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Editoriaal
Mieke Van der Auwera

Geert Groessens is onze grootste ambassadeur voor de bio-dynamische landbouw in
Sevapur en omgeving. Dankzij zijn enthousiaste inbreng sponsoren Weleda België en
Weleda Nederland een zelfgenerend kruidenproject in Sevapur. Geert bezocht Sevapur
één keer tot hier toe en blijft begeesterend
werken. Hij was in Egypte in Sekem samen
met Mieke. Als gevolg van dat bezoek heeft
Perumal een stage gelopen in Egypte.
Gerd Bridts vergezelde hem bij zijn bezoek
aan Weleda Nederland waar hij vol enthousiasme verslag van het project heeft uitgebracht met een knappe powerpointpresentatie. Dank voor zijn enthousiaste, inspirerende
inzet!

W AT DE ZOMER NIET GAF KRIJGEN WE NU IN DE
HERFST...INDIAN SUMMER!
1.

Stagiairs in Sevapur verslagje van Landry en Flor

2.

Jakes over de plannen van de BD school...vertaling Mieke VdA.

3.

Halfjaarlijks verslag ISS over de peterschappen door Grete Belis.

4.
De post wordt als maar duurder. Als je graag de nieuwsbrief
blijft ontvangen per post geef een kleine gift voor de verzending.
5.

Giften boven 40 Euro (!!!) krijgen een attest. Duidelijk VOORNAAM, NAAM, VOLLEDIG ADRES VERMELDEN BIJ UW
BANKOVERSCHRIJVING. Wij moeten de attesten via tax-on
web invoeren.

P

ETERS EN METERS wordt wel gevraagd om hun doorlopende
opdracht aan te passen indien dit de laatste jaren niet gebeurd is:
een petekind sponsoren is nu 24 Euro per maand of 288 Euro
per jaar. We hebben het al een paar keer vermeld in de nieuwsbrief…
oorzaak: verhouding Euro/ Roepie is fel veranderd de laatste jaren: ook
in India stijgt de levensduurte!
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Uit de oude doos: Lea Provo bereidt composthopen voor.

LANDRY EN FLOR, TWEE STAGIAIRS VAN DE
UNIVERSITEIT LEUVEN DEPARTEMENT SOCIALE
SCHOOL
Beste SAWES` ers ,

Kleren vuil gemaakt.
Hééél veel onkruid gewied!

We werden warm onthaald door Bala aan de luchhaven in Chennai. Hij `zette` ons op de bus
naar Sevapur. Ons eerste indruk was meteen zeer positief. Super mooie omgeving en heel
vriendelijke mensen. Ze lieten ons meteen thuis voelen. Vorige zondag hadden we een meeting met de staff leden over onze stage. We vertelden hen dat we hoofdzakelijk in de landbouw gerelateerde activiteiten van ISS geïnteresseerd zijn. Dit zagen zij volledig zitten en we
maakten een planning voor de eerste weken. We zullen vooral werken in de organic garden.
Onze eerste week zit er nu op en we hebben onze handen ( en kleren ) al serieus vuil gemaakt in de velden.
Ondertussen komen we steeds meer te weten over ISS en de geschiedenis (oa door het
boekje over Lea “Pravo”) en krijgen we steeds meer respect voor de organisatie. Daarnaast
zorgen de mensen van het project ervoor dat we onze bredere kennis over de Indische cultuur verrijken. Ze reiken ons boeken aan over Ghandi en yoga en we voeren interessante
gesprekken over allerlei topics. De brede kennis die er op dit project aanwezig is is echt vinden we echt ongelooflijk. We zijn er zeker van dat we hier enorm veel gaan bijleren.
Meer praktische zaken: hoewel het comfort heel wat minder is in vergelijking met Belgie zijn
we heel tevreden. Het eten is heel lekker, de kamer is in orde, …
De communicatie is wat aanpassen maar begint steeds vlotter te lopen. We beginnen iedereens naam te kennen en een aantal woordjes Tamil te spreken.

Landry en Flor “mediteren”
op het dak

Alles bij elkaar: een ongelooflijk leuke eerste week achter de rug,
Groetjes,
Landry & Flor

Dank zij de sponsoring
van Hove is de bibliotheek in onze
school aangevuld.

GEMEENTEN SPONSOREN

- DANK ZIJ DE

GROS IN DE VERSCHILLENDE DORPEN:
Hove heeft bijgedragen tot het aanvullen van
de boeken van de bib en nieuwe schoolbanken in Sevapur. Ester volgt mee op in haar
Gerd en Grete hebben op dorp.
verschillende markBoechout zorgt voor een driejarig plan om de
ten gestaan, o.a. op
terrassen te restaureren en zo de velden terug
Sfinkxfestival MET
optimaal te kunnen gebruiken, Gerd volgt mee
SJAALS GEWEVEN
op.
IN VINOBAJIPURAM!
Wommelgem helpt 5 studenten op te vangen
die zonder peters gevallen waren...Mieke volgt
Ze vallen in de smaak en
op.
kosten 7 Euro.
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*INBA SEVA SANGAM (ISS) IS DE
INDISCHE NGO, DIE LEA PRO-

JAKES,PENNINGMEESTER VAN ISS
SCHRIJFT:

VO OPGERICHT HEEFT IN
INDIA OM HAAR WERKEN OP
TE VOLGEN EN UIT TE VOEREN.

IN ZIJN 42 STE JAAR HEEFT *INBA SEVA SANGAM (*I.S.S.)
VOLGENDE GROTE RESULTATEN BEREIKT.

DE RAAD BESTAAT UIT VRIJ-

1.1.1 OPVOEDINGS ONTWIKKELINGSPROGRAMMA: één

AAN EEN STAF VAN 13 MEN-

van de meest belangrijke activiteiten van ISS is het peterschapschema. Het is opgericht in 1978 met 14 kinderen. Nu genieten
296 kansarme jongens en meisjes van dit schema. Van deze
jongeren verblijven 89 jongens en 141 meisjes in de ISS homes
in Sevapur. De Annai Lea Secundaire school startte 8 jaar geleden en heeft 214 studenten waarvan 88 jongens en 126
meisjes. Klassen van 6th standard tot 12th standard. En er studeren bijna enkel ISS petekinderen die in onze homes verblijven.

WILLIGERS, DIE WERK GEVEN
SEN, WAARVAN DE MEESTEN
IN SEVAPUR OF VINOBAJIPURAM WONEN EN ELKE DAG
OOK WERKVERSCHAFT AAN

Jakes op stage bij Sativa zaaigoed Rheinau Zwitserland

DAGLONERS OP DE VELDEN,
NAARGELANG ER WERK NODIG IS VOLGENS DE TIJD VAN
HET JAAR.

1.1.2 GEMEENSCHAPSONTWIKKELINGSPROGRAMMA:

1.2.3 ORGANISCHE EN BIO-DYNAMISCHE LANDBOUWvanaf de Moeder Lea Provo periode doet ISS zijn best
BOERDERIJ (OBDF): ISS heeft organische landbouw
de ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschappen
toegepast vanaf het begin. Nu is er organische/
te bevorderen. Enkele initiatieven: de vrouwensanbiodynamische landbouw toegepast op 10 hectaren van
gams – ontwikkelingsprogramma voor vrouwen is een
ISS landbouwland. De ISS boerderijen zijn ontwikkeld
vrouw- en familieactiviteit door 306 zelfhulpgroepen in
naar Demeter standaard en de Indische NPOP. (The Naongeveer 80 dorpen in de Kadavurregio. Er worden
tional Programme for Organic Production)
opleidingen georganiseerd door ISS: kledij maken,
VANDAAR DE MOTIVATIE OM EEN BIO-DYNAMISCHE
paddestoelenkweek, natuurlijke landbouw, ook bewuLANDBOUWSCHOOL OP TE RICHTEN: BIJDRAGEN
stmakingsprogramma’s over thema’s als AIDS, kinderTOT HET ONTWIKKELEN VAN EEN MILIEUVRIENDEzorg, vrouwenrechten, analfabetisme etc… Gratis oogLIJK LANDBOUWBEHEER DOOR BIO-DYNAMISCH/
onderzoek wordt georganiseerd in samenwerking met
ORGANISCHE LANDBOUW.
de Aravind oogkliniek van Madurai op elke laatste zaterdag van elke maand.
HET AANNEMEN VAN ORGANISCHE LANDBOUWMETHODEN AANLEREN BIJ JONGEREN EN BOEREN, EEN
1.2 ECOLOGISCH ONTWIKKELINGSPROGRAMMA: Moeder
BASIS EN BRON VORMEN VOOR HEN DIE INTERESSE
Lea Provo hield van de natuur en het ecologisch leven, ze
HEBBEN.
heeft haar hele ontwikkelingsproject opgezet langs deze
lijnen. ISS volgt in haar voetstappen . Hier volgen de reMINSTENS 50 STUDENTEN TRAINEN ELK JAAR. DE VOORcente programma’s in verband met ecologie door ISS opDELEN VAN HET DEMOSTRATIE EFFECT, EN BREDEgericht.
RE TOEPASSING DOOR ANDERE BOEREN;
1.2.1 DE ANNAI GENETIC GARDEN (toontuin) was opgericht
in 1994 op 2 hectaren land met het idee om het Siddha geneeskundig systeem leven te houden in de regio. Er staan 70
geneeskrachtige planten, meer dan 100 variëteiten van bomen
en een boomzaailingen kwekerij met een 10.000 boompjes.
Bijna 5000 schoolkinderen en tientallen andere geïnteresseerden brengen jaarlijks een bezoek aan de Genetic Garden om
geïnspireerd te worden door de actieve ecologische boodschappen. Het project van Weleda dat geneeskundige kruidenen huidsverzorgingsproducten aanmaakt op de traditionele
Siddhawijze is hier in opgenomen.

MINSTENS 500 BOEREN, ADVISEURS VORMEN IN BD
LANDBOUW DIE IN TAMIL NADU BESCHIKBAAR ZIJN
IN DE KOMENDE 10 JAAR.
OP WELKE MANIER DIT GAAT GEBEUREN KUNNEN JULLIE LEZEN IN ONS LENTENUMMER 2012!

1.2.2 DE ECO-CLUBS (MILIEUCLUBS): ISS organiseerde EcoClubs en het Nationaal Groencorpsschema in 40 scholen
om bewustmaking te scheppen bij schoolkinderen van de
noodzaak om een natuurlijke omgeving te behouden en te
beschermen. Verschillende seminars en rally’s werden
gedaan telkens op de Werelddag van het Milieu, dag van
in het wild levende dieren, de werelddag tegen pollutie
enz… In vele dorpen namen honderden leerlingen en leraren van de lokale scholen hieraan deel.
De krant gehaald! Gazet van Antwerpen 26 oktober 2011
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Inba Seva Sangam – Sevapur
Half jaarlijks rapport Peterschappen (April - September-2011)

Annai Lea Higher Secondary School: jongens
Studentjes die naar een andere school gaan:
totaal

Winter
2011
Ver.Uitgever:

83
meisjes
22
in colleges
297 jongeren

127
65

Er zijn 297 studenten in het peterschapsproject in ISS.

Mieke Van der Auwera
Er worden 200 studenten gesponserd door Sawes.
Primair bedrijfsadres
Adresregel
2 zijn afGiften vanaf
40€
In het totaal verblijven er 83 jongens in de boyshome en136 meisjes in de girlshome.
Adresregel 3
trekbaar
van
de
belasGedurende de week hebben ze en strak schema voor de school en avondstudie, in het weekAdresregel 4

tingen, zie Belgisch
Staatsblad van 14.12.
2002
ALG. REKENING
SEVAPUR

(eco-clubs, peuter-

en toontuinen)
Bank van Breda:
IBAN/ BE20645100688156

end is er een aanbod van verschillende activiteiten, zoals yoga, handwerk, muziek of zwemlessen enz. De petekinderen worden ook onderwezen in boomplanten en tuinieren - zo wordt
hun kennis vergroot van het landelijk leven. De studenten die in de colleges verblijven,
(hogescholen ) worden regelmatig bezocht en alle onkosten worden daar ook voor betaald ,
zoals verblijf in hostel, examen geld, schriften, toiletzeep enz. Zij worden ook gemotiveerd
om deel te nemen aan activiteiten van ISS. De selectie van de petekinderen wordt onder het
oog van de board beslist, zij houden rekening met de achtergrond van het kansarme kind,
wiens ouder(s) gestorven zijn, economisch zeer zwak staat of HIV/ AIDS geïnfecteerde
ouders heeft.

Van 22 tot 28 april 2011 was het zomerkamp georganiseerd in de ALHSS. Dit jaar was er
speciale training in ‘Parai’(een muziekinstrument) en ‘Silambam’(een dorpsspel met een stok).
Er werd ook een ‘hilltrekking’ gedaan, eerste hulp bij ongevallen en moraal gegeven. Een
bezoek aan Pudukottai, Aavudayar Temple en aan het Museum te Sithannavasal werd georganiseerd op 3 september 2011.
De studenten hebben van deze uitstap erg
genoten. Vele studenten hebben goede punten
behaald op de staatsexamens , ook op gebied van
sport hebben ze vele prijzen gehaald voornamelijk
de meisjes.

BIC/JVBABE22

vzw. Peterschappen
Sawes: Bank dexia

Halfjaarlijks krijgt Sawes een uitgebreid rapport
over de gang van zaken in Sevapur en omstreken
zodat we hen goed kunnen blijven volgen.

IBAN: BE65789512546196
BIC: GKCCBEBB

Grete Belis
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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

