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 Bijna volledige Algemene vergadering  

april 2017 met gasten… 

 

Lea pleegt overleg met de boeren… 

Perumal overlegt met de boeren… 

Hij is één van de eerste petekinderen van 

Sevapur en sinds een hele tijd, als 

vrijwilliger, secretaris van Inba Seva 

Sangam. Hij studeerde biochemie en 

werkt voor een groot bedrijf in Chennai 

als researcher in duurzame oplossingen. 

GOUDEN FEESTROES 

Deze zomerse nieuwsbrief plaatsen we in het eerste teken 

van een verheugende gouden jubileumviering. 

Vijftig jaar geleden werd de basis gelegd van een project 

dat  geïnspireerd werd door de verheven ideeën van enkele 

figuren zoals Martin Luther King en de Indiër Mahatma 

Gandhi, die een internationale beweging van solidariteit en 

wereldvrede op gang brachten. 

Gandhi werd het grote voorbeeld voor Lea Provo, die hier in 

België alles in de steek liet om in India een nieuw leven en 

een soliede basis op te bouwen voor een nieuw 

maatschappijbeeld voor kansarmen en uitgestotenen. 

De resultaten van haar levenswerk zijn in Sevapur en 

Vinobajipuram (Tamil-Nadu) door de plaatselijke ngo INBA 

SEVA SANGAM (‘Vreugdevol Dienen’) - door haar opgericht 

- uitgebouwd tot een realisatie die een voorbeeldfunctie is 

voor een meer rechtvaardige en menswaardige 

samenleving. 

Haar pionierswerk werd alléén maar mogelijk gemaakt door 

‘onze’ Belgische vzw SAWES (SAmenWErking Sevapur), die al 

die jaren gezorgd heeft voor de noodzakelijke 

fondsenwerving via peterschappen, subsidies van enkele 

gemeenten en allerlei uiteenlopende acties. Onze oprechte 

dank gaat daarom uit naar jullie allen die samen de pijlers 

vormen waarop alle realisaties werden en worden 

gebouwd, en zonder wie deze successen niet mogelijk 

waren.                                                                           Zie blz. 4 

De Algemene Vergadering in Sevapur 2015 

Petekindjes in de Vinobajipurampeutertuin 

NIEUWSBRIEF  SEVAPUR 
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Gierst is een zeer oud graangewas en glutenvrij. Ook in India is dit terug een 

populaire voedselbron. In 1984, toen ik voor het 

eerst een langere tijd in Sevapur werkte, aten de 

landbouwers en metsers s’ middags gespruite gierst 

met botermelk. Het was armenmensenvoedsel. 

Deze zaden waren dagelijkse kost en voorzag de 

arbeiders en veldwerkers van kracht en voeding om 

gedurende lange periode in het veld te werken en 

het hield hen gezond. Rijst of Idly was iets dat deze 

mensen alleen bij bepaalde gelegenheden 

kookten, zoals bij Deepawali (Deewalli), niet omdat 

ze het niet lustten, maar omdat, ironisch genoeg, zij 

dikwijls in de rijstvelden werkten, maar zich zelf die 

rijst niet konden permitteren. Het was te duur. Dus 

leefden zij op zaden als gierst (Cholam, Kambu en 

Ragi) die veel goedkoper zijn dan granen zoals rijst, 

en ook gezond.  

Meer nog, rijst is een teelt die veel water vereist om 

te kunnen groeien, zo’n 2000 liter per acre. In de 

vallei van Kadavur zijn we al decennia lang actief om de hele vallei terug groen te 

maken om meer regen aan te trekken zodat de waterspiegel terug stijgt. Het terug 

Gezonde voeding is  een leuk 

Aangepaste banken voor onze grote  

jongens is een noodzaak.  

Administratie verzorgen bij "Eyecamp" 

 

In 2017 heeft de gemeente Hove  3277 euro gesponsord voor  landbouwwerktuigen voor 

de nieuwe landbouwafdeling van de middelbare school.  Deze studenten kunnen 

doorstromen naar de Biodynamische landbouwschool. 

Boechout steunde voor 5265 euro voor 30 extra lange schoolbanken voor telkens 6 

kinderen en een tv en video installatie  voor 

pedagogische doeleinden in de beide homes. 

Nu kijken ze met 100 jongens naar een piepklein 

geleend tv’tje en studeren ze op de grond. 

Wommelgem steunt met 2215  euro  o.a. het 

salaris voor één jaar om de velden te bewerken 

en de bomen water te geven in de 

biodynamische school. 

Met veel dank voor deze steun én waardering 

én interesse voor dit ecologisch project, een 

van de weinige gandhiaanse projecten die nog 

in werking zijn en ‘ alive and kicking’ in India. 

(woorden van M. Padhamutu, voorzitter van Inba Seva Sangam) De erfenis van Lea 

Provo draagt veel vruchten. De uitwisseling is wederzijds. 

Voorzitter M. Padhamuttu in gesprek met Theo 

Nuyts. 

IN SEVAPUR, KADAVUR WORDT WEER GIERST GETEELD! 

MIEKE VAN DER AUWERA 

De gierstpelmachine... 

BIJDRAGEN VAN DE GEMEENTEN                    GERD BRIDTS 

zaaien van gierst zal ook hier zijn effect op hebben, de teelt vereist veel minder water: slechts 600 liter per acre. Inba Seva 

Sangam heeft een gierstpelmachine aangeschaft zodat de boeren die zich aan deze teelt interesseren hun gierst kunnen 

laten klaarmaken voor verkoop. Gierst heeft immers een omhulsel dat moet verwijderd worden om de eetbare korrel te 

kunnen benutten.  De rijstpelmachine geeft dus een grote meerwaarde aan dit graan. Bovendien krijgt het product een 

meerwaarde door mooi en slim etiket: de gierst wordt gepositioneerd als ‘Millet rice’, waardoor het door eenieder als een 

alternatief basisvoedsel gezien wordt. Niets dan voordelen: een rijke voedselbron, een populair geworden teelt voor de 

voedingswaarde en zuinig met water. En het slaat aan in grote gebieden van India. In een artikel over gierst, las ik dat 

stedelingen gek zijn op gierst als “nieuwe” rijstvervanger.  Verder valt ook de nieuwe hang naar fitness en fysieke beweging op 

in de steden.  Dit zal zeker helpen om het effect van de gierst te ondersteunen!  
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Henk Roets ging eind februari naar Sevapur als vrijwilliger. Hij is 

ingenieur van opleiding en nam een ‘sabbatical break’ om in Azië 

te reizen en vrijwilligerswerk te verrichten… 

Henk heeft op korte tijd een enorm vruchtbaar werk verricht. 

Hopelijk neemt men bij Inba Seva Sangam zijn wenken ter harte. 

Hij heeft een overzicht gemaakt van alle gebouwen samen met 

de "technische dienst" van Inba Seva Sangam . Het zijn er nogal 

wat: Het hoofdgebouw waar de burelen, de 

yogahal, het gastenverblijf en de jongens eetzaal gevestigd 

zijn. De gebouwen in de nabije omgeving van het hoofdgebouw 

zijnde: het jongens internaat met studiezaal, de toontuinen met 

de Walter hall, het paddenstoelen labo, de boerderij, en aan de 

andere kant van Sevapur het meisjes internaat en de Annai Lea 

School. 

In Kadavur onderzocht hij de lokalen van wat vroeger het "social 

education centre" was, nu het Berashoofdkwartier: leslokalen 

voor de boeren en kruidenverwerkingsbedrijfje (Siddha) met de 

nieuwe gierstpelmachine. 

Ook de gebouwen in Vinobajipuram werden doorgelicht: de 

Biodynamische landbouwschool, de jongens- en meisjes hostels, 

de keuken en eetzaal, het Vinobajipuram gemeenschapscenter 

en enkele huizen met o.a. de peutertuin. 

Tijdens zijn analyse heeft Henk opgelijst waar er onmiddellijke 

reparaties aangewezen zijn om verder verval te voorkomen, op 

korte termijn dus. Alsook interventies, verbeteringen en projecten 

noodzakelijk of wenselijk op middellange en op lange termijn. 

De structuur van de gebouwen, de riolering, de watertoevoer en 

de elektriciteit werden bekeken. 

Gedurende de laatste twee weken heeft Henk zich gefocust op 

het uitvoeren van kleine verbeterwerkzaamheden en bovendien 

heeft hij meegeholpen aan de reparatie van 3 solar cookers 

(kook elementen op zonne-energie), die door de wind zware 

beschadigingen hadden opgelopen. 

Hij heeft ook zijn mening meegegeven over de werking van de 

ngo en het project. 

Er is nog veel werk aan de winkel! 

Dank Henk voor deze positieve en degelijke bijdrage! We volgen 

het mee op! 

ACTIEF TIJDENS SABBATJAAR… 

Tussen Kerst en Nieuwjaar was ik voor de vierde maal een drietal dagen in Sevapur, ditmaal 

samen met een nieuwe collega en zijn partner. Het 10e leerjaar en het 12e afstudeerjaar 

waren beide aanwezig in de boys- en girls home om verplicht te studeren voor de 

staatsexamens.  Van deze examens hangt af in welke richting ze kunnen verder studeren en 

welke toekomst ze tegemoet kunnen gaan. Maar een beetje ontspanning na een dag 

intensieve herhalingslessen is best welkom voor deze 14- tot 18-jarigen.  Gewoonlijk bestaat 

deze uit muziek maken of wat TV kijken of een spelletje kaart onder elkaar en ook wel 

volleybal.  Als er bezoek komt is dit ook een welkome afleiding tussendoor. 

Ditmaal had ik een aantal frisbees bij, zowel uit België als in de gauwte nog aangeschaft eerder op de reis in Chennai, de 

hoofdstad.  Vorig jaar had ik de sportieve kant van dit moderne speeltuig leren kennen door aan te sluiten bij een club voor 

‘Ultimate Frisbee’ in mijn thuisstad in België.  Ik was verrast van het doorgedreven sportieve karakter van deze jonge sport die 

naar Olympische erkenning streeft.  Er komt veel teamspirit, tactisch inzicht en fairplay bij kijken en het kan gespeeld worden 

door vrouwen- of mannenploegen of gemengde ploegen van 5 à 7 spelers op het veld en zoveel reservespelers als je zelf 

wenst. 

Ik zag er meteen mogelijkheden in voor de jongeren in Sevapur.  Die hoop bleek niet ijdel te zijn. 

Vooreerst beleefde ik leuke momenten met mijn petekind en haar zus en buurkinderen toen ik het gebruik van de frisbee 

demonstreerde en de  kinderen graag zelf aan de slag gingen…. De dag nadien hebben we net voor het donker werd aan 

een groep van 40 speelsters de beginselen  van frisbeespelen bijgebracht… de moeite waard! 

De jongens kregen hun instructies na het avondmaal, wanneer het  al donker was, in de 

yogahall, met een kleinere groep van 25. De meeste jongens wilden meer en ’s anderendaags 

hebben we in hun eigen hall, die vorig jaar gebouwd werd aan de boys home, zelfs een klein 

wedstrijdje gespeeld. 

Hopelijk krijgt de frisbee vaste verankering op de Annai Lea School zodat een maximaal aantal 

op een eenvoudige en goedkope manier een sportieve vrijetijdsbesteding zullen ontwikkelen. 

Ik ben dus bijzonder benieuwd hoe één en ander geëvolueerd zal zijn bij een volgende 

bezoek. 

FRISBEE: EEN MODERNE SPORTIEVE UITDAGING KENT EEN ENTHOUSIAST ONTHAAL IN SEVAPUR   

GEERT GROESSENS 
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Wie een kind in de Kadavurvallei wil helpen “groot worden” en daarmee 

de zelfredzaamheid van haar of zijn hele dorp bevordert kan een peter-

schap 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 

 Facebookpagina: Samenwerking Se-

vapur India dank voor alle "likes" 

KIJK OP WWW.SEVAPUR.BE EN WWW.INBASEVASANGAM.ORG 

ALG. REKENING SAWES 
(SAMENWERKING SEVAPUR) 

BANK VAN BREDA:  

 

IBAN/BE20645100688156 

BIC/JVBABE22 

Voor eco-clubs, peuter-

tuinen, toontuinen etc... 

ZOMER 2017 

VOORSTELLEN OM DE SCHOOL OP LANGERE TERMIJN TE HELPEN: 

MAALTIJDEN : 10 EURO PER MAAND 

SCHOOLGERIEF : 5 EURO PER MAAND  

MEDISCHE ZORGEN : 8 EURO PER MAAND 

DUO PETERSCHAP: 15 EURO PER MAAND TE DELEN MET IEMAND ANDERS 

REKENING PETERSCHAPPEN :Bank Belfius IBAN: BE 65789512546196 

                                                                   BIC: GKCCBEBB 

Denk je aan het steunen van het project met  een duo-legaat, 

raadpleeg uw notaris. Of neem contact op met Mieke . 

 

 

 

 

SFINKSFESTIVALS 
Naar jaarlijkse gewoonte stonden we ook dit jaar weer op de wereldmarkt van sfinks 
mundial.  Elke keer een fijne gebeurtenis en zeker bij het zonnige weer van deze 
editie. 
Een kans om ons bekend te maken  en het Lea provo verhaal door te geven en een 
gezellig weerzien met bekenden. 
De opbrengst van de hebbedingetjes die we verkopen is een welgekomen bijzaak. 
Dit jaar deed  GROS Boechout een x-traatje door papieren hoeden te maken leuk 
voor groot en klein, met als boodschap "hoedje af voor het Zuiden" 
Op Sfinks Mixed eind juli in Boechout en Sfinks Latino in Lier in september zijn we 
weer present.                                                                                                  Leen Voeten 

Giften vanaf 40€ zijn aftrekbaar van de 

belastingen, zie Belgisch Staatsblad van 

14.12. 2002 

Proeftuin Permacultuur 

 In India is de jubileumviering gepland voor dit jaar, met officiële start op 15 augustus en gespreid over … een 

heel jaar. Een jaar waarin wij ‘onze’ Belgische jubileumviering in 2018 zullen inpassen! 

In het kader van die viering overwegen wij onder meer een uitgebreide brochure met alle historische details en 

de evolutie van de concrete uitbouw van ‘ons’ en dus ook ‘uw’ project! 

In augustus zullen enkele vertegenwoordigers van SAWES naar Sevapur reizen om de start van de festiviteiten 

mee te maken en voor jullie te rapporteren via onze, dank zij enkele jonge enthousiaste vrijwilligers keurig 

vernieuwde website. Maar ook onze facebook pagina is een actueel communicatiemiddel geworden.  

www.sevapur.be en Samenwerking Sevapur India op facebook 

Indien ook JIJ, sedert onze laatste nieuwsbrief, 'digitaal' communicatief geworden bent, laat 

ons dat dan AUB weten: dat is voor ons kosten- en tijdbesparend en voor jullie zoveel meer 

kleurrijk en dus aangenamer!  

VERVOLG "GOUDEN FEESTROES"      ZIE BLZ. 1 


