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Thangapandian heeft een kort bezoek gebracht 
aan Sawes, toen hij in Dornach was voor een 
BDcongres. 

 

1990 :  Mieke Van der Auwera op werkbezoek bij  Lea Provo 

Begin november bracht Mr. Thangapandian, joint 

secretary van Inba Seva Sangam,  een blitzbezoek aan 

Sawes. Voor 1.5 dag nam hij de bus vanuit Zürich 

heen en terug. Doel was de hartverwarmende ban-

den tussen Sawes en Inba Seva Sangam aan te halen 

en onze gemeenschappelijke doelstellingen te verste-

vigen. Mr. Thangapandian zet zich erg in voor het 

welzijn van de petekinderen. Hij gaat in interactie 

met de jongens en de meisjes van de homes. Hij  

geeft bvb klimaatlessen, Engelse lessen, geeft ook les 

aan de BD school. Nu zoekt hij een oplossing om wifi 

tot bij de school te brengen. Ook wil hij een nieuw 

wetenschapslokaal voor biologie, scheikunde en fysi-

ca inrichten. We hebben hem  verwelkomd met  

Indische gastvrijheid zoals we die in Sevapur ge-

woon zijn.  

 Vroeger en nu… 50 jaren Sevapur 

Editoriaal                                                                                                                                
Theo Nuyts 

Leden Sawes: Grete Belis, Gerd Bridts, Wannes Braem, Boudewijn Franck, Geert Groessens, Els Lagae, 

Isabel Mennes, Theo Nuyts, Ludo Segers, Mieke Van der Auwera, Jan Van der Veken, Marleen Voeten. 

Vrienden van SAWES, Sevapur, 

Lea Provo legde 50 jaar geleden in één van de armste  regio's van India, 
een stevige basis voor het heropleven en openbloeien van een 
verwaarloosde en verkommerde leefgemeenschap. Sevapur (dorp van 
dienstbetoon) dat ze met de Indiërs bouwde, werd de uitvalsbasis voor 
haar grenzeloze geloofsovertuiging en menslievendheid. 

Dank zij jullie actieve belangstelling en financiële steun kan onze 
werking jaarlijks méér dan 150 kinderen  en honderden boerenfamilies 
begeleiden naar een materieel, educatief en sociaal waardevolle 
toekomst. 

In de voorbije periode van een halve eeuw is er zowel op het vlak van 
communicatie als van samenlevingsnormen heel wat veranderd, maar 
de basiswaarden blijven onveranderd actueel. Onze werking evolueert 
mee met de algemene trend en dat vereist een onverminderde 
waakzaamheid en samenwerking met onze plaatselijke Indiase Raad 
van Bestuur en betrouwbare en gemotiveerde medewerkers. 

Dat vergt van onze Belgische bestuursleden heel wat tijd en 
inspanningen qua opvolging en eventuele bijsturing van het beleid — 
alles vrijwilligerswerk. 

Onze oprechte dank voor de interesse en financiële steun al die jaren en 
welgemeende kerst- en nieuwjaarswensen voor het nieuwe jaar 2020, 
dat hopelijk voor ieder van jullie een goede gezondheid en intense 
levensvreugde zal meebrengen. 

Het Sawesteam 

NIEUWSBRIEF  SEVAPUR 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Mieke Van der Auwera 

Vlasakker 12 2160 Wommelgem 

2019: Gerd Bridts op werkbezoek bij Markandan en Neelakandan 



Door Marleen Voeten (secretaris), Gerd Bridts (verantwoordelijke petekinderen) , Elien Roofthooft (dochter van Gerd)

 We werden warm ontvangen in het guesthouse en konden ons opnieuw verbinden met de boardmembers, dorpelingen, stu-

denten. Iedereen zorgde heel goed voor ons. Het deed deugd om de vele verbeteringen en realisaties te zien sinds vorig jaar.  

Annai Lea Higher Secondary School :  
 

Perumal legde ons uit waarom ouders voor deze school kiezen hoewel het gouvernementele onderwijs gratis is. Ouders kie-

zen voor de Annai Lea school vanwege de natuurlijke omgeving, het beoefenen van  yoga, meditatie, sport, creatieve 

technieken, kunsten, landbouw, het kweken van groenten. Alsook het niveau van onderwijs, de Gandhiaanse filosofie en 

waarden, de aanwezigheid van de hostels. We geloven dat de band met de natuur, de rust en de stilte  in de toekomst 

een extra troef kan worden voor de school.   

Op het moment van ons bezoek waren er 4 vrouwelijke leerkrachten aanwezig. Er 

wordt nog uitgekeken naar extra vrouwelijke leerkrachten. De salarissen waren 

verhoogd maar kunnen nooit wedijveren met de salarissen van het gouvernemen-

tele onderwijs waar deze 10 maal hoger liggen. Dit verklaart ook het grote verloop 

van leerkrachten. 

Met de hulp van lokale sponsors wist mr. Thangapandian een nieuwe digitale klas 

in te richten :  een kleine oase van rust met geluidinstallatie en een beamer die 

educatieve powerpoints, lessen en films  kan projecteren.  

De school is mooi wit herschilderd dankzij een gift van de gemeente Boechout. 

Op dit moment is mr. Thangapandian bezig met een plan om de school van wifi te 

voorzien, ook deze subsidies zijn in de gemeente Boechout aangevraagd. 

De kinderen worden medisch gescreend en opgevolgd. Op regelmatige basis komt 

er een psycholoog met de studenten praten.  

Op 21 augustus was er een veiligheidsbewustzijns programma (Students safety 

awareness  program) : de veiligheid van kinderen, wettelijke zelfverdediging en de 

rechten van kinderen waren thema’s die door verschillende experten van de rege-

ring werden behandeld 

 

Girls  hostel  
Het deed deugd  om de vele verbeteringen aan het meisjeshome te zien, na onze opmerkingen van vorig jaar. Zo is er nu 

veel meer interactie en communicatie met de 85 meisjes. Een bemiddelaar en boardmembers komen langs en de meisjes 

gaan elke zondagmiddag een film bekijken in de yogahall. 

Een postbus is in het meisjeshome geïnstalleerd waar ze hun grieven kunnen posten, alvorens er een roddelcircuit ont-

staat. 

De meisjes lieten ons weten dat ze heel gelukkig zijn met de nieuwe situatie. 

Een nieuwe opvoedster Maria was aangesteld, een zuster van de orde van Mary Magdalena van de Sint Thomas-berg in Chennai. 

Een extra vrouwelijke leerkracht assisteert en slaapt ook in het hostel. Een derde leerkracht wordt nog gezocht. Alle meisjes kre-

gen nieuwe sandalen, matjes, lakens, 50 kleine bureautjes. Er waait duidelijk een nieuwe wind. 

Op het dak is men bezig met een nieuwe studiezaal te bouwen. Neelakandan zorgt voor de nodige contacten met ingenieurs en 

volgt het werk op. 

Het meisjeshostel is helemaal herschilderd, zowel binnen als buiten met subsidie van Hove en Boechout. 

Voor de ingang is een nieuwe wasruimte gebouwd met muren die meer privacy geven en met nieuwe wasstenen nadat die vorig 

jaar vernietigd waren door de cycloon.  
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We brachten tijd door met de meisjes. 

Elien en Gerd tekenden en dansten 

met hen .  

 

Leen leerde  hen pennenzakken te 

stikken. Ondertussen bracht Thanga-

pandian enkele werkstukken van de 

meisjes mee : mooie tassen en pen-

nenzakken, allemaal zelf gestikt. 5 

naaimachines zijn beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondagmorgen 22/09/2019 gaf mr. Thangapandian een les aan de meisjes rond climate chan- ge. 

We maakten een korte video die je op onze facebook pagina kan zien. (https://nl-nl.facebook.com/ sa-

menwerkingsevapur/) 

Op 18/10/19 slechts twee weken na ons verblijf begon men met de aanplanting van 

1000 kleine boompjes en kruiden op de schoolcampus en rond het meisjeshome. 

Boys hostel 

De 104 jongens zijn heel gedisciplineerd, de oudste jongens zorgen voor de jonge-

ren. Ze volgen een strikt schema van taken zoals o.a.dagelijks vegen, tuinwerk, ko-

ken, kleding wassen, poetsen. Om 6 uur  ‘s morgens zitten de jongens in de yogahall 

voor de ochtendmeditatie en een half uur later zijn ze op het dak voor de yogaoefe-

ningen onder leiding van de oudsten. 

Ook het jongenshome is herschilderd in zacht groen. 

 



Guesthouse :  
Hier werden geen verbeteringen aangebracht, maar aanpassingen en onderhoud vragen aandacht. 

De keukenvrouwen geven ons altijd een warm welkom gevoel. Ze werken heel hard.  

De generatoren doen hun werk goed als dagelijks een stroomonderbreking de elektriciteit doet uitvallen. 

Genetic garden: 
Door de schade door de cycloon van vorig jaar heeft de tuin erg geleden. Vele bomen zijn verdwenen. Nog veel sporen van 

dood hout zijn zichtbaar. Dit hout wordt verkocht of in de keuken gebruikt. Er is een dringende nood aan herbebossing en 

heraanplanten van jonge bomen en kruiden. Men is op zoek naar extra fondsen voor de salarissen van de werkers.  

Onze opbrengst van de ‘warmste week ‘ dient o.a. hiervoor.  We danken ook de afdeling v.d. Koninklijke Land– en Tuinbouw, 

Natuurschoon Wommelgem, die een deel van hun vereffening hebben geschonken aan onze projecten. Gedeeltelijk zal dit 

besteed  worden aan de heraanplanting 

van de Tuinen in Sevapur,  gedeeltelijk 

ook in Vinobajipuram, de BDschool.  

 

Hier danken we ook Constant De Preter, 

die jarenlang bijdraagt voor de salarissen 

van de genetic garden. 

 

Siddha unit :  
Vandaag volgen 229  boeren het programma om biologische boeren te worden. Vorig jaar waren er slecht 156 boeren in-

geschreven. 

De siddha producten (haar olie, tandpasta, massage olie, kruidenthee ea.) worden verkocht in het plaatselijke winkeltje 

en in natuurwinkels in Dindigul, Chennai, Karur, Trichy, Madurai. 

The board wil de public relations verbeteren. 

Op de grond rond de siddha unit worden groenten gekweekt voor de hostels en voor de plaatselijke markt. Pompoenen, to-

maten, ladiesfingers, bonen, courgetten groeien er. Curry bladeren drogen op de rekken. 

Eye camp: 
Het oog-kamp is een ander succesverhaal : elke maand komen 100 tot 150 mensen uit de buurt om hun ogen gratis te laten 

testen door dokters en verpleegsters van het Aravind eye hospital die op verplaatsing komen. Indien nodig krijgen de patiën-

ten  ‘power glas ‘ brillen of een voorschrift voor 

een gratis operatie in Madurai.   
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Bio Dynamic Farming school :  
Vandaag volgen 12 studenten de 1 jarige cursus aan de bio-dynamische landbouwschool. Zij verkrijgen een officiëel diploma. 

Priya maakte een konijnenhok, een duiventil een kunstwerk met een eg.  Ze kleurde de mallen van de daken en andere bouw-

werken.  Ze geeft letterlijk en figuurlijk kleur aan de omgeving met haar opmerkelijke dynamiek. 

ISS staff monthly meeting 

Op dit moment werkt een goed en ambitieus  team te samen. Transparantie, Efficiëntie en Samenwerking zijn heel belangrijk 

voor hen. Markandan, de nieuwe president, vertrouwt terecht op zijn ‘office bearers’ Perumal, Thangapandian, Neelakandan, 

Veluchamy. 

Nochtans is er een crisis in 

fondsen die overwonnen 

moet worden. Er bestaan con-

crete plannen om te starten 

met huiswerkklassen in de 

dorpen in samenwerking met 

een Indische organisatie. 

 

Markandan, Neelankandan, Gerd                                                   Thangapandian, Neelakandan, Perumal 

baalwadi 

Latha leidt nog steeds met liefdevolle hand de kleuterklas en de huiswerkklas in Vinobajipuram. 

30 september 2019 
Op 30 september wordt jaarlijks het overlijden van Lea Provo herdacht met een indrukwekkende samenkomst van het 

hele dorp Sevapur en Vinobajipuram, en tevens  de studenten van de scholen. Ook oudstudenten komen hier op af. Dit 

jaar was dit de 22 ste herdenking. Na een stille pro-

cessie volgen er speeches aan het graf en dan een 

gezamenlijke lunch. 350 mensen waren aanwezig. 

Mensen kunnen zo hun liefde en waardering voor 

Lea Provo laten zien. Tweemaal per jaar komen de 

dorpelingen samen: op haar verjaardag, 25 decem-

ber en op 30 september, de verjaardag van haar 

overlijden. Deze samenkomsten zijn belangrijk om 

de band tussen de dorpelingen aan te halen en hun 

gezamenlijke waarden en projecten terug te versterken. 

 

With gratitude, peace, strength and joy, Leen Voeten, secretaris Sawes 

Gerd Bridts, verantwoordelijke petekinderen Sawes, Elien Roofthooft,Gerd’s dochter.   Oktober 2019 
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Wie een kind in de Kadavurvallei wil helpen “groot worden” en daarmee de zelf-
redzaamheid 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/BE65 7895 1254 6196 
BIC/ GKCCBEB 

Facebookpagina: Samenwerking Sevapur India dank 

voor alle "likes" 

Kijk ook eens op www.sevapur.be en www.inbasevasangam.org 

ALG. REKENING SAWES 
(SAMENWERKING SEVAPUR) 

Bank van Breda:  
 

IBAN/BE20645100688156 
BIC/JVBABE22 

Voor eco-clubs, peutertuinen, 
toontuinen etc... 

 
 

Peterschappen: 
 

IBAN/BE65 7895 1254 6196 
BIC/ GKCCBEBB 

 
 

WINTER  2019 

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 mits iemand anders dit engagement ook 

aangaat. 

Rekening Peterschappen : 

Bank Belfius IBAN: BE 65 7895 1254 6196       BIC: GKCCBEBB 

Wie voor einde december 2019 + 40 Euro stort krijgt een attest hiervoor in maart 2020 

Denk je aan het steunen van het project met  een duo-legaat, raadpleeg dan uw notaris. 

Of neem contact op met Mieke . 

 

 

 

 
Giften vanaf 40€ zijn aftrekbaar van de 

belastingen, zoals bepaald in het Belgisch 

Staatsblad van 14.12. 2002 

 
 
De opbrengst van de warmste week gaat dit jaar naar de her-
opbouw van de Genetic Garden in Sevapur. Deze kreeg het 
zwaar te verduren toen er een tyfoon overheen raasde eind 

vorig jaar. 
Met wat financiële hulp van onze kant en hard werk aan Indische kant lukt dit ongetwij-
feld . 
We verkopen zelfgemaakte  zakken en toilettassen (te bekijken op de facebook pagina) 
alsook Indische hebbedingetjes. 
Ook te koop bij Leen , Frans Segersstraat 22 , Boechout , 0498 11 81 82 
 
 

Vrede, Kracht en Vreugde toegewenst voor het 
nieuwe jaar 2020 
vanwege de hele Sawesploeg... 

Actie warmste week 
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