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Editoriaal                                                                                                                    
Mieke Van der Auwera 

Op de laatste algemene vergadering van Sawes op 27 april 2013, hebben we het ontslag aanvaard 

van Geert Feys. Geert heeft veel van zijn tijd en tomeloze energie gestoken in het begeleiden van 
het project en de medewerkers van Inba Seva Sangam in Sevapur  na het overlijden van Lea Provo. 
We zijn hem dankbaar om zijn kritische geest op de Sawesvergaderingen en zijn niet te temmen 
enthousiasme en warmte! Dank voor die jarenlange interesse en bewogenheid, het ga je goed bij al 

wat je verder wil ondernemen, Geert.   

We krijgen er een nieuwe Geert bij,   Geert Groessens is landbouwingenieur, zijn uitgebreid verslag 
over de opening van onze Bio-dynamische landbouwschool in Vinobajipuram kon je in vorige 
nieuwsbrief lezen. Geert werkte jarenlang voor Weleda en is net van job veranderd.  

We verwelkomen ook Leen Voeten, Gerd heeft Leen leren kennen via de Gros van Boechout.  Leen 
was actief in Zuid-India in een school. Ze zet zich ook in om van de handgeweven sarees van 
Vinobajipuram prachtige persoonlijke sjaals te maken. Op de Sfinxmarkt kan je die bewonderen, 

Leen verkoopt er ook mooie, origenele zelfgemaakte rokjes! 

Welkom. 

Nieuwsbrief Sevapur 

 

Leden  

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Mieke Van der Auwera 

WE SCHRIJVEN 24 MEI 2013 EN VANNACHT STEEG DE TEMPERATUUR NIET 

HOGER DAN 5 °……  

IN SEVAPUR IS HET EXTREEM DROOG 32 ° IN DE SCHADUW. ZE MOGEN NIET 

KLAGEN WANT IN NEW DELHI IS HET VANDAAG 47° IN DE SCHADUW… 

1. Veranderingen in de werkgroep van Sawes. 

2. Marie-Madeleine Franck bij haar petekind Vijay. 

3. Nieuws uit India 

4. Uittreksels uit de blogs van de stagiairs van de Sociale Hogeschool 

Leuven. 

6. Als je graag de nieuwsbrief blijft ontvangen per post geef een klei-

ne gift voor de verzending. Stuur ons anders een mailtje, dan krijg 

je hem via e-mail. 

 

Leden Sawes: Grete Belis, Gerd Bridts,Wannes 

Braem, Constant de Preter,  Boudewijn Franck, Geert 

Groessens, Isabel Mennes, Ludo Segers, Mieke Van 

der Auwera, Jan Van der Veken, Ester Van Eygen, 

Leen Voeten.   

Zicht vanop het dak van de gemeenschappelijke koestal voor en na de renovatie voor de bio—dynamische landbouwschool, nu voorzien als 

We danken Geert Feys voor die gedre-
ven inzet!. 

 

 

 

 

 
 

We verwelkomen Leen Voeten en 
Geert Groessens in het Sawesteam! 



  

                                

 

 

 

 

 

 

De vrouwen die zo enthousiast bio-

afbreekbare maandverbanden 

maakten, krijgen hun waren niet 

meer aan de vrouw gebracht omdat 

de regering  nu gratis maand-

verbanden uitdeelt…. Echt pech voor 

hen.  Alhoewel het regeringsinitiatief 

niet slecht is...voor de verbetering 

van de hygiëne van de arme 

vrouwen. Er is ons alleen niet 

gemeld of die gratis verbanden ook 

bio-afbreekbaar zijn... 
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Reeds gedurende vele jaren zijn mijn man 

en ik overtuigde peetouders van een 

“Sevapur jongere” omdat we menen dat 

opvoeding en onderwijs zeer  belangrijke 

pijlers zijn om verder te kunnen gaan in 

het leven. Stilletjes aan groeide bij ons het 

verlangen om eens ter plaatse de situatie 

in Sevapur te ontdekken en kennis te ma-

ken met Vijay, ons huidig petekind. Dank 

zij het feit dat ik in juni mijn loopbaan in 

het onderwijs heb stopgezet, kon dit na-

jaar onze wens in vervulling  gaan. Mieke, 

voorzitter van Sawes en ons schoonzusje, 

is onze gids geweest en we hebben dus 

alle realisaties van Lea Provo in Sevapur 

en in Vinabajipuram kunnen bezoeken en 

een duidelijke uitleg gekregen over de ver-

schillende projecten. We hebben ook de 

kans gehad om samen met de Indische 

staf een aantal boeiende dagen  in het 

hoofdhuis van ISS ( Inba Seva Sangam ) 

door te brengen.  

Hoogtepunt van onze dagen was natuurlijk 

het bezoek aan de school en de kennis-

making met Vijay. Toen we aankwamen in 

de school stond hij ons al verlegen op te 

wachten, verheugd en tegelijkertijd over-

weldigd. Diezelfde gevoelens had ik ook ! 

Ik had er zo hard naar uitgekeken en daar 

stond hij dan: 

een flinke, vrien-

delijke jonge-

man van 15 jaar 

die zijn best 

doet op school en dankbaar is voor de 

kansen die hij krijgt. Eerst wat stuntelig 

maar daarna toch met wat meer zelfver-

trouwen heeft hij ons zijn klas getoond en 

verteld dat hij na zijn middelbaar onderwijs 

Mechaniek wil gaan studeren om garagist 

te worden. We hebben zelf wat tijd gehad 

om samen wat te kaarten, wat blijkbaar 

ook een universele taal is vermits we ons 

goed geamuseerd hebben. Ik hoop dat 

Vijay met even plezier als ons naar dit be-

zoek terugkijkt. 

Dank zij het feit dat de leerlingen van de 

school een verlofdag hadden (Children’s 

day) zijn we langer op school kunnen blij-

ven en de verschillende klaslokalen kun-

nen bezoeken. Het is duidelijk dat de 

school goed functioneert en dat de leerlin-

gen blij zijn om onderwijs te kunnen vol-

gen. Ik ben verheugd dat Sawes het pro-

ject van de petekinderen in leven heeft 

geroepen want zo kunnen we op een per-

soonlijke manier ( via de foto’s, de jaarlijk-

se brieven van de kinderen en de Nieuws-

brief) een jongere helpen om zich te ont-

plooien. Ik ben er zeker van dat Vijay een 

goede garagist zal worden en gezien het 

drukke verkeer in India zal hij werk genoeg 

hebben! 

Tony en Marie-

Madeleine Vuylste-

ke-Franck en Vijay 

Marie—Madeleine leert de jongeren 

meteen kaartspelen! 

REISVERSLAG NAAR AANLEIDING VAN HET BEZOEK VAN MARIE-

MADELEINE EN TONY AAN HUN PETEKIND IN SEVAPUR. 

Jan Bogaert is één van de 4 Banaba Studenten van de Sociale Hogeschool 

Leuven, die een half jaar in Sevapur verbleef en daar een studie maakte 

over de Annai Lea school en het vlugge verloop van de leerkrachten.  Hij 

spande zich ook in voor het sportgebeuren in de school. 

Uit zijn blog : http://janbogaertsindia.blogspot.be 

 “ Tijdens de dagen dat ik samen met de leerlingen onder meer de badmin-

tonrackets heb gemaakt, viel het op dat ze graag wilden spelen.  Alle leerlingen 
kwamen kijken wat er plots gebeurde en namen het ( stuk) sportmateriaal vast.  
Vanaf het moment dat er bijvoorbeeld 2 rackets gerepareerd waren, werden ze 

ook gretig meegenomen naar het sportveld.  Andere leerlingen wilden mij helpen 
hierbij.  Ondertussen zijn er ook 2 leerkrachten die de verantwoordelijkheid hebben genomen om in te staan voor de op- 

 volging van het sportmateriaal in de toekomst.” “...; 

…Gedurende de maand april hadden de leerlingen nog steeds examens. Maar dan kwam er plots woensdag 17 april aan, 
dit was de laatste examendag voor de leerlingen. Hierna was er nog 1 week dat iedereen op school werd verwacht.  

 De laatste week stond gekend als het 'Summer camp' en alle leerlingen keken hier naar uit. Ook de leerlingen van de 

Drop-out School in Tharagampatti namen deel aan de activiteiten. Hierdoor waren er bijna 300 leerlingen aanwezig op de 
Anai Leaschool. Tijdens het Summer camp stond alles in het teken van sport en educatie. Overdag kregen de leerlingen 

op een creatieve manier informatie te verwerken…                                                                              zie vervolg op blz 4 

http://janbogaertsindia.blogspot.be
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PERUMAL EN ZIJN TEAM MOGEN IN DELHI EEN GOUDEN MEDAILLE IN 
ONTVANGST NEMEN! 
Perumal telefoneerde onmiddellijk na deze viering. Hij vertelde dat hij dankbaar was voor al het werk van 

Sawes en alles te danken had aan het peterschap dat hij van Lea Provo kreeg.  

De prijsuitreiking van het “Groeiprogramma 2013 Lockheed India 2013” werd in New Delhi gehouden op 2 mei 2013 . Dit pro-
gramma was georganiseerd in samenwerking met het Departement voor Wetenschap en Technologie, en andere gerenomeerde 
instellingen 

Het programma ontving bijna 1300 aanvragen vanuit verschillende sectoren zoals schone energie, landbouw, verzorging, phar-
macie, Biotechnologie en andere. 50 technologiën waren geselecteerd in de eerste fase en kregen een degelijke training van een 
week over productcommercialisering, marktonderzoek, businessmodellen, IP-rechten, licenties en mechanismen van inkomsten-
verwerving door eminente faculteiten van Stanford Graduate School for Business.   

Onder de top 30 winnaars van het Indische groeiprogramma werd het Alternatief Analytische Technology voor grondtes-

ten (AAT) op de 2de plaats verkozen door een eminente jury!  

Dr Perumal en zijn medewerker Dr J Arunkumar hebben de medaille in ontvangst mogen 

nemen. 

Waar gaat het over?  In het kort: 

Perumal en zijn team hebben de bevindingen van dokter Bahlzer verder uitgewerkt en een 

bruikbaar systeem ontwikkeld om met “steigbild” (labotechniek, die in poreus papier be-

paalde stoffen opneemt en een tekening vormt)  degelijk grondonderzoek te doen. 

Ze hebben een busje ingericht en gaan ter plekke bij de boeren de grondanalyse met de 

computer in hun buslabo uitvoeren. De landbouwer krijgt dan naar gelang waar de grond 

moet voor dienen een gedetailleerd verslag van de samenstelling ervan, zowel voor che-

misch, organische of zelfs bio-dynamische landbouw.  Geeft aan de hand hiervan aanwij-

zingen voor grondverbetering om de tekorten aan te vullen. 

Links zie je het verschil tussen een gezond bodemstaal boven en een grond die duidelijk 

tekorten vertoond op één of ander vlak. Er wordt hen de kans gegeven om dit systeem 

verder te verspreiden ook in Afrika en Zuid-Amerika. 

Dr K. Perumal, eerste petekind 

in Sevapur gesponsord door 

een Belgische peter. 

Dear Jakes,  

I am most happy to announce you that I have posted the article on our front 
page of www.demeter.net. 

Please have a look at it. 

 Greetings from a rainy and cold Germany (summer has still not ar-
rived)  

yours sincerely, salutaciones cordiales, meilleures salutations, mit 
herzlichen Grüßen 

 Demeter-International e.V. 

Anette Jorry 

(International Communication) 

En nog meer nieuws... 

Jakes (Jayakaran),  oprichter van de 

eerste bio-dynamische landbouw-

school van India in Vinobajipuram en 

zijn eerste klasgroep! 

http://www.demeter.net/


Ver. Uitgever: 
Mieke Van der Auwera  

Vlasakker 12 2160 Wommelgem 
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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 peterschap 

opnemen voor een langere periode. Mede door de crisis in het westen, is het 

leven in India veel duurder geworden… 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 

  

ALG. REKENING SEVAPUR  

(voor eco-clubs, genetic  

garden=toontuinen,   

Peutertuinen, bio-dyn. school) 

Bank van Breda: 

IBAN/ 

BE20645100688156 

BIC/ JVBABE22 

VOOR PETERSCHAPPEN: 

 Vzw Sawes  

Bank Belfius: 

IBAN/ 

BE65789512546196 

BIC/ GKCCBEBB 

Uit het dagboek van Iris:  

“dit is Hanisha,(mama’s 

naam is Mahalakshmi en 

papa’s naam is Mani—ze 

hebben ze gemixt HA en 

NI en SHA is een ver-

kleinend achtervoeg-

sel!) Ik zag haar uit 

het lichaam  van haar 

moeder zwemmen .. Ze is 

nu één maand en een 

week… is ze geen kleine 

Buddha?? Ik houd er van 

haar vast te nemen en 

in haar grote zwarte 

kijkers te zien… oh ja: 

alle babies hebben een babyhangmat hier, gemaakt van papa’s doti 

(rok voor mannen) of mama’s sari. Wanneer ik ooit zelf een baby 

zal hebben, geen vervelende babybedjes (: een babyhangmat zal het 

zijn ): 

Toen ik haar naamgevingceremonie mocht bijwonen wilden ze ook dat 

ik eraan deelnam: ze brachten 3 gekleurde poeders aan op  haar 

kleine voorhoofd en vroegen me hetzelfde te doen. Dan mocht ik 

ook 3 keer de naam van de baby in haar kleine oortje fluiste-

ren...Hanisha, Hanisha, Hanisha…… “ 

Iris Verstappen verbleef als studente antropologie een aantal maanden in Sevapur om haar 

eindwerk te schrijven… ze had het geluk om  dit kindje op te volgen van voor haar geboorte!  

Giften boven 40 Euro (!!!) krijgen een attest. 

Duidelijk VOORNAAM, VOORNAAM, NAAM, VOLLEDIG 

ADRES VERMELDEN BIJ UW BANKOVER-

SCHRIJVING.  

Wordt peter...of 

meter! 

Giften vanaf 40€ zijn aftrek-
baar van de   belastingen zie 

Belgisch Staatsblad van 

14.12. 2002 

 Lezingen over onder andere de leer van Ghandi 

 Muziek spelen (voornamelijk drum) en zang 

 Informatie over ecologie (o.a. gebruik van zonnekokers) 

 Creatieve lessen 'spoken English' door een professor Engels aan de universiteit van Trichy 

 Na al deze activiteiten hadden de leerlingen de kans om vanaf 16/17 uur nog wat sportactivi-
teiten uit te voeren. Alleszins het waren lange dagen want de leerlingen waren van 9 uur 's och-

tends tot bijna 20 uur 's avonds op school aanwezig.;” 

Kijk ook op: www.sevapur.be 

KERST 2012  

Grete en Wilfried hadden de eer dit jaar Sawes te 
vertegenwoordigen in de processie van het gas-
tenhuis naar de Ohmkovil (ohmtempel) in het cen-
trum van het dorp Sevapur. Het is een jaarlijkse 
gewoonte omdat Lea Provo een kerstkindje was 
en haar verjaardag dus uitbundig wordt gevierd! 

Vervolg van Jans Blog blz 3. 


