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Editoriaal
Editoriaal

Theo Nuyts
Theo Nuyts

Beste
Beste vrienden
vrienden van
van Sevapur,
Sevapur,

"Meeting" op Sfinx in mei… Geert Groessens heeft de
uitdaging van het voorzitterschap van Sawes aanvaard en
Mieke Van der Auwera blijft in de achtergrond geboeid
volgen….

UIT DE OUDE DOOS…. 1990 - 2011

We
We hebben
hebben een
een nieuwe
nieuwe voorzitter!
voorzitter!
Mieke
Mieke Van
Van der
der Auwera
Auwera heeft,
heeft, na
na rijp
rijp beraad,
beraad, besloten
besloten haar
haar
voorzittersfunctie
voorzittersfunctie over
over te
te dragen
dragen (niet
(niet 'op
'op te
te geven')
geven') aan
aan een
een
vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van de
de volgende
volgende generatie.
generatie. Ze
Ze isis
allesbehalve
allesbehalve 'geburn-out'
'geburn-out' en
en blijft
blijft zich
zich even
even positief
positief gedreven
gedreven inzetten
inzetten
voor
voor de
de totaliteit
totaliteit van
van het
het project
project dat
dat zij
zij vanaf
vanaf het
het prille
prille begin
begin heeft
heeft
weten
weten groeien
groeien tot
tot wat
wat het
het op
op vandaag
vandaag isis uitgegroeid.
uitgegroeid. Een
Een organisatie
organisatie
die
die het
het filosofische
filosofische gedachtegoed
gedachtegoed van
van Gandhi
Gandhi nog
nog altijd
altijd respecteert
respecteert als
als
basis
basis voor
voor een
een diepgaande
diepgaande levensbeschouwelijke
levensbeschouwelijke gedragscode.
gedragscode.
Met
Met algemeenheid
algemeenheid van
van stemmen
stemmen werd,
werd, op
op de
de jaarlijkse
jaarlijkse statutaire
statutaire
vergadering
vergadering de
de officiële
officiële bevoegdheidsoverdracht
bevoegdheidsoverdracht goedgekeurd.
goedgekeurd. Haar
Haar
opvolger
opvolger isis Geert
Geert Groessens
Groessens ('brother
('brother Geert'),
Geert'), die
die nu
nu alal vele
vele jaren
jaren een
een
uiterst
uiterst verdienstelijk
verdienstelijk lid
lid isis van
van de
de werkgroep
werkgroep en
en zich
zich alal die
die tijd
tijd even
even
belangeloos
belangeloos heeft
heeft ingezet
ingezet voor
voor de
de idealen
idealen die
die de
de basis
basis en
en de
de kracht
kracht
uitmaken
uitmaken van
van onze
onze werking.
werking. Zijn
Zijn competentie
competentie op
op verscheidene
verscheidene vlakken
vlakken
van
van de
de biodynamische
biodynamische landbouw
landbouw isis een
een uiterst
uiterst positieve
positieve factor
factor
gebleken
gebleken in
in de
de agrarische
agrarische component
component van
van onze
onze werking.
werking.
Deze
Deze bevoegdheidsoverdracht
bevoegdheidsoverdracht betekent
betekent dus
dus niet
niet meer
meer of
of minder
minder dan
dan
een
een versterking
versterking en
en verruiming
verruiming van
van onze
onze algemene
algemene doelstellingen,
doelstellingen,
waarbij
waarbij de
de opvang,
opvang, de
de opvoeding
opvoeding en
en het
het onderwijs
onderwijs van
van kansarme
kansarme
kinderen,
kinderen, en
en dus
dus de
de toekomst
toekomst van
van een
een hele
hele regio
regio centraal
centraal staan.
staan.
De
De mooiste
mooiste woorden
woorden van
van dank
dank voor
voor de
de onschatbare
onschatbare verdiensten
verdiensten van
van
Mieke
Mieke Van
Van der
der Auwera
Auwera zijn
zijn nog
nog te
te zwak
zwak in
in verhouding
verhouding tot
tot de
de effectieve
effectieve
realisaties
realisaties die
die door
door haar
haar konden
konden worden
worden verwezenlijkt.
verwezenlijkt. Laten
Laten we
we het
het
daarbij
daarbij laten
laten en
en onze
onze waardering
waardering verwoorden
verwoorden voor
voor het
het feit
feit dat
dat zij
zij
onverminderd
onverminderd haar
haar beste
beste krachten
krachten en
en adviezen
adviezen wilt
wilt blijven
blijven ten
ten dienste
dienste
stellen
stellen van
van Sawes.
Sawes.

Gobi, 1990, Lea en Mieke, beheerraad Inba Seva Sangam

Een
Een andere
andere wijziging
wijziging in
in de
de bestuurlijke
bestuurlijke context
context isis het
het feit
feit dat
dat Grete
Grete
Belis
Belis haar
haar functie
functie van
van penningmeester
penningmeester ter
ter beschikking
beschikking stelt.
stelt. Grete
Grete was
was
vele
vele jaren
jaren de
de administratieve
administratieve steunpilaar
steunpilaar van
van onze
onze organisatie.
organisatie. De
De
boekhouding
boekhouding isis een
een verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid die
die grotendeels
grotendeels schuilgaat
schuilgaat in
in
de
de schaduw
schaduw van
van een
een bestuurlijk
bestuurlijk orgaan,
orgaan, en
en waarvan
waarvan de
de draagwijdte
draagwijdte
vaak
vaak wordt
wordt onderschat,
onderschat, maar
maar die
die onmisbaar
onmisbaar isis voor
voor een
een goede
goede
evenwichtige
evenwichtige werking.
werking.
Onze
Onze dank
dank voor
voor haar
haar jarenlange
jarenlange belangeloze
belangeloze inzet
inzet isis dus
dus
welgemeend.
welgemeend.
Dank
Dank je,
je, Grete,
Grete, we
we weten
weten dat
dat jeje India
India niet
niet zult
zult lossen,
lossen, maar
maar geniet
geniet nog
nog
vele
vele jaren
jaren van
van jeje passie
passie voor
voor de
de tango!
tango!
Theo
Theo Nuyts
Nuyts
Sevapur, 2012, Geert, Mieke en Perumal ter gelegenheid van de
opening van de BDschool.

MORINGATEELT BREIDT UIT IN SEVAPUR

GEERT GROESSENS

De Moringa is een inheemse en wonderlijke boom uit India. In Zuid-India is hij
bekend als de ‘drumstick tree’. Die ‘drumstick’ verwijst naar de eetbare peul. De
naam Moringa komt uit het Tamil en verwijst naar de jonge, gedraaide peulvrucht.
Het is een wonderlijke boom omdat bijna alle delen van de boom uiterst bruikbaar
en voedzaam zijn: de jonge vruchten, de blaadjes, de zaden, de olie uit de zaden,
de bloemen, de wortels en zelfs de bast van de boom (als voedingssupplement).

Vernietiger van hygiënisch
verband

Omdat een beeld vaak meer zegt dan 1000 woorden, hierbij de voedingswaarden
van de bladeren: velen zeggen dat deze boom alleen al de honger uit de wereld
zou kunnen helpen. De
perskoek van de zaden
kan gebruikt worden als
filter om water drinkbaar te
maken.
Geen wonder dus dat
Moringa momenteel
opgang maakt als
voedingssupplement.
Vooral het gedroogde
poeder van de bladeren is momenteel wereldwijd gegeerd en behoorlijk duur
geprijsd.
In heel India is deze boom gekend, vooral omwille van de jonge peulen. De boom
verdraagt uiteenlopende
groeiomstandigheden en heeft geen grote
behoefte aan water om te overleven. Maar
om het blad optimaal te oogsten moet er
voldoende water aan de boom gegeven
worden. De stam van jonge planten moet
dan telkens teruggesnoeid worden zodat die
veel jonge en sterk groeiende loten
aanmaakt.

Leerlingen,van de Anai Leaschool,
petekinderen genieten van eigen
oogst!!!
Hieronder zie je hoe de nieuwe tractor
eerst gewijd wordt, bij het graf van Lea!

Dit jaar is er volop water gevallen in Sevapur en men grijpt deze kans aan om een
perceel in eigendom dicht bij het nabijgelegen Kadavur te benutten voor de teelt
van het blad dat vervolgens gedroogd en tot poeder vermalen wordt. De
verpakking staat intussen ook op punt en voor het poeder wordt nu afzet gezocht
in grotere hoeveelheden. De Sevapurmoringa draagt de goedkeuring van
Demeter .
Geert Groessens

DANK AAN DE BLIJVENDE ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENTEN BOECHOUT,
HOVE EN WOMMELGEM!
GERD BRIDTS
Ook dit jaar hebben de gemeenten Hove , Boechout en Wommelgem Sevapur gesteund,
de gelden worden onmiddellijk besteed na opgave van de noden en een reëel bestek.
Boechout steunde dit jaar met 4625 euro voor nieuwe toiletfaciliteiten voor de meisjes home
waar 140 meisjes verblijven. Door het plaatsen van een vernietigingsinstallatie voor
hygiënische verbanden en de vernieuwing van de gebouwen zijn de leefomstandigheden
voor het meisjeshome zeer verbeterd.
Daarbij wordt er gewerkt aan een waterpompsysteem op zonne-energie dat de
guesthouse, het jongenshome, de eastgardens, en de kruidentuin kan voorzien. Dit dient
tevens als model voor de studenten die zien dat er op zonne-energie een pompsysteem
kan geïnstalleerd worden voor organische landbouw. Dit werk is nog in ontwikkeling.
Hove steunde met 5000 euro voor de aankoop van twee mini tractors , één in Sevapur voor
de landbouw van de middelbare school en de bio boerderij. Een tweede, ossenploeg met
zitje voor Vinobajipuram om de velden voor de bio dynamische landbouw te bewerken .
Tot nu toe gebeurde dit met de hand. Wommelgem steunde voor 3.353 euro, voor de
aankoop van landbouwwerktuigen.
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Met veel dank voor de ondersteuningen van Hove, Boechout en Wommelgem.

BIODYNAMISCHE LANDBOUWSCHOLEN VAN NOORD EN ZUID LEREN ELKAAR BETER KENNEN
GEERT GROESSENS

In februari 2018 kregen we in België het bezoek van Mr
Sundeep die sinds 2012 mee ijvert voor de uitbouw van de
BD-school in Vinobajipuram, het dorp dat Lea Provo in de
jaren ’80 opstartte voor de vestiging van gerepatrieerde
Tamils uit Sri Lanka.
Wij grepen dit bezoek aan om Mr Sundeep kennis te laten
maken met het Warmonderhof, de biodynamische

Geert, Sundeep en Ruud Hendriks in Warmonderhof

landbouwschool in Dronten, Midden-Nederland waar al
meer dan 70 jaar jongeren een opleiding tot biologische
en biologisch-dynamische boer kunnen volgen.
Het was een boeiend bezoek waarbij in een
ongedwongen sfeer contact werd gelegd met studenten
en cursisten en verantwoordelijke Ruud Hendriks. Mr
Sundeep en Ruud Hendriks waren niet onbekend aan
elkaar: ze leerden elkaar al eerder kennen op een
congres in Zwitserland over de biologisch-dynamische
landbouw.
De dag nadien trokken we naar ‘De Akelei’ voor een
gesprek over biologisch(-dynamisch)e landbouw hier en in
India. Johan D’Hulster die een voortrekker is van de biolandbouw in België en veel inspiratie uit de
biodynamische benadering haalde is ook een boeiende
spreker. Bovendien gaat
hij al meer dan 10 jaar
jaarlijks naar India waar hij
goede contacten
opgebouwd heeft met
lokale boeren. Daarbij
steekt hij graag de boeren
Mr Sundeep en Johan D'Hulster
die een
plattelandsbeweging voor eerherstel van traditionele
technieken aan het uitbouwen zijn een hart onder de
riem. Die technieken laten immers toe om de

Geert Groessens
Geert heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de sawesploeg te
leiden!
Geert Groessens volgt al heel lang het reilen en zeilen van de projecten van
Lea Provo in Sevapur.
Hij is landbouwingenieur en werkte voor Weleda toen hij in contact kwam
met Sawes.
Geert is een begeesterd man, imker en zeer begaan met de duurzaamheid
van producten en verbruik. Hij is een tijdje inspecteur geweest van
biodynamische bedrijven en is nu projectleider bij Fortech, waar hij mee
verantwoordelijk is naar het zoeken van hernieuwbare energiebronnen.
Geert is al een paar keer op werkbezoek geweest op de projecten in India
en volgt ginder alles op de voet.
Met Geert hebben we een enthousiaste medewerker en trekker in wiens
handen ik met plezier het voorzitterschap van Sawes overlaat!
Mieke

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

WE BELOOFDEN EEN VERVOLG, MAAR ER KOMT MEER, NAAR AANLEIDING VAN DE GOUDEN JUBILEUM VAN ISS, ZIJN WE (VOORAL
THEO) EEN FOTOBOEK AAN HET MAKEN WAARVOOR JE IN VOLGENDE NIEUWSBRIEF KAN INTEKNEEN, DE HELE BIOGRAFIE VAN LEA ZIT
ERIN!
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VOORSTELLEN OM DE SCHOLEN OP LANGERE TERMIJN TE HELPEN:

MAALTIJDEN : 10 EURO PER MAAND
SCHOOLGERIEF

: 5 EURO PER MAAND

MEDISCHE ZORGEN
DUO PETERSCHAP:

Zomer 2018

Giften vanaf 40€ zijn aftrekbaar van de
belastingen, zie Belgisch Staatsblad van
14.12. 2002

: 8 EURO PER MAAND

15 EURO PER MAAND TE DELEN MET IEMAND

ANDERS

SINGEL PETERSCHAP: 24 EURO PER MAAND OF 288 PER JAAR
ALG. REKENING SAWES
(SAMENWERKING SEVAPUR)

BANK VAN BREDA:
IBAN/
BE20645100688156
BIC/JVBABE22
Voor eco-clubs, peutertuinen, toontuinen etc...

PETERSCHAP BD STUDENT: 500 EURO PER JAAR
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 periode. We stellen u voor om 24 Euro per maand of 288 Euro per jaar te storten op onze rekening van

Belfius BE

65789512546196

Facebookpagina: Samenwerking Sevapur India dank voor
alle "likes"
KIJK OP WWW.SEVAPUR.BE EN WWW.INBASEVASANGAM.ORG
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SEVAPUR REVISITED

DOOR JAN BOGAERT

Ongeveer 5 jaar geleden (november 2012 tot en met eind april 2013) verbleef ik samen met 3 andere
Belgische uitwisselingsstudenten in Sevapur. Dit was een onvergetelijke ervaring. Tijdens deze 6 maanden
werkte ik als vrijwilliger op de Annai Lea Higher Secondary School en gaf
er sportinitiatie, Engels en wetenschappen. Tijdens deze periode bouwde
ik dan ook een band op met enkele leerkrachten en leerlingen van deze
school.
De voorbije jaren had ik regelmatig contact met enkele leerkrachten en
leerlingen en telkens kwamen de vragen: 'Wanneer kom je terug naar
India'? of 'Ben je al getrouwd en heb je al kinderen?'. Op de eerste vraag
kon ik dit jaar eindelijk positief antwoorden en in een zotte bui boekte ik
dan ook een vliegtuigticket naar India en terug. Een belangrijke factor
voor deze keuze was bovendien het feit dat mijn Fosterchild Vignesh zijn
12th standard zou afwerken. Hem zien afstuderen was dan ook een extra
motivatie.
Het voelde alvast vertrouwd om opnieuw het schooldomein te betreden en
enkele voormalige collega's van 5 jaar terug te zien. Voor veel leerlingen
was ik nu een vreemd persoon, al kenden de leerlingen van 11th en 12th standard mij nog. Allemaal ruim
een kop groter en hun Engels was wat verbeterd waardoor ze het gesprek iets sneller durfden aan te gaan.
Voornamelijk voor mijn Fosterchild was het een vreemd weerzien, ik was namelijk zijn vreemde leerkracht
Engels. De eerste dagen was Vignesh nogal verlegen maar éénmaal hij wist dat hij was geslaagd en naar
de hoge school kon gaan, kwam hij volledig los. Ondertussen hebben wij contact via Facebook wat de
communicatie toch gemakkelijker maakt. Onlangs heb ik vernomen dat Vignesh een opleiding 'Hotel
Management' zal volgen.
Voor de rest gaat het leventje bij ISS en de Annai Lea Higher Secondary School rustig verder. De
leerlingen maken gretig gebruik van het nieuwe basketbalveld en de Sevapurvallei was ondanks de droge
periode alvast een pak groener geworden ten opzichte van enkele jaren terug.
Hiernaast was het ook een leuk weerzien met enkele
afgestudeerde leerlingen die ondertussen werken of nog
een cursus op de universiteit volgen. Een weekend met
hen de bergen in was voor hen de reis van het jaar.
Ook de vrouwen ontmoeten van mijn voormalige
collegaleerkrachten was een unieke ervaring. En de
foto's van 5 jaar geleden vormden steeds voldoende
gesprekstof om alle herinneringen naar boven te halen.
Toen hadden we wel nog meer haar of een iets kleiner
buikje. Wie weet hoe het binnen opnieuw 5 jaar zal zijn,
dan zal de druk en drang om terug te keren wel
opnieuw daar zijn. Ik keer nog ooit eens terug, dat staat
vast!
Mvg,
Jan

Pagina 5

VINOBAJIPURAM, BDSCHOOL

De studenten van de halfjaarlijkse cursus biodynamische landbouw krijgen hun certificaat.

De Bdschool (biodynamische landbouwschool)
heeft twee keer een groep afgestudeerden
afgeleverd, die een cursus van 2 jaren met succes
hebben doorlopen.

Ondertussen is de aanvraag om erkenning van
het diploma zowel bij het ministerie van landbouw
als bij de universiteit van Coimbatore ingediend en
werd hiervoor de nodige administratieve
rompslomp in orde gebracht.

Toen beslisten de verantwoordelijken dat er een
evaluatie nodig was om de syllabus te vertalen, Wij zijn verheugd met het feit dat vanuit de
de hele opleiding te evalueren en fondsen te regering nu een erkenning is gekomen, gekaderd
zoeken voor het verder bestaan van de school.
in een aantal ‘skills’, zodat Inba Seva Sangam
vanuit die hoek ook een deel subsidie kan
Ondertussen had Inba Seva Sangam besloten om
bekomen.
de
opleiding
organische,
biodynamische
landbouw in te voeren in de laatste twee jaren Een financiëel 5 jarenplan werd opgesteld en
van de Anai Leaschool. Dit bleek een succes en Sawes heeft hier ook weer zich geëngageerd,
een schot in de roos. Deze jongeren, waarvan er zodat de biodynamische landbouwschool volledig
velen uit boerenfamilies komen, zijn zeer zal uitgebouwd worden en in de hele regio en ver
enthousiaste landbouwleerlingen! Ze kweken nu daarbuiten zorgt voor duurzame landbouw, hun eigen groenten, die gebruikt worden in beide producten en samenwerking met de boeren.
internaten, aangevuld met biogroenten van de
Reeds geruime tijd is het project pilootproject voor
coöperatieve.
een volledige omschakeling van chemische over
Om de tijd te overbruggen van augustus 2017 tot organische naar biodynamische landbouw.
juni
2018
heeft
de
biodynamische
50 jaar na de oprichting van deze dorpen is de
landbouwschool
een
halfjaarlijkse
cursus
tendens echt een feit. Lea Provo zou fier zijn! Het
uitgewerkt en gegeven aan volwassen jongeren.
zaadje dat ze geplant heeft is aan het groeien en
Dit was ook een succes.
bloeien!
Mieke

Het dorp Vinobajipuram, door Lea gepland in samenwerking met de St. Lambertusschool in Heist op
den Berg, waar men in 1986 aan begonnen is, oorspronkelijk bedoeld voor gerepatrieerden uit Sri
Lanka, is onleefbaar zonder een initiatief als
REKENING PETERSCHAPPEN :
de biodynamische landbouwschool. Het
dorp is te ver afgelegen van andere dorpen. Bank Belfius IBAN: BE 6578951254619 BIC: GKCCBEBB
Een student van de biodynamische
landbouwschool kan je sponsoren voor 500
Euro per jaar / Annai leaschool 288 Euro/jaar
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andere mogelijkheden zie blz 4

SFINKS MUNDIAL 26 - 27- 28 - 29 JULI 2018

LEEN VOETEN

Naar aanleiding van de negende editie van de 1000 km voor Kom op tegen
Kanker werd Boechout een van de aankomstplaatsen op dezelfde dag als
Sfinks
Mundial. Er was daardoor x-tra veel volk.
Het Sevapur kraam was ook weer present met Indische - en
zelfgemaakte
hebbedingetjes. Een gezellige bedoening waar vrienden, familie en
sponsors
langskomen en we mogelijk nieuwe meters en peters mogen
verwelkomen.
Sfinks is een ideale gelegenheid om op een ongedwongen manier
info te geven
en Sevapur-Sawes bekend te maken en te houden. De gemeente
Boechout is ook al langen een belangrijke sponsor van Sevapur.
Van 26 tot 29 juli is er Sfinks Mixed en op 22 september Sfinks Latino
in Lier, wij zullen er zijn.
Altijd fijn als jullie langskomen!
Leen.

GROND BEWERKEN, ZAAIEN, PLANTEN EN OOGSTEN: - ONZE KINDEREN GENIETEN
VAN HUN EIGEN ARBEID!

De dagelijkse vegetarische voeding in onze internaten wordt zelf gezaaid en geoogst door
de leerlingen - twee laatste jaren secundair richting organische landbouw en de studenten
van de biodynamische landbouwschool, waarvan de derde groep nu start.
Variatie in de voeding komt door samenwerking met andere bioboeren, en samen gaat de
oogst naar de markt. Deze kansarme kinderen leren de waarde van landbouwen terug
inschatten en zijn een garantie voor de landbouw in de hele regio van Tamil Nadu!
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