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INLEIDING,
3 SAWES-GENERATIES NAAR SEVAPUR (11-28 juli 2016)
Uitgerekend op 11 juli, Belgische nationale feestdag,
vertrok onze meest gevarieerde delegatie ooit, vanuit
Boechout via Zaventem, Abu Dhabi, Chennai en Trichy
naar Sevapur.
3 generaties met aan kop ouderdomsdeken Theo
Nuyts, die zich vereerd voelde de volledig vrouwelijke
vierkoppige expeditie aan te voeren.
Peterschapsverantwoordelijke Gerd en secretaresse Leen
hadden beiden een dochter als chaperonne mee. Of was het
omgekeerd? Met zo’n 70 jaar tussen de oudste en de jongste,
mogen we zeker spreken van een representatieve afvaardiging!
Theo

Het werd een unieke ervaring waarbij niets het evenwicht en
harmonie tussen ernst en ontspanning verstoorde.
Caroline (14j.) en Leen

Elien (21j) en Gerd

Vroeger en nu…
's Morgens groet aan de zon op
het dak van het gastenverblijf in
Sevapur, Al bijna 50 jaren met
wisselende interesse en deelname.
In augustus kwamen de jongens elke
dag op het dak hun yogaoefeningen
doen!

In deze nieuwsbrief proberen we alle facetten van de reis kort
te situeren en een duidelijk te beeld geven van de evolutie in
het project dat zo’n halve eeuw geleden in primaire
omstandigheden door Lea Provo werd gestart. Dank zij uw
medewerking aan o.a. het peterschapsproject en andere
sponsoring is het uitgegroeid tot een veelzijdig project dat
uitstraling heeft in een ruime regio en dat deels reeds een
aantal doelstellingen verwezenlijkt heeft van zelfredzaamheid.
Onder andere de leefbaarheid van Sevapur en
Vinobajipuram, de door Lea Provo gebouwde dorpen is de
laatste jaren sterk toegenomen.
Theo Nuyts

CONCRETE RESULTATEN DANK ZIJ SUBSIDIES VAN
BOECHOUT, HOVE EN WOMMELGEM DIT JAAR IN
SEVAPUR
In juli konden we reeds de resultaten zien van de sponsoring van de
raad voor ontwikkelingssamenwerking van deze drie gemeenten

12 studenten kregen na een tweejaarse opleiding
hun diploma biodynamische landbouw eind
september. Ze hebben allen al werk nu!

We helpen in de keuken, de 3 kookvrouwen verzetten
een massa werk : van s’morgens vroeg tot s’avonds laat
elke dag 3 maal warm koken voor 110 jongens. Daarbij
vervullen ze de rol van moeders voor de jongens.
Hetzelfde in het meisjeshome voor 130 meisjes. 1 dag vrij
op de maand.

De salarissen van de leerkrachten liggen lager dan in de
regeringsscholen, Wommelgem sprong bij om deze salarissen aan
te vullen. Dit jaar steunt Wommelgem ook enkele
landbouwstudenten.
Door de steun van Boechout dit jaar werden er in het meisjes- en
jongenshome een installatie voor drinkbaar water gezet, alsook in
de school, een zonnepaneel voor warm water in beide homes,
een fotokopiemachine in de school, zodat de
leerkrachten niet meer alles eindeloos moeten
overschrijven, rookloze ovens zodat de
kookvrouwen niet meer in de rook moeten
werken, en ten slotte kregen alle kinderen
sandalen. Bijna alle kinderen lopen normaal op
blote voeten wat door de doornige struiken
voor nogal wat ontstekingen aan de voeten
zorgt.
Hove steunde de aanplanting van de bomen
op de velden van de BD school alsook de kost
voor het water geven aan deze bomen, de irrigatie zodat zij de
eerste 2 jaar overleven en krachtig kunnen groeien. 2 waterputten
werden geboord, slechts 1 geeft er water. Dit jaar steunde Hove
ook enkele landbouwstudenten aan de biodynamische
landbouwschool en aan de nieuwe landbouwafdeling van de
Annai Lea middelbare school.
Met veel dank aan de geëngageerde steun van deze
gemeenten en hun geloof in de projecten van Lea Provo. Op
ecologisch gebied kan er veel uitwisseling zijn. Sevapur en
Vinobajipuram zijn een rolmodel in de biologische en
biodynamische landbouw.
Gerd Bridts

Fotokopieermachine, waterfilters ,
sandalen, rookloze ovens en
zonneboilers voor warm water waren
zéér welkom!

Grepen uit het REISVERSLAG IN BEELD

16 juli 2016 In de voormiddag wonen we het maandelijkse
Eye and natural food-camp bij, waar inwoners uit 80 dorpen uit de omgeving
gratis hun ogen kunnen laten testen en ook opgevolgd worden. Ze krijgen
aangepaste brillen, voor een operatie worden ze doorverwezen. De jongens
doen de administratie en begeleiden de patiënten. De meisjes zijn ook
aanwezig. Tijdens het Eye-camp wordt er ook ‘raw food’ uitgedeeld. Een
bananenblad bordje, gevuld met ongekruid natuurlijk lekkers.
Producten uit de Siddha unit en van de farmers coöperatieve kunnen hier ook
worden aangekocht: shampoo, tandpoeder, bloem, gerst, rijst enz...
**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 ZEVENTIGTAL MENSEN TEWERKGESTELD WAARONDER DE LEERKRACHTEN, LEERLINGENBEGELEIDERS VAN DE VERSCHILLENDE INTERNATEN, DE KOKS, SIDDHADOKTER, DAGLONERS OP DE VELDEN, TOEZICHTERS, BOERENBEGELEIDERS…EEN EXTERNE "AUDITOR"
VOLGT OOK VOOR DE INDISCHE REGERING DEZE NGO OP.
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13 juli 2016 Bij aankomst in Trichy
meteen bezoek aan de Dovenschool
waar verschillende van onze
petekinderen schoolliepen. De school
wordt gerund door zusters
franciscanessen. Er zijn 94 zichtbaar
blije kinderen op school. Vanaf 16 jaar
kiezen ze verder zelf hun opleiding.

Elke morgen yoga en meditatie, op het
dak of in de tuin. Jason geeft les.

14 juli 2016 In de voormiddag maken we een
wandeling door de Genetic garden, Manikam is de
nieuwe verantwoordelijke. De tuin is mooi zoals
altijd, maar de tuinman van dienst kan duidelijk wat
meer hulp gebruiken. De volgende halte is de
boerderij (amla, beans, coconut, drumsticks..). De
velden liggen er verzorgd bij en wachten op de
regen om te kunnen bezaaid worden. De oude
koestal is afgebroken.
Karuparaj is ingeschakeld in de werking van BERAS(building
ecological recycling agriculture and societies) Beras India center
heeft 24 partners en 6 local training centers

14 juli 2016 s'namiddags. De coöperatieve van de
boeren is in werking, (farmers marketing center) zij
brengen hun opbrengst naar hier zodat deze gezamenlijk
verkocht kan worden. Zo krijgen zij een betere prijs.
(sustainable food society) Hun opbrengst kan hier ook
vermalen worden in molens zodat gerst, rijst e.a. worden
Karuparaj leidt ons gedreven rond in ontdaan van hun pel.
het Farmerscenter van Kadavur
Er zijn 170 boeren die organisch werken, 8 groepen van
Moringa wordt er gedroogd en verpakt.
boeren, die maandelijks samenkomen om 2 u te
Haarolie, tandpoeder, badpoeder,
discussieren. KOFAR : Kadavur organic farming
massage olie, worden voor de homes
agriculture… Er is veel drive, veel resultaat.
gebruikt en op de lokale markt verkocht.

15 juli 2016 De Annai Leaschool…
Er zijn nu 241 studenten, 110 jongens en 131 meisjes.
Veluchamy, de coördinator, leidde ons rond. De school heeft een goede
reputatie. 133 families hadden een aanvraag ingediend, hier zijn 48 nieuwe
kinderen uitgeselecteerd om voor peterschappen in aanmerking te komen.
Kinderarbeid bestaat nog, er zijn veel wetten tegen kinderarbeid en
armoede maar weinig bekrachtiging, controle. Sevapur schrijft nu ook
lokale sponsors aan, bedrijven kunnen nu ook belastingvermindering krijgen
als zij een goed doel steunen….
Er is ook begonnen met een afdeling landbouw in laatse twee jaren van
deze middelbare school, de leerlingen kunnen doorstromen naar de
Biodynamische landbouwschool, universiteit of thuis aan de slag.
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14 juli 2016 Rond 6 uur wonen we het ‘prayer’ bij de meisjes
bij op het dak van het home,
waarna we een kleine toespraak
houden, Caroline en Elien zich
voorstellen en bestookt worden
met vragen. Er is één nieuwe
opvoedster voor 130 meisjes.
Een mooie interactie tussen
jeugd van India en België.

Winter 2016
Giften vanaf 40€ zijn aftrekbaar
van de belastingen, zie Belgisch
Staatsblad van 14.12. 2002

REKENING SAWES PETERSCHAPPEN: Bank Belfius

VOORSTELLEN OM DE SCHOOL OP LANGERE
TERMIJN TE HELPEN:
MAALTIJDEN : 10 EURO PER MAAND
SCHOOLGERIEF

IBAN: BE65789512546196
BIC: GKCCBEBB
ALG. REKENING SAWES
(SAMENWERKING SEVAPUR):
BANK VAN BREDA:
IBAN/BE20645100688156

: 5 EURO PER MAAND

MEDISCHE ZORGEN

: 8 EURO PER MAAND

DUO PETERSCHAP:
ANDERS

15 EURO /MAAND TE DELEN MET IEMAND
WIJ ZORGEN EVENTUEEL VOOR PARTNER!

OF EEN EENMALIGE GIFT ALTIJD WELKOM…

Petekinderen doen hun
eigen wasje!

OPNAME IN TESTAMENT/LEGAAT NEEM CONTACT OP MET
UW NOTARIS!

India is voor mij:
Wie een kind in de Kadavurvallei
wil helpen “groot worden” en
daarmee de zelfredzaamheid van
haar of zijn hele dorp bevordert
kan een peterschap of een duo
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

Kijk ook op:
www.sevapur.be (is onder constructie...)

Facebookpagina: Samenwerking Sevapur
India
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Langste reis ooit
Veel kleuren en heel veel geuren
Gezellige drukte
Overdosis curry
Kookvrouwen die mijn haren netjes leggen
Koken samen met de kinderen
Hartverwarmende ontmoeting met
meisjes en jongens van mijn leeftijd uit
Caroline (14 j.) met Karuparaj
een andere cultuur
op bezoek in een tempel van
Vrolijke kinderen
Trichy
Samen naar school wandelen Mr Pandian
die ons gidste heeft de beste humor ooit
Ik ga zeker nog eens terug
Caroline Verstuurd vanaf mijn iPad

