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Op 30 september konden de vrienden van Sevapur, peters en meters de talloze 
mooie foto’s bewonderen, die een idee geven van de evolutie van de projecten van 
Lea Provo, een overzicht van de beginjaren ‘70 tot nu, 15 jaren na haar overlijden in 
India. 

Lea Provo blijft ginder “The Mother”, zoals de jongens in hun film “Motherless” zo dui-
delijk hebben laten voelen. Haar geest is overal aanwezig. Het is ook een van de 
moeilijkste stappen die kinderen moeten nemen en dat is op eigen benen staan! Je 
voelt dat velen, die dank zij Lea en haar projecten de kans gekregen hebben om te 
studeren en zich een weg te banen in het leven, zeer dankbaar zijn en dat ook tonen. 
Anderen blijven klagen over het gemis, en dat alles zo anders is nu… gelukkig is het 
een minderheid. Sevapur en Vinobajipuram zijn zelfstandige dorpen die leren voor 
zichzelf te zorgen. In Vinobajipuram is nu de nieuwe biodynamische landbouwschool 
geopend en actief. Geert brengt hierover verslag uit. 

De sawesploeg… 

En toffe helpers voor het welslagen  
van de tentoonstelling op 30 septem-
ber onder het goedkeurend oog van 

Lea Provo! 

Nieuwsbrief Sevapur 

 

Leden  

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Mieke Van der Auwera 

Vlasakker 12 2160 Wommelgem Mieke.vanderauwera@telenet.be 

IN NOORD SPANJE IS DE EERSTE SNEEUW GEVALLEN... 

1. Verslag opening biodynamische landbouwschool juli 2012 door 

Geert Groessens 

2. Fotoverslag tentoonstelling 30 september “ 15 jaren na overlijden 

van Lea Provo” . 

3. Foto’s uit de oude doos… 

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

een kleine gift voor de verzending. Stuur ons anders een 

mailtje, dan krijg je hem via e-mail. 

7. Giften boven 40 Euro (!!!) krijgen een attest. Duidelijk VOOR-VOOR-

NAAM, NAAM, NAAM, VOLLEDIG ADRES VERMELDEN BIJ UW 

BANKOVERSCHRIJVING.  

 

Leden Sawes: Grete Belis, Gerd Bridts,Wannes 

Braem, Constant de Preter,  Boudewijn Franck, Isabel 

Mennes, Ludo Segers, Mieke Van der Auwera, Jan Van 

der Veken, Ester Van Eygen.   

Uit de oude doos:  hoofdweg van Vinobajipuram bij de opening BDschool juli 2012  en in 1988  met plantputten en jonge bomen…. 



Parameshwari, oud-petekind is de 

nieuwe siddhadokter, verantwoordelijk 

voor het kruidenproject.  

kruidenverwerking  
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REISVERSLAG NAAR AANLEIDING 

VAN DE OPENING VAN EEN PRAK-

TIJKGERICHTE BIOLOGISCHE 

LANDBOUWSCHOOL. 

Begin  mei 2012 kwam vanuit SAWES de vraag of 

ik mee zou willen gaan naar Zuid-Indië om samen 

met Mieke Van der Auwera als officiële genodig-

de de opening van de nieuwe biologisch-

dynamische landbouwschool in Vinobajipuram bij 

te wonen.  Dit klonk mij als landbouwingenieur als 

muziek in de oren en daarenboven: Hilde, mijn 

vrouw, kon zich ook vrijmaken om mee te gaan.   

Sinds  2005 fungeerde ik immers als contactper-

soon tussen Sevapur en Sawes voor mijn werkge-

ver: Weleda Belgium.  In dat jaar engageerde 

Weleda Belgium zich voor een peterschap van 

de Genetic Garden in Sevapur.  3 jaar later be-

zochten 3 Weledacollega’s Sevapur voor het 

eerst tijdens een reis van 16 dagen door Zuid-

India.  Al die tijd bleef ik het project regelmatig 

per e-mail volgen.  In 2010 engageerde ook Wel-

eda Nederland zich voor minimaal 3 jaar onder-

steuning aan de Genetic Garden.  Hierdoor werd 

de aanstelling mogelijk van een Siddha-dokter 

die de traditionele Tamilgeneeskunde beoefent .  

Dit betekende ook de start van een productie-

eenheid voor Siddhageneesmiddelen met de 

bedoeling om enkele jaren later een activiteit te 

hebben die zichzelf kan financieren. 

Tussentijdse verslagen van dr Perumal, die vanuit 

het bestuur van Sevapur verantwoordelijk is voor 

het kruidenproject leerden me dat zowel de tuin 

als de productie-eenheid voortgang maakten, 

maar of de noodzakelijke rendabiliteit haalbaar is 

bleef voor mij toch wel  een open vraag tot be-

gin dit jaar.   

Op 9 juli was het dan zover: het vliegtuig naar 

Chennai (Madras) in voor een reis van 10 dagen 

in het wonderlijke Zuid-India. 

India was 4 jaar na mijn eerste reis opnieuw een 

fascinerende ervaring:  overrompelend, warm 

(28°-39°C), smerig, dynamisch, gelaten en chao-

tisch tezelfdertijd.  En volop in verandering.  Er zijn 

meer stenen huisjes, betere grote wegen,  meer 

gsm’s en tv’s én meer…. elektriciteitspannes.  Ook 

in Sevapur merkten we verandering op.  Bij onze 

aankomst na 1,5 dag reizen, viel meteen op dat 

de bomen hoger geworden zijn, de hellingen 

groener, de ploeg medewerkers dynamischer.   

De dag na onze aankomst gingen we in een 

kolonne van een zestal voertuigen met nog heel 

wat andere gasten op weg naar Vinobajipuram 

voor de officiële aanleiding tot onze reis: de ope-

ning van de eerste biologisch-dynamische land-

bouwschool van India.  We speelden onze rol bij 

de plechtige ontvangst, de huldiging bij de foto 

van Moeder Lea Provo, de talloze speechen, de 

officiële inhuldiging van de leslokalen, het lintjes 

knippen aan vernieuwde koestal en bij de verblij-

ven voor de eerste studenten…  Na dit alles volg-

de de feestelijke maaltijd.  Heel het dorp was 

present wat betekende dat er 450 mensen te 

eten kregen.   Het was gemoedelijk en we leer-

den heel wat andere vrienden van Sevapur ken-

nen.  Een 7-tal studenten zullen het eerste lesjaar 

volgen, zowel jongens als meisjes.  Op termijn 

hoopt Jakes Jayakaran, die sinds 2010 ijvert voor 

de opstart van deze school, dat deze praktijk-

school elk jaar een 50-tal studenten zou kunnen 

opnemen in deze 2-jarige opleiding. 

Toen we in de late namiddag terug op Sevapur 

aankwamen nam ik nog de tijd voor een uitge-

breide rondleiding in de Genetic Garden met 

Raman, de tuinier, als gids.  Wat opviel was dat er 

werk is gemaakt van grotere teeltpercelen voor 

kruiden buiten de eigenlijke Genetic Garden, dat 

de toegenomen schaduw in de tuin sommige 

planten in de verdrukking brengt en dat er erg 

veel werk verzet moet worden met de ploeg van 

4 mensen.  Woensdag 11 juli zal een mooie herin-

nering blijven. 

Op donderdag 12 juli bezochten we de centrale 

plek van het kruidengeneesmiddelenproject dat  

sinds 2010 door de extra sponsoring uit de Gene-

tic Garden aan het ontstaan is.  Daarvoor zijn 

intussen 4 mensen aan de slag in de lokalen van 

het vroegere gemeenschapscentrum dat eigen-

dom is van Sevapur in het nabijgelegen dorp 

Kadavur.   

Het kruidenteeltproject is gehuisvest in verschillen-

de lokalen.  De productie verloopt zoals in ande-

re Siddha-geneesmiddelencentra en voldoet aan 

de Indische normen.  De nodige productiever-

gunningen zijn verkregen.  Er worden momenteel 

een 10-tal bereidingen op grotere schaal ge-

maakt,  gaande van olies tot capsules voor voe-

dingssupplementen.  Voor 4 producten wordt de 

vermarketing op grotere schaal voorbereid: een 

tandpastapoeder, een haarolie, een voetolie en 

een olie voor de behandeling van pijnlijke ge-

wrichten.  De eerste bevindingen met een proef-

actie in de streek leverde bemoedigende resulta-

ten op omtrent de kansen van deze producten.  

Een belangrijke laatste struikelsteen vormt nu nog 

de vergunning om de produkten op de markt te 

brengen, waar al 1,5 jaar op gewacht wordt.  

Mits steekpenningen zou het al in orde geweest 

zijn, maar als Gandhiaans project wil Sevapur hier 

niet in meedoen.  De besprekingen in detail o.l.v. 

dr Perumal, de projectverantwoordelijke, maken 

duidelijk dat het gebouw nog een aantal bijko-

mende investeringen behoeft.  De zelfbedrui-

pendheid zal waarschijnlijk nog een 2-tal jaar op 

zich laten wachten, maar ze is tastbaar in het 

verschiet.  Het groeipotentieel is zeer reëel en er 

wordt stap voor stap naar toe gewerkt: zowel 

naar de productie van meer grondstoffen toe, als 

het aantal middelen als de vermarketing en de 

marketing.  Nu is het gericht op de eigen streek 

en er wordt al voorzichtig nagedacht over ver-

marketing in geheel  Tamil Nadu, de deelstaat 

met 72,138 miljoen inwoners waarin Sevapur gele-

gen is. Naast de kruidenverwerking van de Sid-

dha-dokter in dienst van Sevapur liggen de kan-

toren van het Sofiaproject. 

Boeiend gesprek met de zeven 

enthousiaste leerlingen van de 

nieuwe biodynamische landbouw-

school. 

maandverbandproduktie 
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Het SOFIA-project wordt gesponsord door de gelijknamige 

Zweedse antroposofische organisatie.  Zij werken sinds 2009 sa-

men met Sevapur voor een bewustmakingscampagne omtrent 

aids  en aan een waterwinnings- en herbebossingsproject.  Te-

vens krijgen boeren in de streek begeleiding om de overstap 

naar biologische landbouw te maken.  In juli 2012 waren al een 

70-tal boeren werkelijk geïnteresseerd om deze grote stap naar 

een nieuwe toekomst te zetten.  De tijd lijkt ook in India echt rijp 

voor een meer verantwoorde en duurzame landbouwontwikke-

ling.  Ook de nieuwe landbouwschool kan hier zeker toe bijdra-

gen. 

Tenslotte bezochten we nog de bovenverdieping van het ge-

meenschapscentrum waar de slaapgelegenheden voor de dok-

ter en groepen stagiairs zijn.  Daar is ook plaats gemaakt voor  

een nieuw initiatief: de productie van goedkope, biologisch 

afbreekbare maandverbanden.  Dit initiatief stelt momenteel 3 

mensen tewerk en is in handen van een jongedame die op-

groeide in Sevapur.  Het is in september 2012 opgestart en het 

brengt momenteel 10 000 

maandverbanden aan de 

vrouw, voornamelijk via de zelf-

hulpgroepen voor vrouwen  uit 

de streek. 

De 3 volgende dagen in Seva-

pur verliepen nog bijzonder 

gevuld met nog extra verga-

deringen, een bezoek aan de 

boyshome, het paddestoelen-

laboratorium,  en niet te ver-

geten aan  het eigen pete-

kindje Abitha. 

We verlieten Sevapur met het 

prettige gevoel dat er een 

betere toekomst tastbaar 

wordt in de streek mede 

dankzij het economische 

draagvlak dat nu wordt nagestreefd voor de nieuwe initiatie-

ven van Sevapur.  Daarbij is geldelijke en organisatorische 

ondersteuning van hieruit nog steeds van wezenlijk belang, 

maar tegelijkertijd is duidelijk dat bij een aantal jongvolwasse-

nen die opgroeiden in Sevapur steeds meer know-how aan-

wezig is om deze nieuwe toekomst goed in eigen handen te ne-

men.  Hopelijk kijkt ook Moeder Lea Provo 15 jaar na haar heen-

gaan met toenemende tevredenheid toe van hierboven. 

Vanakkam. 

Geert Groessens 

 

 

 

 

Geert met Abitha 



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 

 Kijk ook op: www.sevapur.be 

Giften vanaf 40€ zijn 
aftrekbaar van de be-

lastingen zie Belgisch 

Staatsblad van 14.12. 2002 

ALG. REKENING SEVAPUR  

(eco-clubs, genetic  

garden=toontuinen,   

peutertuinen) 

Bank van Breda: 

IBAN/ 

BE20645100688156 

BIC/ JVBABE22 

PETERSCHAPPEN Vzw Sawes  

Bank Belfius: 

IBAN/ 

BE65789512546196 

BIC/ GKCCBEBB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze jongens van de “boyshome” op weg naar school. 

30 september 

was: ontmoeting, info verzamelen, genieten, 

danken en met vreugde terugblikken op het 

ongelooflijke levenswerk van een sterke vrouw: 

Lea Provo 

Nog hartelijk dank aan allen die deze tentoon-

stelling mee  mogelijk maakten! 

Jullie kunnen nog steeds de trailer van de film bekijken klik: 

www.greenlensfilms.com 

Wordt peter...of meter! 

http://www.greenlensfilms.com

