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Editoriaal
Theo Nuyts

Er werd een nieuwe voorzitter gekozen in Sevapur. Dr
Markandan, de wijze Gandhiaan, leidt opnieuw de
ploeg.

Tangapandian heeft zich mee geëngageerd voor het
dagelijks bestuur.

ZOWEL DE SCHOOLGEBOUWEN ALS HET MEISJESHOSTEL
ZIJN VOLLEDIG TERUG HERSTELD EN GESCHILDERD

Vrienden van SAWES,
Het lijkt weer een warme en droge zomer te worden, niet alleen hier bij ons.
Ook in India lijkt de zon het hele klimaatevenwicht te gaan ontwrichten, met
alle gevolgen van dien. Gevolgen die extremer en zelfs dramatischer zijn dan
hier bij ons, waar de ‘waterhuishouding’ toch beter georganiseerd is dan
ginder, zodat wij gespaard blijven van dramatische toestanden zoals die in
India, die zelfs de mensen van het platteland naar de steden verjagen, waar
de overheid toch minimale essentiële levensnoodzakelijke maatregelen kan
organiseren.
Maar laten we het momenteel houden bij de situatie in de regio waar wij, met
Sawes en Inba Seva Sangam via het impact van de werken van Lea Provo
aanzienlijk bijdragen om de levensomstandigheden van de plaatselijke
bevolking op peil te brengen. Dit gebeurt in de eerste plaats dank zij jullie die
via peterschappen en andere sponsoring, mee ervoor zorgen dat de armste en
de meest kwetsbaren, de kinderen, wezen en half-wezen de kans krijgen op
een degelijke opvoeding, als waardige basis voor een latere start in de
maatschappij van de volwassenen. Dank zij jullie bijdrage ook zijn vele arme
boeren gemotiveerd om de omschakeling van chemische landbouw naar
biolandbouw aan te kunnen.
Concreet enkele positieve realisaties van onze werking in Sevapur en
Vinobajipuram. Bij ons bezoek vorig jaar was ons vooral opgevallen hoe
duidelijk het verschil was tussen de materiële en ook de culturele leefwereld
van de jongens en de meisjes in de homes (voortaan ‘hostels’ genoemd).
Het heeft ons heel wat inspanningen gekost om een aantal
verantwoordelijken hiervan bewust te maken, maar het heeft resultaat
opgeleverd. Zo werden de materiële leefomstandigheden van de meisjes
aanzienlijk verbeterd, alle lokalen keurig geschilderd en vooral: toezicht en
begeleiding werden drastisch aangepast. Maar wij blijven alert en onze
delegatie die eind augustus naar Sevapur reist, zal erop toezien en ervoor
zorgen dat deze trend blijvend is.
Het is alleen dank zij jullie actieve financiële steun, dat wij inspraak hebben
en druk kunnen uitoefenen om dit mogelijk te maken. Deze aanpak is immers
de basis van onze doelstellingen, in de geest van ‘mother Lea’ en de filosofie
van Gandhi.

Vroeger en nu… 50 jaren Sevapur

MEISJESSTUDENTEN LANDBOUW SECUNDAIR LEREN TRACTOR RIJDEN

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:
richtpunten voor India en onszelf.

Van 2000 tot 2015 onderschreven de 189 landen van de
Verenigde naties 8 doelstellingen die nagestreefd werden tegen
2015. Omdat het halen van deze doelstellingen taaier was dan
verwacht, startte in 2015 een nieuw initiatief op. Dit programma neemt de eerdere doelstellingen mee, maar streeft ernaar
om de onderliggende mee op te lossen en zo perspectief te
brengen voor de toekomst voor alle mensen krijgt meer en problemen meer weerklank als de ‘SDG’s’ . .

Geert Groessens

Bij SAWES merkten we al snel dat de
NGO Inba Seva Sangam die opgericht
werd door Lea Provo om de bevolking
in de streek van Sevapur en Vinobajipuram ontwikkelingskansen te bieden
de millenniumdoelstellingen sinds
haar ontstaan nastreefde.

Stappen in de goede richting
Het is dus niet meer dan
logisch dat we Inba Seva
Sangam ook aftoetsen op
de meer uitgebreide
doelstellingen. Je vindt
de doelstellingen in het
overzicht met symbolen.

Opnieuw merken we op dat deze doelstellingen inherent zijn aan de werking van de NGO die we al zolang volgen.
We hebben onze vrienden in Tamil Nadu hier ook op gewezen. Bij de recente hernieuwing van het bestuur op 27
mei hebben we hen ook op het hart gedrukt deze doelstellingen explicieter te vermelden in hun werking. Bij SAWES
zijn we ervan overtuigd dat zo kernproblemen waar oplossingen voor nodig zijn goed in de focus gaan blijven.
En dat is ook uit goed begrepen eigenbelang. Aangezien deze thema’s tot 2030 universele richtpunten zijn, is het
van belang om hiernaar te verwijzen bij het uitwerken van de ontwikkelingsprogramma’s die worden ingediend bij
de overheden.
Sterktes en zwaktes
We merken ook op dat er in de huidige werking sterktes en zwaktes zitten als we de doelstellingen één voor één
aftoetsen. Zo zijn de Indische vrienden zich wel bewust van thema 5, gendergelijkheid, maar in de praktijk ontbreekt
de stem van de vrouw toch nog te veel in de werking. Bij thema 7, duurzame energie, merken we kleine initiatieven,
maar de middelen zijn vaak ontoereikend om hier grotere stappen in te zetten. Punt 15 daarentegen komt goed aan
bod met de herbebossingsprojecten. De gandhiaanse insteek van geweldloosheid kan voor thema 16 een uitstekende basis vormen. Toch kwijnt dit erfgoed weg in India. Op dit vlak is het project wel een lichtpunt waar blijvend aandacht is voor de ‘vader van het moderne India’ en zijn boodschap. Toch zijn wij er van overtuigd dat op dit vlak een
herbronning ook voor mensen in en rondom de NGO meerwaarde te realiseren is.
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Relevant voor iedereen
Deze beschouwingen brengen ook zelfreflectie. Het krachtige aan de SDG’s
is dat ze voor elkeen relevant zijn. Ook in onze eigen leefomgeving zijn er
thema’s die uitwerking verdienen en niet onterecht de geesten bezighouden. Ze vertalen naar onze eigen dagdagelijkse realiteit blijft daarbij het
voornaamste. En net daar kunnen wij dan weer leren van de eenvoud en de
eigen(aardig)heden van de mensen in Tamil Nadu. Zij benutten bv al heel
lang het spoelwater van de keuken en de badkamer door het langs de bomen te laten lopen ipv naar een rioleringssysteem.

Inspiratie in beide richtingen ligt zeker nog voor het
rapen als we er oog voor
blijven hebben. Met SAWES
zullen we deze oefening zeker verder blijven maken.

Zij zetten meteen de stap naar composttoiletten om water te sparen enz.
Geert Groessens

ECOKAMPEN
Jaarlijks gaan de studenten van de Annai Leaschool op ecokamp. Dit jaar bleven ze op de terreinen van de school om
verschillende vaardigheden te oefenen zoals spreekvaardigheid, recyclage, eerste hulp bij ongevallen, dans, herkennen van
geneeskrachtige planten enz...

De studenten van de biodynamische landbouwschool halen hun oogst
aan gierstsoorten binnen.
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Voorstellen om de school op langere termijn te helpen:
Maaltijden : 10 euro per maand
schoolgerief : 5 euro per maand

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

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 .
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ALG.

REKENING

(SAMENWERKING SEVAPUR)

SAWES

Bank van Breda:
IBAN/BE20645100688156
BIC/JVBABE22
Voor eco-clubs, peutertuinen,
toontuinen etc...

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 25 Euro per maand of 300 Euro per jaar te storten op onze rekening

IBAN/BE6578912546196
BIC/ GKCCBEB
Vind ons ook op:

Peterschappen:

Facebookpagina: Samenwerking Sevapur India dank voor

IBAN/BE6578912546196
BIC/ GKCCBEBB

alle "likes"

Internationale yogadag 21 juni 2019
Fiscale controle:
Eind vorig jaar hebben we een grondige fiscale controle gekregen en begin
mei kregen we het goede nieuws dat
we de toelating hebben om de volgende 5 jaren attesten af te leveren voor
giften boven de 40 Euro.

SFINKSFESTIVALS Leen Voeten
Zoals elk jaar zullen we weer een stand
hebben met de nodige info en leuke
hebbedingetjes op het Sinksfestival, zowel
in de zomer van 25 tot 28 juli als in
september op sfinks Latino
Allen van harte welkom!
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Ecokamp
Gezonde voeding,
Ooghygiene
E.H.B.O.
Creativiteit:
Welsprekendheid,
Tekenen, schilderen

Schoollokalen en meisjeshome zijn geschilderd en
hersteld na de storm vorig jaar met hulp van de
gemeenten Boechout en
Hove

Landbouwactiviteiten van de secundaire en Biodynamische landbouwschool, dank zij hulp gemeente
Wommelgem
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Opening digital classroom vorige week.

Sport, spel, dans en muziek, tekenen
Processie naar het graf van Lea Provo
op 25 december, haar verjaardag….
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