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De hele ploeg "brothers and sisters" in
Sevapur na een intense brainstormingsweek.

Editoriaal

Mieke Van der Auwera

Beste vrienden van Sevapur,
In januari zijn 7 sawesleden samen naar Sevapur
gereisd om daar een week te brainstormen met de
vrienden van Inba Seva Sangam over de toekomstige samenwerking van beide organisaties.
In deze nieuwsbrief meer hierover.
Grete en ik gingen ook naar de Dag van de 4de Pijler in het Vlaams Parlement. Het was een boeiende
ervaring, zoveel vrijwilligers-4depijlers te ontmoeten.
We danken hartelijk Grete Belis, die 8 jaren Ook op de workshops hebben we veel opgestoken.
als vrijwilliger de functie van secretaresse
vol vuur heeft vervuld, gecombineerd met Met enige fierheid hebben we gemerkt dat op de website van de 4de pijler ons project het enige is van de 70 actieve projecten in India, dat alle millenniumdoelstellinde boekhouding. Het is een belastend werk.
gen bereikt!
Grete heeft besloten in het vervolg haar
diensten voor de boekhouding te blijven Bezoek het steunpunt 4dePijlers op hun website: www.4depijler.be, dit is het steunwaarnemen, maar past vanaf nu voor het punt van de vrijwilligers die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking.
secretariaat. Hiermede geeft ze haar plaats
Hartelijk dank voor al diegenen die de moeite deden om hun mailadres door te stuin het dagelijks bestuur met plezier aan
ren, zodat we de postkosten kunnen drukken.
Leen Voeten.
Ook hartelijk dank voor de extra stortingen die het ons mogelijk maken om studieDank aan Leen voor het engagement!
kosten op te vangen van petekinderen die om één of andere reden hun sponsors
verliezen, zodat ze toch ongehinderd kunnen verder studeren.

EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW

GELUID… MET BAKKEN WATER

VALT DE REGEN HIER UIT DE LUCHT, DE ZOMER LAAT ZICH AF EN
TOE VOELEN, DE NATUUR IS ER KLAAR VOOR.

Grete geeft haar kennis door… hier leert
Grete aan Leen hoe je een sari drapeert...
Ook op een paar jaar tijd verandert er veel! Links
staat het gebouwtje waar ooit de
zijdewormkwekerij gevestigd was in
Vinobajipuram. Sinds 2012 is het het leslokaal
van de Biodynamische landbouwschool geworden
en rechts zie je hoe het is uitgebreid met de
huidige constructie, deel van die nieuwe
BDschool...een mooie campus!
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PERSOONLIJKE ERVARINGEN, INDRUKKEN,
CONCLUSIES EN … VOORNEMENS DOOR THEO NUYTS
(na het collectief ‘werkbezoek’ van 12 tot 19 januari 2015)
Ontvangst in Trichy

sfeer

vanaf het eerste ogenblik bij de verwelkoming in Trichy, was duidelijk dat iedereen
zich ten volle bewust was van het (wederzijds) belang van dit bezoek;
de traditionele feestelijke en rituele begroeting bij aankomst in Sevapur riep onmiddellijk de sfeer op van de inhoudelijke culturele, spirituele en emotionele
bindingen met de ‘erfenis’ van het levenswerk van lea provo;

Ontvangst in Sevapur

het was (voor de meesten toch) ongetwijfeld in zekere zin een
‘thuiskomen’ in een vertrouwde omgeving, met de daarbij behorende
primitieve eenvoud van
‘huisvesting’ en de ‘warmte’ van de
‘vaste’ bewoners en het personeel;
dat alles verweven met de
(begenadigde) site in deze paradijselijke regio, zorgden voor een zalig
vakantiegevoel…

Vergaderen in de yogahal

Informele gesprekken op de veranda

de (‘zakelijke’) besprekingen
vanuit een bevoorrechte positie (weinig rechtstreekse verantwoordelijkheden) kon
ik beter observeren hoe, iedere dag opnieuw, wederzijds de concrete essentiële materiële en financiële kwesties en problemen werden uiteengezet, besproken en in doorgaans unanieme consensus naar een verantwoorde conclusie en toekomstplanning werden geleid;
de verschillende aspecten van SAWES (samenwerking…) werden door ‘onze’
verantwoordelijke medewerkers, ieder voor zijn/haar specifiek werkterrein,
klaar en duidelijk toegelicht voor de respectievelijke vertegenwoordigers van
ISS (dienstbaarheid…);
de resultaten van deze besprekingen en de daaruit volgende besluitvorming, zullen ongetwijfeld door ieder van hen duidelijk en punctueel in kaart worden
gebracht, zodat aan de hand daarvan een eensluidende toekomstvisie en een
verantwoorde en haalbare strategie kunnen worden gedistilleerd.
de randactiviteiten en de ‘externe’ contacten

Op plaatsbezoek

méér dan hartverwarmend waren de menigvuldige confrontaties met het ‘leven’
aan de basis van ‘onze’ ‘sites’(homes, scholen…) in Sevapur en Vinobajipuram ,(in wezen toch de ‘core business’ van onze ‘zending’…);
hoopgevend en uitzicht biedend op de toekomst, waren zonder enige twijfel de
spontane en/of georganiseerde ontmoetingen met een aantal personen of
projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn of kunnen worden met
onze activiteiten.
O.m. Shantivanam en Premananda ashram, Sahaya/Read Andimadam.
Het bezoek van Prasad met zijn vrouw, voormalig lid van de Algemene vergadering van Inba Seva Sangam met voorstellen en plannen.

Opening van de multifunctionele hal voor
de jongens
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Dr Himeshwari met haar leraar Dr Sukumaran, die de bodemenergie in Sevapur
hebben nagegaan. Ze hebben plannen om de accommodatie in Sevapur te
gebruiken voor yoga- en energiecursussen.

DE SAWESPLOEG WERD VERGEZELD DOOR ELS LAGAE,
STUDENTE AYURVEDA,

DIE VAN DE GELEGENHEID GEBRUIKT MAKEN OM EEN INLEEFREIS TE MAKEN NAAR

SEVAPUR.
Sevapur leerde ik kennen via mijn werk, Weleda. Als fabrikant van natuurlijke
lichaamsverzorgingsproducten en geneesmiddelen sponsorden zij gedurende een aantal
jaren de kruidentuin (genetic garden) en de Siddha unit (kruidenverwerking) in Sevapur.

KRUIDEN LIGGEN TE
DROGEN VOOR
VERWERKING

Aangezien ik apotheker ben, is het niet
vreemd dat deze dingen mij aantrokken en
toen mijn collega Geert (Groessens) het
project bezocht, droomde ik er al stiekem van
ooit eens mee te kunnen gaan. Op dat moment waren mijn kindjes nog te
klein om hen voor langere tijd te missen.

In september vorig jaar kwam er door het sluiten van de productie bij
Weleda België een einde aan mijn job en besloot ik om een tijd thuis te
blijven. Ik wilde een nieuw terrein verkennen en startte een opleiding Ayurveda. Ayurveda is net als Siddha een oeroude
filosofie en geneeskunde uit India. Ayurveda en Siddha bestaan al duizenden jaren en worden de dag van vandaag nog
steeds toegepast in India en daarbuiten. Ondertussen is er van veel van de Indische gebruiken al wetenschappelijk bewijs
van werkzaamheid en zelf heb ik er ook goede resultaten mee gehad voor mijn gezondheid. De opleiding is razend
interessant. Toen ik hoorde dat er in januari een groepje Belgen naar Sevapur zou reizen, heb ik niet getwijfeld. Ik had nu
tijd, de kindjes waren groot genoeg en ik kreeg de kans mij onder te dompelen in de Indische cultuur, Ayurveda en Siddha.
In Sevapur was ik heel erg onder de indruk van wat er daar allemaal al gerealiseerd is. Het was fantastisch mensen te
ontmoeten van ongeveer mijn leeftijd die daar als weeskind waren opgegroeid en zich nu mee als vrijwilligers voor het
project inzetten. Je kon zien hoe dankbaar ze waren en dat ze het goed hadden door de kansen die ze gekregen hadden.
Hoewel Lea Provo zelf er niet meer is, was het er zo levendig en in volle ontwikkeling. Alles lag er heel verzorgd bij en
nieuwe projecten waren van start gegaan. In de Genetic Garden vond ik alle Indische kruiden uit mijn cursus met mooie
naambordjes erbij en in de Siddha unit kon ik zien hoe een aantal ervan tot Siddha-preparaten omgevormd werden. Het
zou mooi zijn mochten deze producten verder gecommercialiseerd kunnen worden en zo voor inkomsten voor het project
konden zorgen.

INWIJDING VAN DE "MULTIPURPOSEHALL"
AAN HET JONGENSINTERNAAT

Nieuw
jongenssanitair

Zoveel moois in een prachtige omgeving maakt Sevapur tot een heerlijke plek op aarde. De schoonheid en de rust die er
heerste hebben mij in januari enorm veel deugd gedaan. Ik kijk ernaar uit terug te
gaan.
Els Lagae

Neelakandan, penningmeester van ISS heeft de bouw van deze hal aan
het jongensinternaat enthousiast begeleid
en opgevolgd. Op 11 november is men
pas beginnen bouwen. Het is nu (januari)
bijna af, het witkalken volgt nog. Ook het
sanitair werd aangepakt : nieuw dak van
aluminium en toiletten. Dit kadert in het
health and hygienic program. Later zullen
de jongens in de hall eten. Ze dient ook als
leefruimte voor de grote jongens.
Het aluminium van het dak houdt de warmte tegen, er werden ook
fans ( ventilatoren) en muggengaas geïnstalleerd.
Het lintje werd doorgeknipt door Gerd Bridts en Leen Voeten als leden
Gerd en Leen knippen het lintje door .
van de Gros van Boechout, die voor de sponsoring zorgden. Mieke
vraagt in een speech belofte van de jongens om later voor Sevapur iets
terug te doen. Perumal en Balu geven al het voorbeeld geven hun vrije tijd aan hun inzet voor de
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Algemene vergadering van Inba Seva Sangam.

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

Perumal voor de boom van Shantidas

Lente 2015

Achter de hall staat de boom, geplant door
Shantidas (Lanza del Vasto), hier met een
glunderende Perumal ervoor.
Hij is één van de drijvende krachten achter de
initiatieven in de projecten van Inba Seva Sangam.
Perumal is aangesteld als directeur voor de
Indische tak van Beras. Beras is een initiatief van de
Baltische staten en werkt aan opleidingscentra
voor
duurzame
voedingsorganisaties,
communicatie en opvoeding voor de hele
voedselketen van boer tot verbruiker.

ALG. REKENING

SEVAPUR
(biodynamische landbouw-

school, eco-clubs, peuter-

tuin, toontuinen, kruidenproject)
Infopanelen van BERAS

Bank van Breda:
IBAN/ BE20645100688156
BIC/JVBABE22

PETERSCHAPPEN SAWES
Vlasakker 12 2160 Wommelgem

Bank Belfius
IBAN: BE65789512546196

Een enthousiaste Jakes verwelkomde ons op de nieuwe Biodynamische landbouwschool
in Vinobajipuram. Een tweede klas van 15 studenten is begonnen dit jaar.

Alle giften zijn meer dan welkom, maar wie een kind in
de Kadavurvallei wil helpen “groot worden” 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 rekening:
Peterschappen Sevapur SAWES v.z.w
IBAN: BE65 7895 1254 6196 BIC: GKCCBEBB

