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Editoriaal
Dank aan Theo Nuyts, die de editie
van onze nieuwsbrief overneemt.
Mieke Van der Auwera

Els Lagae

ER

Theo Nuyts

ZIJN TEGENWOORDIG MÉÉR DINGEN DIE VERANDEREN, DAN DINGEN DIE

BLIJVEN…

Het beste voorbeeld is de communicatie. En dan
bedoelen we vooral de (elektronische!)
communicatiemiddelen. Het internet, met
zijn onoverzichtelijke waaier aan toepassingen,
de ene al gesofisticeerder en populairder dan de
andere.
Om niet compleet achterop te raken en kansen
te missen, zijn zelfs de ietwat oudere generaties
verplicht deze trend te volgen. Tot op een
zekere hoogte ten minste. Dus ook SAWES en
ISS (Inba Seva Sangam), de Belgische en
Indiase verenigingen die samen het
pionierswerk van Lea Provo verder uitbouwen.

is vorig jaar in januari
meegegaan
naar
Sevapur, uit interesse. Els
heeft nu aanvaard deel
uit te maken van het
algemeen bestuur van
Sawes en zich meer in te
zetten voor het project.
Els is werkzaam geweest
bij Weleda als apotheker
en is nu aan een
opleiding
Ayurveda
begonnen. Els!, welkom
bij de Sawesploeg !

De uitbouw van een snel en efficiënt communicatienetwerk bewijst dagelijks
zijn nut in de opvolging van – en de controle over de veelvoudige aspecten
van onze samenwerking. Hij verhoogt ook exponentieel het rendement van
onze inspanningen. Het verspreiden van deze nieuwbrief is daar een
schitterend voorbeeld van. Daarom dringen we nogmaals aan, om ons te
laten weten als u zich bekeerd (!) hebt tot de digitale communicatieleer…
Met onze honderdvoudige (analoge!) dank!
U zal dan ervaren dat u zoveel beter en uitvoeriger geïnformeerd wordt en
tevens nauwer betrokken bij de organisatie en alle initiatieven en
ontwikkelingen van de verschillende deelprojecten.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe uitvoerige website, maar ook op
facebook kan u al de SAWES-actualiteit volgen! En bij het lezen van deze
nieuwsbrief ontdekt u nog méér voordelen van onze digitale activiteiten!
Inba Seva Sangam was ons zelfs te vlug af : zie www.inbasevasangam.org
Vroeger en nu…
De yogahal, vroeger van ver te zien,...over een lege
vlakte. Nu staat de yogahal helemaal in het groen,
tegenover de toontuinen (genetic garden).
De gelijkvloerse verdieping is het administratief centrum
van*Inba Seva Sangam de hal zelf is multifunctioneel!
Yogacursussen, landbouwerscongres, sevapurfeesten...

HISTORIEK PETERSCHAPPEN van 1979 tot nu...
Gerd Bridts

Leen Voeten Mieke Van der Auwera

Duizenden kansarme kinderen in de Kadavurvallei kregen
dank zij onze peters en meters een degelijke opvoeding en
werken nu voor hun gezin.

Peterschappen begonnen als
rantsoenbedeling voor moeders
of voogden

Lea Provo vond het zeer belangrijk dat kinderen dicht bij huis
en moeder opgroeien. Zij startte een peterschapsprogramma op, waarbij de moeders of voogd (telkens
éénoudergezinnen of weeskinderen) van de kinderen eens
per week basis producten kwamen ophalen: olie, rijst, zeep,
suiker, etc.. regelmatig kledij of een metalen beker of bord en
schoolgerei.
Dit verliep altijd vlot, zolang het petekind naar school ging.
Wanneer om één of andere reden het kind van school
voorgoed thuis bleef om op het veld te werken of de dieren te hoeden, werd het
geschrapt van de rantsoenlijst.

Een groep petekinderen in 1984

Peters betaalden toen 6000 frank per jaar = ongeveer 150 Euro. Of 12.5 Euro per
maand. Met dit geld werden ook opleidingen voor moeders, peutertuinen en
naschoolse studie betaald, oudere vrienden van het project betalen nog steeds dit
bedrag.
De vrouwensangams werden opgericht waar de moeders mee zelf bepaalden wat ze
belangrijk vonden.
Toen werd de Annai Lea school opgericht. Met het geld van de peterschappen kregen
de kinderen kost en inwoon in de homes en een degelijke schoolopleiding. Mettertijd
nam de regering de kosten voor de vrouwenbeweging over en werden 26 peutertuinen
in officiële handen overgelaten.
Al het geld was toen al nodig om de opvoeding van de kinderen te garanderen.

Een groep petekinderen in 1994

Mettertijd verhoogde het peterschapsgeld van 150 Euro per jaar over 250 Euro naar 288
Euro/jaar.
Na valuta verschillen van de Euro en de roepie in de loop der jaren en de steeds hoger
wordende levensduurte, is 288 Euro lang niet meer voldoende. Inba Seva Sangam
heeft berekend dat de kost van een schoolkind per jaar in Sevapur eigenlijk opgelopen
is tot 330 euro.
Dit is dus 27.5 Euro per maand ipv 24 Euro.
Ons basisbedrag blijft behouden : Peters en meters die zich geëngageerd hebben
om een kind te steunen aan 288 Euro per jaar zijn we dankbaar dat ze dit
blijven doen met dat bedrag. Dit engagement blijft noodzakelijk voor het
voortbestaan van de peterschappen,
We zoeken nu nieuwe formules om toch het peterschapsproject te kunnen
aanvullen.
Wie bereid is ‘iets’ méér per maand te storten helpt de school een stuk vooruit. We
doen ons best om de financiële tekorten op te lossen door nieuwe initiatieven
en acties, zonder onze trouwe sponsors zwaarder te belasten.

groepen blije, frisse
petekinderen in 2016

Daarom deze nieuwe initiatieven :
Naast een petekind sponsoren kan je ook sponsoren
voor kleinere bedragen :
Zovele duizenden kinderen hebben de kans op een degelijke opvoeding gekregen

**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...
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dankzij jullie, onze peters en meters! Velen daarvan hebben verder gestudeerd of zijn goede boeren of
werkers geworden en hebben een gezin en kinderen, al of niet in Sevapur of Vinobajipuram.
Verscheidene onder hen hebben verder gestudeerd.

VOORSTELLEN OM DE SCHOOL OP
We vernamen onlangs dat de laatste bijeenkomst van oudpetekinderen in Sevapur werd bijgewoond door 65 oud- LANGERE TERMIJN TE HELPEN:
studenten!
MAALTIJDEN : 10 EURO PER MAAND
Dat bracht ons op het idee om bij ISS aan te dringen, een
promotionele actie op touw te zetten om AL die oud- SCHOOLGERIEF : 5 EURO PER MAAND
studenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ze
hebben hun kans gekregen dank zij ISS én SAWES om hun MEDISCHE ZORGEN : 8 EURO PER MAAND
status en levensstandaard, naar een peil te brengen dat ze
anders nooit zouden hebben kunnen bereiken.
DUO PETERSCHAP: 15 EURO PER MAAND,
Zij kunnen nu leren hun verantwoordelijkheid op te nemen TE DELEN MET IEMAND ANDERS
om op hun beurt te participeren in het peterschapsproject
van ISS/SAWES. ..
We hopen hiervan vlug verslag uit te brengen.

SCHILDERIJENTENTOONSTELLING EN – VERKOOP
TEN VOORDELE VAN

SEVAPUR

THEO NUYTS

Vorig jaar werden wij begiftigd met het artistieke legaat van een overleden echtpaar uit Hove, Emy
Van Verdeghem en Pierre Geyskens. Na een verdienstelijke carrière in de opera- en belcantowereld
hadden zij beiden een méér dan louter amateuristisch picturaal oeuvre bij elkaar gepenseeld.
In de gegeven omstandigheden was een passende hommage niet meer dan een welverdiende hulde
aan dit bescheiden kunstzinnige echtpaar. Ze werden beiden ouder dan 90 jaar!
Op donderdag 21 april werd in Hove in feestzaal Da Capo een academische zitting georganiseerd
waarin hulde werd gebracht aan hun vocale én hun picturale verdiensten. Het muzikale aspect van
de viering was toevertrouwd aan sopraan Cristel De Meulder, tenor Walter Wuyts, pianist Aaron
Wajnberg en gitarist Fernando Gonzalez. De biografische en picturale wetenswaardigheden werden
‘opgefleurd’ door projectie van hun werken.
De Gemeentelijke Kunstacademie, waar ze de overgang van de auditieve naar de visuele kunst
hadden gemaakt, verleende haar medewerking bij het organiseren van de tentoonstelling die een hele
week toegankelijk bleef. De werken van beide kunstenaars werden te koop aangeboden aan
voordelige prijzen ten voordele van onze organisatie. Met méér dan verheugend resultaat!
Via de foto’s krijgt u een duidelijk beeld van heel de organisatie.
En het vervolg?
Met de medewerking van de familie wordt gewerkt aan een project om ook de resterende

schilderijen, aquarellen en tekeningen te koop aan te bieden via …een website waar u
alle mogelijke info van de werken (afbeelding, specificaties, afmetingen én … de prijs)
zal kunnen vinden, waarna desgewenst de mogelijkheid blijft om de werken ‘live’ te
bekijken.
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VOORSTELLEN OM DE SCHOOL OP LANGERE TERMIJN
TE HELPEN:
MAALTIJDEN : 10 EURO PER MAAND
SCHOOLGERIEF

: 5 EURO PER MAAND

MEDISCHE ZORGEN
DUO PETERSCHAP:

ZOMER 2016

: 8 EURO PER MAAND

15 EURO TE DELEN MET IEMAND

ANDERS

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

REKENING SAWES PETERSCHAPPEN :

Bank Belfius
IBAN: BE65789512546196

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

BIC: GKCCBEBB
ALG. REKENING SAWES
(SAMENWERKING SEVAPUR)

BANK VAN BREDA:
IBAN/BE20645100688156
BIC/JVBABE22
Voor eco-clubs, peutertuinen, toontuinen etc...

Dank voor alle giften:
Voor studiemateriaal, sport en spel,
zuiver drinkwater, rookvrije ovens,
fotokopieermachine, en alle
sympathieke likes op onze
facebookpagina!!!

Vind Leen in ons kraampje op het
Sfinxfestival van 28 tot 31 juli 2016
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Grete Belis nam deze foto bij haar bezoek in januari 2016
aan de projecten: Scholen en ecoclubs in de Genetic
garden: toontuin met uitsterven bedreigde planten

