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Editoriaal                                                                                                                    
Mieke Van der Auwera 

Op de foto zien jullie van links naar rechts:  

Gerd Bridts, Ester Van Eygen, Jayakaran, Geert Feys,Mieke Van 
der Auwera, Jan Van der Veken,Boudewijn Franck  Ludo Segers, 
Grete Belis en  Constant De Preter,.  

Foto, genomen bij het bezoek van Jakes in februari, toen hij 
Sawes kwam informeren over  de plannen van de bio-

dynamische landbouwschool. 

Nieuwsbrief Sevapur 

 

Leden  

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Mieke Van der Auwera 

Vlasakker 12 2160 Wommelgem Mieke.vanderauwera@telenet.be 

Weer kondigt zich een nieuwe zomer aan…. 

Wat hebben we jullie te vertellen? 

1. Attesten: voornaam opgeven aub!!! Voor Tax on web. 

2. 15 jaar Sevapur na overlijden Lea Provo op 30 september 1997… 

3.        Hygiënelessen in Sevapur bijgewoond door Grete Belis  

4. An Gerdom was toevallig in de buurt van Sevapur en bracht een 

bezoek….haar indrukken. 

5. PETERS EN METERS : 24 Euro per maand of 288 Euro per jaar.   

6. Nieuws uit India. 

ZONDAG  

30 SEPTEMBER 2012  

HERDENKEN WE HET OVERLIJDEN 

VAN LEA PROVO IN SEVAPUR MET 

EEN TENTOONSTELLING VAN FO-

TO’S EN FILMS IN “KALEIDOSCOOP” 

MOLENSTRAAT 50 MORTSEL,  

VERDERE INLICHTINGEN OVER HET 

PROGRAMMA DIE DAG VIND JE  

BINNENKORT OP 

WWW.SEVAPUR.BE. 

Leden Sawes: Grete Belis, Gerd Bridts,Wannes 

Braem, Constant de Preter,  Geert Feys, Boudewijn 

Franck, Isabel Mennes, Ludo Segers, Mieke Van der 

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

Rompay, Katrien Wijns. 

F 
ilm!!!Naar aanleiding van de 

sociale stage die Flor en 

Lander maakten in Sevapur, 

zijn vrienden van hen de mensen 

komen filmen van Sevapur, op 

www.greenlensfilms.com  kun je het 

project van  die jonge filmmakers 

volgen! 

grafmonument van Lea in Sevapur 

http://www.greenlensfilms.com


HYGIËNELES BIJ DE MEISJES IN 
SEVAPUR  
BIJGEWOOND DOOR GRETE BELIS - SECRETARIS SAWES 

 
Tijdens onze reis dit jaar naar Zuid-India( dec 2011-jan 2012) in Sevapur, bij 

Inba Seva Sangam  (vreugdevol dienen) die het werk van Lea Provo voortzet, 

heb ik een voordracht kunnen volgen over hygiëne en gezondheid. 

Deze voordracht werd gegeven door Miss Sumati, een microbiologe van Aurovil-

le op 8 januari 2012.   Ze gaf uitgebreid uitleg in woord en daad en was gedocu-

menteerd met video, computer en beamer. 

Ze gaf voorlichting voor de meisjes over hygiëne. 

Kort samengevat :  

 De plastic en compostafval moeten in gescheiden afval emmers gedeponeerd worden.  

De groenafval kan dan verwerkt worden tot compost voor de planten en groenten.  

 Iedereen zou 2X per dag de tanden moeten poetsen en dagelijks een douche nemen. 

Voorbeeld van tanden poetsen. 

 Tijdens het baden geen harde borstel gebruiken 1 cm2 huid bevat  10  (12de) microben. 

Als de huid gekwetst wordt kunnen de bacteriën naar binnen. 

 Gezond voedsel eten nl groenten, de vitaminen beschermen de ogen. 

 Nooit met een vinger in de neus peuteren, de nagels moeten verzorgd worden nl. korte 

nagels ! 

 Het toilet zorgt voor 80% van de infecties :  1gr stoelgang : 100.000 bacteriën, 10.000 

virussen en 1000 schimmels  dus aparte slippers dragen om naar het toilet te gaan. 

 In India is een “Frans” toilet gebruikelijk en ze gebruiken geen toiletpapier.  Ze gaf 

uitleg en liet een meisje het voor doen, hoe je na het toilet je zelf moest wassen met 

water met de linkerhand.( zie foto’s hiernaast). Na de douche het water rond de plan-

ten gieten.   In de streek is er steeds tekort aan water en de bevolking wordt aange-

leerd zo efficiënt mogelijk het water te gebruiken. 

 Yoga voor de uterus : bevallingsenergie gaat van hoofd naar voeten. 

 Het verschil werd getoond tussen stoffen maandverbanden die je zelf moet wassen en 

papieren maandverbanden, de voor- en nadelen er rond werden uitgelegd.  

 Als je tegen een man zegt: “je krijgt som geld, wat doe je ermee?” dan  zou hij eerst een gsm, 

dan een TV  en motorfiets kopen. Een vrouw koopt een zijden sari en gouden juwelen. Dat 

vinden zij belangrijker dan een toilet.  Op het platte land gaat de bevolking in de bosjes naar 

het toilet.  Door slechte toilethygiëne, gaat er veel geld naar de dokter. 

 

Na de uitleg van Miss Sumati werden er enkele videofilms gedraaid, geprodu-

ceerd door Dr. Lucas. die sinds 1973 in Auroville verblijft en daar werkzaam is. 

In het meisjesinternaat zijn er in totaal met  de school bij,  15 toiletten en 15 

douches  voor 134 meisjes. (Er staat ook een composttoilet op de speelplaats.) 

Het was een zeer positieve, leerzame namiddag. Door jullie steun kunnen er 

verschillende voor-lichtingsprogramma’s verwezenlijkt worden, wat heel be-

langrijk is in verband met de gezondheid van de kinderen die het op hun beurt 

vertellen aan hun ouders en zo de bewustmaking van gezondheid en hygiëne 

verspreidt in India.  

(Vervolg op pagina 4) 

Miss Sumati demonstreert 
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Hoe tandenpoetsen? 

Gebruik hygiënisch verband 

Gebruik linkerhand en water om hygiënisch naar 

toilet te gaan... 
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Een verblijf in het Sevapur  
 
Het is 4 uur in de  ochtend, de trein stopt bij het station van Dindigul in Tamil Nadu (Zuid-India) en ik stap uit: twee lachende man-

nen staan me op te wachten op het perron en na hartelijke begroetingen, nemen ze mijn bagage en mij mee naar  het mysterieu-

ze dorp van Sevapur. Mysterieus omdat het op geen enkele kaart te vinden is die ik heb geraadpleegd en tegelijkertijd ook myste-

rieus  omdat ik heb gehoord dat men er samenwerkt met een Belgische vereniging en omdat ik in België woon heeft me dat zeer 

nieuwsgierig gemaakt! 

Ter plaatse aangekomen, zijn we begroet door Bala, Office Manager van het hoofdkwartier van Inba Seva Sangam (ISS), in de 

prachtige, goed onderhouden, blauwe en witte gebouwen, omgeven door tuinen. Beetje bij beetje, ontvouwt zich de geschiedenis 

van Sevapur. Het werd opgericht door moeder Léa Provo - Léa Pravo zoals ze haar naam uitspreken - die alles had achtergela-

ten  om zich te geven voor de armen in deze regio van India, geïnspireerd door de filosofie van Mahatma Gandhi – het dorpsle-

ven van  vandaag en de landbouwactiviteiten. Een filmteam van 5 jonge en dynamische Belgen draait een film om mensen be-

wust te maken  van Sevapur en de plaatselijke activiteiten van Sawes, de Belgische vereniging die hier o.a. een programma on-

dersteunt van sponsoring van kinderen.  

Op het hoofdkantoor van ISS, begint de dag om 6 in de ochtend met een gebed, dan doet ieder zijn persoonlijke ochtendtaken 

gevolgd door ontbijt.  Na het ontbijt verzamelen alle werknemers zich en na een nieuw gezongen gebed om 9 uur worden de ta-

ken verdeeld en volgt een  kort overzicht van het dagprogramma.  

Mijn programma is altijd hetzelfde: het dorp bezoeken en gaan helpen op de boerderij bij  de toepassing van bio-dynamische 

voorbereidingen op de grond.  

Het is de interesse voor de  bio-dynamische landbouwmethode, bedoeld om het leven in de  bodem te verhogen door de land-

bouw en ontwikkeld door Rudolf Steiner in Duitsland een eeuw geleden, die mij naar  Sevapur gebracht heeft. Met deze methode  

Alles gekoppeld aan het ritme van de cosmos, kinderen leren irrigeren, planten kweken.  Mooi afgebakende velden. 

 

 

 

 

 

 

herwaardeert men het hele landbouworganisme, waar de boer kan leven van de opbrengst van zijn produkten en zijn werk. Dit 

met een grote waardering voor de koe en de weldaden van haar mest voor het vruchtbaar maken van de aarde. Alles is ook ge-

koppeld aan het ritme van de cosmos. Deze benadering spreekt de Indiërs van nature aan,  waar de koe al zo lang beschouwd is 

als een heilig dier. Het is opmerkelijk te zien wat het effect is van deze landbouw vol respect voor het leven, op de velden rond 

Sevapur : de velden zijn mooi afgebakend, de gewassen (voornamelijk rijst en groenten) in goede gezondheid en de grond geïrri-

geerd met een bevloeiingssysteem dat goed doordacht is. De boeren werken hard onder een hete zon. Alles  wordt met de hand 

gedaan of met de hulp van ossen. Hier is geen sprake van tractoren of chemische producten.  

Tijdens de dag, verwelkomen vrouwen en ouderen van het dorp ons met een vriendelijkheid en een echte spontaniteit, en we 

voelen dat de Belgen geliefd zijn! Een jonge moeder die geiten kweekt en 

de mini-supermarkt openhoudt in het dorp biedt ons te drinken, de ouden 

praten over de smaak van hun koemelk, een dame presenteert wilde 

vruchten, geoogst van de bomen… De kinderen zijn op school en we 

hebben de kans om een crèche te bezoeken in een tweede dorp opge-

richt door moeder Léa Provo, Vinobajipuram op een half uur rijden van 

Sevapur. Dit dorp werd opgericht om de gerepatrieerde Tamils van Sri 

Lanka op te vangen. Ook hier is het onthaal zeer warm. De muren van de 

peutertuin zijn geschilderd met motieven voor kinderen, zeer vrolijk ge-

kleurd. De kleintjes zingen enkele liedjes voor ons, onder leiding van hun 

leerkracht. Een vrouw maakt het middageten voor hen terplaatse klaar en 

(Vervolg op pagina 4) 

UITTREKSELS UIT HET VERSLAG VAN AN  GERDOM 



Ver.Uitgever: 
Mieke Van der Auwera  
Primair bedrijfsadres 

Adresregel 2 
Adresregel 3 
Adresregel 4 

 

Giften vanaf 40€ zijn af-
trekbaar van de belas-

tingen, zie Belgisch 
Staatsblad van 14.12. 

2002 

ALG. REKENING 

SEVAPUR  

(eco-clubs, peutertui-

nen, toontuinen) 

      Bank van Breda: 

IBAN/ BE20645100688156 

         BIC/JVBABE22 

vzw. Peterschappen  

            Sawes 

     : Bank Belfius 

IBAN: BE65789512546196 

       BIC: GKCCBEBB 

Wordt peter...of meter! 

 

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. 24 Euro 

per maand of 288 Euro per jaar storten op rekening:  

Peterschappen Sevapur SAWES v.z.w 

IBAN: BE65 7895 1254 6196 BIC: GKCCBEBB 

Kijk ook op: www.sevapur.be 

Grete en Gerd gingen deze winter op 

bezoek bij onze petekinderen. 

De nieuwe directrice Latha en Mada-

van volgen ginder de kinderen op. 
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helpt indien nodig. Het lijkt me uitzonderlijk om een peu-

tertuin te hebben midden in het dorp waar traditioneel de 

mama’s hun kleintjes bijhouden. Hier kunnen ze in alle 

rust gaan werken.  

Het verschil met deze peutertuin en diegene die overge-

nomen is door de staat is enorm. Daar is het een grote 

ruimte met oude sombere muren, vervuild door de tijd en 

een leerkracht die zelf instaat voor het bereiden van het 

middagmaal voor de zeven kindjes die die dag aanwezig 

zijn. Het middageten is volgens de richtlijnen van de 

staat : rijst, groenten en twee keer eieren per week. 

In Vinobajipuram ontmoeten we ook een wever, die 

thuis sarees (indische kledij) weeft voor een groothan-

delaar. We ontdekten ook dat men er zich voorbereidt 

om een bio-dynamische landbouwschool op te richten. Deze dient om jonge en minder jonge 

landbouwers te vormen in natuurlijke en gezonde landbouw. Ik heb er ook de mooiste koeiestal 

van het land gezien!  

Om te besluiten zou ik de tijd nemen om te spreken over het landschap rond Sevapur en ISS. 

Op het eerste zicht niets speciaals: een mooie en grote tropische flora op de flanken van een 

hoge scherpe berg, velden onder cultuur, dieren en een genetische tuin om met uitsterven be-

dreigde planten en locale variëteiten te bewaren. Maar men moet weten dat heel dit landschap 

ontstaan is door de wil van Lea Provo en dank zij het werk van zijn bewoners want 40 jaar gele-

den was er hier enkel geërodeerd, uitgeput land, zonder boom noch leven. Het was bezaaid met 

rotsen, cactussen en zat vol slangen. Het is een herschepping, waard om vermeld en erkend te 

worden !  

Anne Gerdom 
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De sarees die in Vinobajipuram 

met de hand geweven worden, 

worden o.a. op het sfinxfestival 


