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Lieve vrienden van SAWES,

Geert Groessens

Traditioneel wordt op het einde van ieder kalenderjaar een terugblik/
overzicht gemaakt van de (voornaamste) gebeurtenissen van het
afgelopen jaar.

Op het grote feest.

2018 was voor SAWES (zacht uitgedrukt) een héél bewogen jaar.

Geert Groessens

Centraal thema was uiteraard de gouden jubileumviering in Sevapur,
van het project ISS (Inba Seva Sangam- Vreugdevol dienen), dat door
Lea Provo een halve eeuw geleden in India werd gesticht. Aan de basis
lagen de principes van Mahatma Gandhi, die nog altijd consequent
worden nagestreefd en toegepast.

Op het grote feest.

CYCLOON GAJA TROK OVER TAMIL NADU
IN VINOBAJIPURAM EN SEVAPUR VOORAL
VEEL MATERIËLE SCHADE.

SAWES vzw werd door Lea Provo opgestart in 1986 met als doel kinderen
uit de armste gezinnen van de regio Kadavur via hun scholing en
opvoeding door peetouders te laten sponsoren.
SAWES België kreeg een nieuwe voorzitter, niet als gevolg van een
bestuurscrisis!!! Integendeel als een 'verjonging' in de persoon van Geert
Groessens, die de (denkbeeldige) voorzitterssjerp van Mieke Van der
Auwera overneemt, maar die nog altijd even bevlogen haar stempel
drukt op het beleid van de vereniging.
Hopelijk is dit een voorbeeld voor de Raad van Bestuur (ginder 'Board of
management') van de Indiase vzw I S S (Inba Seva Sangam), die
wegens 'ouderdomsperikelen' dringend aan een verjonging toe is. Eén
van de meest dringende ingrepen die SAWES van hier uit tracht te
stimuleren, met de hulp van enkele plaatselijke rechtgeaarde 'Brothers'
en 'Sisters'.
De drie effectieve bezoeken van dit jaar aan Sevapur, lagen mee aan
de basis van de feestviering:

Bdschool voor doortocht Gaja
Bdschool nà doortocht Gaja….

- Gerd en Theo werden afgevaardigd voor het bijwonen van de
slotceremonie. De datum voor die plechtigheid werd uitgesteld door de
Indiase regering, omwille van het overlijden van een oud-premier (93
jaar oud) van India; zij maakten van die onverwachte wending gebruik
om een diepgaande analyse te maken van de leefsituaties van 'onze'
petekinderen.
- Jan Van der Veken, lid van onze Raad van Bestuur, die toen ook in
Sevapur was met zijn gezin, moest het om dezelfde reden (de dood
van...) houden bij een vluchtig bezoek in gezelschap van zijn gezin...
- Onze kersverse voorzitter Geert Groessens nam dan zijn
verantwoordelijkheid en voerde een blitzbezoek uit om toch aanwezig
te zijn op de slotceremonie 14 dagen later.
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UIT HET REISVERSLAG VAN THEO EN GERD IN SEVAPUR :
KLAAR VOOR HET GOUDEN JUBILEUM !
En genietend van de energie van die
jonge enthousiastelingen...

Theo met een petekind op de
tractor gesponsord door Hove

Oprichting van de boog ter ere van het 50
jarig bestaan van Sevapur aan de ingang
van het dorp. De boog werd betaald door
de oud petekinderen

Drogen van de moringa
bladeren in het siddha
center. Daarna wordt dit tot
poeder vermaald, en
verkocht als zeer rijk
voedingssuplement.

Op 'Independence day'
brengen de kinderen dans en
zang en acrobatie.
Klaarmaken van de yogahall met portretten
van o.a. Gandhi, Vinoba, Tagore …. De grote
voorbeelden en spirituele leraars, die ook Lea
Provo geïnspireerd hebben om dit prachtige
project uit te bouwen.

Gerd Bridts, verantwoordelijke
petekinderen brengt bezoeken aan de
school, het meisjes en het
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Drie totaal verschillende reisverslagen, vanuit totaal verschillende invalshoeken, die we onmogelijk integraal in een
nieuwsbrief kunnen opnemen, maar die we wel op onze website hopen te kunnen publiceren, zodat de geïnteresseerde
lezers beter het reilen en zeilen van onze werking kunnen volgen.
Na het bezoek van brother Sundeep in het voorjaar, kregen we in de zomer het bezoek van brother Perumal, met wie wij
een uiterst aangenaam en leerrijk project bezochten in het Limburgse Alken. Een uniek project: een geitenboerderij die
staat voor familiale geïntegreerde landbouw: duidelijk een inspiratiebron voor Perumal. Die was er ook toe bereid, tijdens zijn
korte bezoek, in Sint-Niklaas én in Boechout een voordracht te geven over 'Diet for a
GREEN PLANET' en 'de evoluties in de diverse aspecten van de ecologisch projecten van
Lea Provo over 50 jaar: de Annai Lea school, de boys- en girlshomes, biodynamische
landbouwschool, educational center, productie van ayurvedische/siddha producten,
omscholing en opleiding tot biologische boeren, kruidentuin enz.
En dan is er dat laatste item: de cycloon GAJA (what's in a name...) die twee weken
geleden door de Kadavurvallei raasde en (na 30 maanden eindelijk nog eens regen!!!) heel
wat schade veroorzaakte aan het bomenbestand en ook (met relatief beperkte stoffelijke
schade) aan de gebouwen van Sevapur en Vinobajipuram. Hierover zullen we later nog
berichten, eventueel over de mogelijkheid tot bijdrage bij de herstellingswerken en de
hernieuwing van het bomenbestand.
Om al deze redenen zullen we in deze nieuwsbrief zo getrouw mogelijk de hierboven
beschreven situaties 'in beeld' brengen via foto's, met eventueel een (kort) verduidelijkend
onderschrift, omdat een foto nog altijd méér de realiteit oproept dan honderd woorden.

Uiteraard houden wij er aan, in het Licht van de komende
kerstperiode en het begin van een nieuw jaar, onze oprechte
wensen van gezondheid, geluk en voorspoed aan onze trouwe peters en meters en
sponsors aan te bieden, met de belofte ons uiterste best te doen om jullie zo correct
mogelijk op de hoogte te houden van het project, dat wij mee kunnen ondersteunen
dank zij jullie actieve financiële steun.
Het SAWES kernteam:
Geert Groessens, voorzitter
Mieke Van der Auwera, penningmeester
Leen Voeten, secretaris

Bedrijvigheid in de Siddha unit, drogen van
moringa, verkoop van preparaten voor de
bioboeren: Farmersempowering.

Het land errond is ondertussen weeral
klaargemaakt door de studenten van de
landbouwschool onder leiding van Perumal.

Pagina 3

Meditatie op het basketbalveld

En er wordt natuurlijk ook basket op
gespeeld!

Tentoonstelling opgebouwd voor het
gouden jubileum….

Het gouden jubileum is afgelast….. En dan toch
doorgegaan op 7 september. Geert Groessens was , als
nieuwe voorzitter , daar om Sawes te
vertegenwoordigen!

8u in de ochtend. Verrassing’ is een
understatement voor het sms-bericht dat we
naar ons nog slapende thuisland moesten
sturen… “This must be India. Vannacht is
een oud-eersteminister (+90) gestorven…
dus…alle officiële festiviteiten worden
voorlopig afgelast. De regering zal tegen 11u
beslissen of ‘onze feestviering van 20
augustus…”.

Gouden Jubileum met indrukwekkende
hoogwaardigheidsbekleders, Geert verdwijnt bijna in
de coulissen… 1000
genodigden en heel veel
beveiligingsvertoon...

Jan, Tine,
Lynn en Theo
Lea bijende
petekinderen. Hun verhaal
Perumal,
Sundeep,
Thangapandian,
kunnen
jullie
lezen
op
de
website.
eensgezind klaar voor het feest!

ACTIVITEITEN IN DE INTERNATEN EN DE SCHOLEN
Educatieve schooluitstap naar Kodaikanal, de watervallen en het natuurkundig
museum van het H.Hartcollege, het Anglade instituut.

Activiteiten op de velden en de vruchten die er van geplukt zijn!

"De botanische tuin lag er zoals de
hele streek erg dor bij. Intussen had
het sinds 30 maanden niet meer
geregend en er zat niet meteen
regen aan te komen, ondanks de
dagelijkse windvlagen. Zelfs de rivier
bij het dorp stond nu kurkdroog. "
Uit het verslag van Geert
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OP 16 NOVEMBER PASSEERDE GAJA….EN
LIET EEN SPOOR VAN VERNIELING ACHTER…..

Maar we blijven niet bij de pakken zitten, alles wordt opgeruimd, hersteld en met vereende
krachten worden de velden terug zaairijp gemaakt, granen verplant preparaten gemaakt...

De meisjes houden elke zondag
poetsdag rond hun home...

Overleg met Veluchamy
over de petekinderen….
En file van de "boyshome"
naar het ontbijt...
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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:

: 8 EURO PER MAAND

15 EURO PER MAAND TE DELEN MET IEMAND ANDERS

SINGEL PETERSCHAP: 24 EURO PER MAAND OF 288 PER JAAR

Winter 2018

PETERSCHAP BD STUDENT: 500 EURO PER JAAR
REKENING PETERSCHAPPEN : Bank Belfius

ALG. REKENING SAWES

BE 65789512546196

(SAMENWERKING SEVAPUR)

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

GKCCBEBB

BANK VAN BREDA:

Denk je aan het steunen van het project met een duo-legaat, raadpleeg uw notaris. Of
neem contact op met Mieke .

IBAN/
BE20645100688156
BIC/JVBABE22
Voor eco-clubs, peutertuinen, toontuinen etc...

mieke.vanderauwera@telenet.be

Bij het laatste bezoek van Mieke op 7 en 8 december 2018 waren de grootste sporen
van de cycloon al opgeruimd. Velden waren ingezaaid, de leerlingen van de
secundaire school waren zich ernstig aan het voorbereiden op het staatsexamen.

Een student van de biodynamische landbouwschool kan je sponsoren voor 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.

Annai leaschool 288 Euro/jaar

andere mogelijkheden zie hierboven.

REKENING PETERSCHAPPEN :
Bank Belfius IBAN: BE 6578951254619 BIC: GKCCBEBB

Het Sawesteam wenst jullie samen met onze Indische vrienden alle licht van Kerstmis
in het Nieuwe Jaar 2018
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

