN: BE65789512546196 

BIC: GKCCBEBB 
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Wie een kind in de Kadavurvallei wil helpen “groot wor-
den” en daarmee 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 onze rekening: 

of gebruik het overschrijvingsformulier hier onder 

Kijk ook op: www.sevapur.be 

Gebed van Sint Franciscus,  

door Lea Provo als deel van het ochtendgebed 
ingevoerd en opgenomen in het gebedenboekje 
van Sevapur 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.  

Waar haat het hart verscheurt,  

laat mij liefde brengen.  

Waar wordt beschuldigd, 

laat mij vergeving schenken.  

Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,  

laat mij eenheid stichten.  

Waar twijfel knaagt,  

laat me geloof brengen.  

Waar dwaling heerst,  

laat me waarheid uitdragen.  

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,  

laat hoop doen herleven.  

Waar droefenis neerslachtig maakt,  

laat me vreugde brengen.  

Waar duisternis het zicht beneemt,  

laat me licht ontsteken. 

 

 

Maak dat wij niet zozeer zoeken  

om getroost te worden,  

als wel om te troosten.  

Om begrepen te worden  

als wel om te begrijpen.  

Om bemind te worden  

als wel om te beminnen. 

Want wij ontvangen door te geven.  

Wij vinden door onszelf te verliezen.  

Wij krijgen vergeving door vergeving te 

schenken  

en wij worden tot eeuwig leven 

geboren  

door te sterven. 

Schenk ons God uw vrede, kracht 

en vreugde en leer ons deze te 

delen met anderen.  

Dank je God, voor uw bescherming 

tijdens de nacht en dank je voor alles 

dat we ontvangen. 


