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Theo Nuyts, Ludo Segers, Mieke Van der Auwera, Jan Van der Veken, 

Ester Van Eygen, Marleen Voeten. 

N I E U W J A A R S W E N S E N 

De bestuursleden van SAWES wensen  u allen een vreugdevol, gezond en 

gelukkig jaar toe. 

De jubileumvieringen, gestart in  2017,  worden verdergezet in 

2018 

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een fotoboek 

samen te stellen waarin we de werking, de realisaties en de evolutie 

van de verschillende projecten in Sevapur en Vinobajipuram 

aanschouwelijk in beeld willen brengen, met korte 

begeleidende teksten. Als dit project financieel haalbaar blijkt, 

zullen we u daarover informeren en u de gelegenheid geven tot 

voorintekening, zodat uw naam als sponsor in de uitgave wordt 

vermeld. Geïnteresseerden kunnen ons hierover mailen. 

Evolutie van de digitale communicatie 

Deze voorbije 50 jaar is er heel wat veranderd, en dan zeker op 

gebied van communicatie. Zo hebben we in het voorbije jaar 

besloten om het versturen van onze nieuwsbrief via b-post stop 

te zetten en te beperken tot het versturen van een digitale 

versie. De kosten en het aantal werkuren waren niet meer in 

verhouding tot de respons. 

We besteden dus meer aandacht en werk aan sneller en efficiëntere 

communicatiekanalen als Facebook en website. Hiermee volgen we 

de niet te stoppen hedendaagse trend. 

Die vaststelling leidt ons naar de bedenking of onze ‘nieuwsbrief’ in 

zijn vorige vorm niet voorbijgestreefd is en dat we beter voortaan 

meer aandacht besteden aan de genoemde faciliteiten.  

Dat vraagt van onze trouwe ‘abonnees’ wel een (zij het minieme) 

inspanning, maar we veronderstellen dat zij bereid zijn hun 

betrokkenheid op die manier te bevestigen door sneller en 

efficiënter geïnformeerd te blijven, maar ook, in de mate van het 

mogelijke, hun effectief (financieel) engagement te concretiseren…  

NIEUWSBRIEF  SEVAPUR 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Mieke Van der Auwera 

Vlasakker 12 2160 Wommelgem 

mieke.vanderauwera@telenet.be 

Euritmie op het dak van het 

gastenverblijf. Midden in het 

groen! Wat een verschil met 40 

jaren geleden! Lea heeft niet 

enkel letterlijk zaden geplant en 

grond vruchtbaar gemaakt , 

ook spiritueel is de bodem rijk! 

20 jaar geleden,  

op  30 september 1997,  

overleed Lea Provo 

25 december 1921: geboorte 

van Lea  

ze zou dus met kerstmis dit 

jaar 96 worden 

Inzet van het jubileumjaar met 

o.a.gesprekken met de leraars,  

 

opening van een nieuwe  

eetzaal voor het jongenstehuis,  

 

meisjes, zowel als jongens 

hebben een groter 

televisietoestel voor info en 

ontspanning . 
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In  de Biodynamische landbouwschool zijn boeren en studenten nu actief tijdens een halfjaarlijkse cursus. 

 

 

 

 

 

Op 15 augustus, bij ons moederkensdag, is in Sevapur het gouden jubileumjaar van 

start gegaan. 

Inba Seva Sangam heeft grootse plannen maar willen de festiviteiten beperkt 

houden…. Maar dit is India! 

De dag valt in India samen met “Independence Day”,  officiële groet aan de vlag 

en iedereen in vol ornaat, klaar om te feesten. 

Wij, de gasten, werden door de hele school en enkele hoogwaardigheidsbekleders 

ontvangen met een erehaag van kinderen. We waren getuige van, voor mij toch 

een ongemakkelijk “schouwen van de troepen” zingen van de nationale hymne… 

en groet aan de vlag. 

Nadien werden we vergast op een sterk staaltje van samenwerking tussen de 

kinderen bij het opbouwen levende torens, boten en gebouwen (aankomst van de 

Britten en het terug verdwijnen ervan in India)…dans en muziek. 

We hebben interessante gesprekken gehad met de leraren en nog een boompje 

geplant aan het andere einde van het speelterrein. Die zullen al vlug voor de 

nodige schaduw zorgen. Men was er net begonnen aan het aanleggen van een 

officieel basketbalterrein. Dit terrein is gesponsord door een Indische weldoener, 

onze school speelt mee met de nationale ploeg en kan dus nu ook teams 

ontvangen. Nu is het terrein al ingehuldigd en ingespeeld! 

De jongens hebben ook een nieuwe eetplaats gekregen, waar we het lintje van 

mochten doorknippen en het ritueel inzetten om de zaal in te wijden. 

We hebben ook nog 2 dagen intensief vergaderd over de toekomst van de 

Biodynamische landbouwschool, die in financiële moeilijkheden zit. 

Daar is men ondertussen begonnen met een halfjaarlijkse cursus met 17 studenten.  

Alles is in voorbereiding om op 1 juni 

2018 te starten met de derde klas 

van de tweejaarlijkse cursus. 

In november  heeft Peter met zijn 

dochter en schoonzoon ook nog 

een bezoek gebracht aan de 

projecten. Voor hem was het een 

weerzien na 30 jaar, maar daar 

vertelt hij zelf over met foto's. 

HET GOUDEN FEESTJAAR IS BEGONNEN       MIEKE VAN DER AUWERA 

Ook de leerlingen van de twee laatste 

jaren van de Annai Lea secundaryschool 

zijn hard aan het werken in de tuinen in de 

opleiding landbouw. Dank zij de malse 

regens en dankzij de werktuigen 

aangekocht met hulp van Hove en 

Wommelgem zullen de gronden goed 

vruchten geven dit jaar. 
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IN DE KRANT GELEZEN                                                              "DE STANDAARD "10/3/2017 

PROVO, Lea, geboren als EGGERMONT, Lea, vredesactiviste, ontwikkelingshelpster in India 

en aldaar stichteres van twee gemeenschappen voor armen. 

Lea Eggermont werd geboren op 25 december 1921 in Hemiksem als jongste kind van Damiaan (1879-1963) en Petronella 

Verberckt, in een gezin van vier kinderen. Lea  was een nakomertje in een socialistisch gezin. Er was een leeftijdsverschil van 10 

jaar tussen haar en haar jongste zus. Haar vader was een actief socialist, maar ook een joviaal persoon die veel uithuizig was. 

Hoewel dat in een ‘rood nest’ niet vanzelfsprekend was, deed Lea wel haar plechtige communie. Voor haar was dit een heel 

bijzonder moment, dat aan de basis lag van een ommekeer in haar leven. Van toen af doorliep zij een proces van 

verinnerlijking en verdieping. Lea volgde drie jaar middelbare school aan de Rijksschool in Hemiksem. Op haar 15de verhuisde 

ze met haar moeder naar de Leopold de Waelplaats in Antwerpen-Zuid. Ze was erg op zichzelf aangewezen en maakte 

moeilijk vrienden. De andere kinderen waren toen al getrouwd. Ze volgde nog drie jaar handelsonderwijs in de ‘Beroepsschool 

voor Juffrouwen’ aan de Jozef de Bomstraat en nog twee jaar ‘snit en naad’. Daarna werkte ze tijdelijk als bediende in een 

bierhandel. 

Lea fietste graag en werd lid van de wielervereniging van Touring Club. Daar leerde ze André Provo kennen. Hij kwam uit een 

familie van diamantslijpers. In 1942, in volle oorlogstijd, trouwden ze. Op 25 oktober 1942 werd hun zoon Paul geboren. 

 

André Provo werkte als bediende bij de ‘Goedkope Woningen’. De oorlog duurde lang en er was schaarste. André en Lea 

besloten houten speelgoed te maken om wat geld te verdienen. Zo zijn ze door de oorlog geraakt. De zaak werd uitgebouwd 

tot een waar speelgoedatelier. 

 

 Lea had problemen met haar gezondheid en vond uiteindelijk een zekere dokter Magnus die haar wilde helpen zonder ‘zomaar 

een pilletje voor te schrijven’. Ze verbleef 14 dagen in zijn kliniek. 

 

Op 30 juni 1962 maakte André Provo een zware val uit een boom. Een half jaar later, in februari 1963, overleed hij. Daarna 

heroriënteerde Lea haar leven. Ze engageerde zich opnieuw in de pacifistische beweging en ging zich vanaf eind 1966 

definitief vestigen in India, waar zij overleed op 30 september 1997. 

BIOGRAFIE VAN LEA PROVO, VOOR WIE NOG NIET WEET WIE ZIJ WAS EN WELKE INVLOED ZE 

GEHAD HEEFT OP DE SAMENLEVING!                                           UIT HET NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK 

Landry heeft stage gelopen als 

Banabastudent  (internationale samenwerking 

Noord-Zuid) in Vinobajipuram, waar hij een 

onderzoek heeft gedaan naar de factoren die 

de boeren ervan weerhouden over te 

stappen naar biologisch-dynamische 

landbouw in Sevapur en omstreken.  

We wensen hem alle succes! 

Landry Mawungu wordt vanaf 1 april de nieuwe directeur van het 

Minderhedenforum, de koepelorganisatie voor etnisch-culturele 

minderheden in Vlaanderen. Hij volgt in die functie Wouter Van Bellingen 

op, ...hij deed professionele ervaring op bij verschillende ngo’s.  

Hij was nu al een half jaar aan de slag bij het Minderhedenforum, waar hij 

zich ontfermde over de Brusselwerking. 

(wordt vervolgd) 
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VOORSTELLEN OM DE SCHOOL OP LANGERE TERMIJN TE HELPEN: 

MAALTIJDEN : 10 EURO PER MAAND 

SCHOOLGERIEF : 5 EURO PER MAAND  

MEDISCHE ZORGEN : 8 EURO PER MAAND 

DUO PETERSCHAP: 15 EURO PER MAAND TE DELEN MET IEMAND ANDERS 

REKENING PETERSCHAPPEN :Bank Belfius IBAN: BE 65789512546196 

                                                                   BIC: GKCCBEBB 

Denk je aan het steunen van het project met  een duo-legaat, 

raadpleeg uw notaris. Of neem contact op met  Mieke . 

mieke.vanderauwera@telenet.be 

 

 

 

 

Wie een kind in de Kadavurvallei wil helpen “groot worden” en daarmee de zelfredzaamheid van haar 

of zijn hele dorp bevordert kan een peterschap of een duo peterschap opnemen voor een langere pe-

riode.  We stellen u voor om  24 Euro per maand of 288 Euro per jaar te storten op onze rekening van 

Belfius 

 Facebookpagina: Samenwerking Sevapur India dank voor 

alle "likes" 

KIJK OP WWW.SEVAPUR.BE EN WWW.INBASEVASANGAM.ORG 

ALG. REKENING SAWES 
(SAMENWERKING SEVAPUR) 

BANK VAN BREDA:  

 

IBAN/

BE20645100688156 

BIC/JVBABE22 

Voor eco-clubs, peuter-

tuinen, toontuinen etc... 

winter 2017 

Giften vanaf 40€ zijn aftrekbaar van de 

belastingen, zie Belgisch Staatsblad van 

14.12. 2002 

Een Indische weldoener heeft ervoor 

gezorgd dat er een professioneel 

basketbalterrein aangelegd is in Sevapur. 

Onze petekinderen spelen in competitie 

en ontvangen dus  andere scholen, buiten 

voor de ecoclubs, nu ook voor sport en 

spel. Ze hebben zelf meegewerkt aan de 

opbouw ervan! 

De nieuwe banken van Boechout zijn met 

plezier in gebruik genomen  



Voorbereiding 

van de grond 

met de richting 

landbouw in de 

Annai 

Leaschool…. En 

jonge planten 

kweken in de 

BDschool! 

Gezien in Sevapur: de twee zonen van Arokiasamy, de postmeester ,  hebben 

samen een auto gekocht. Zij dienen bij het Indische leger aan de Pakistaanse 

grens. Hun moeder kan er gebruik van maken om naar de markt in Dindigul of 

Ayellur te rijden...een "driver" wordt ervoor betaald: tewerkstelling! 

Pagina 5 

Ook leraren en 

administratief 

personeel krijgen 

euritmie lessen... 



VINOBAJIPURAM, DE BIODYNAMISCHE SCHOOL EN HET DORP: NOG EEN 

GREEP UIT DE FOTO'S VAN PETER, LEEN EN BENJAMIN BIJ HUN BEZOEK IN 

NOVEMBER 2017 

Het dorp Vinobajipuram, door Lea gepland in samenwerking met de St. Lambertusschool in Heist op den Berg, waar in 1986 aan 

begonnen is,  oorspronkelijk bedoeld voor gerepatrieerden uit Sri Lanka, is onleefbaar zonder een initiatief als de biodynamische 

landbouwschool. Het dorp is te ver afgelegen van andere dorpen. Een student van de biodynamische landbouwschool kan je sponsoren 

door 500 Euro per jaar (een studiemodule is 2 jaren opleiding) te storten of 41.6 Euro per maand. De hele regio en ver daarbuiten vaart er 

wel bij. 
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