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                                        Afscheid  van een vriend en gids... 

2020 is een bijzonder intens jaar. Het 

coronavirus heeft de wereld in zijn greep. 

Ook Sawes en Inba Seva Sangam  bleven niet 

gespaard.dodelijke dans   

Saweslid Marleen Voeten  werd 

geconfronteerd met het coronavirus. 

Ondanks de zware revalidatie blijft ze zich 

verder inzetten voor de projecten. 

 

Sawes lid Theo Nuyts (1933-2020) reisde op 19 

mei naar de overzijde na een rijk gevuld leven en liet een grote leemte achter hier en in Sevapur. 

Gids, inspirator, raadgever, motivator, poëet, sportman, natuurmens, ‘Belgian swami’, ‘seva’man, 

en nog veel meer… Zijn leven was gebaseerd op een sociaal, cultureel en sportief engagement, 

zijn drie pijlers. Dit  alles doorweven met een diepe spiritualiteit en taalvirtuositeit. 

Theo schreef het editoriaal van onze nieuwsbrieven en verbeterde ze taalkundig . 

In 2009 ontdekte Theo Sevapur. Dit raakte zijn ziel, levensfilosofie en geest zo dat hij zich 

onmiddellijk onvoorwaardelijk inzette voor de projecten van Lea Provo. Na zijn 80 ste reisde hij 

voor de eerste maal buiten Europa en vloog dan ineens nog 4 maal naar Sevapur. De laatste 

keer in 2018 op 85 jarige leeftijd. Daar vond hij herkenning van zijn idealen, de 

natuurverbondenheid, godsverbondenheid, menselijke en goddelijke samenwerking voor een 

leefbare wereld . De verbetering van de levenssituatie van verwaarloosde en achtergestelde 

bevolkingsgroepen op basis van de filosofie van Gandhi raakten hem diep.  

‘Bij een bezoek aan één of andere stad of plek zeggen we soms  ‘hier zijn we nog geweest’. Bij 

aankomst in Sevapur zuchten we ‘hier zijn we te lang weggeweest.’   

Theo had een direct en hartverwarmend contact met de boeren, de kinderen, de  ladies, de 

dieren... zij herkenden in hem een rots in de branding en liefdevolle steun…’seva’ beoefende hij 

in woord en daad. De meditaties verwarmden zijn hart. . 

Hij stimuleerde de board, de werking van Inba Seva Sangam en Sawes via teksten, daden, zijn 

nooit aflatende vurige steun en geloof in het werk. Ter ere van Theo en ter inspiratie van de 

kinderen zal er in de Annai Lea school een portret van hem geplaatst worden. 

Nog dit jaar, februari 2020 op zijn 87ste diende hij een nieuwe subsidie aanvraag in , in zijn 

gemeente Hove, voor de installering van een bakkerij in de Annai Lea school. Dit werd postuum 

goedgekeurd. Zo kunnen de kinderen het vak van bakker leren. Door de verkoop van brood en 

koekjes kunnen er inkomsten gegenereerd worden voor de school. Zij gaat ‘Theo’s  bakery’  

genoemd worden en dit gaat vast en zeker nog een prachtige verwezenlijking worden door zijn 
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Op meesterlijke wijze 

nam Theo de pen ter 

hand.   

Eén van zijn teksten voor 

Sevapur : 

Brothers  

and sisters, 

meeting you 

was a blessing 

was a gift from GOD 

being with you 

is a feeling of life 

is peace 

is strength 

is joy 

is faith 

is wisdom 

is hope 

is love 

and after this 

tomorrow 

and every new to-
morrow 

our soul  

our mind 

will stay near 

near to each other 

near to creation 

near to nature 

near to spirituality 

near to eternity 

near to GOD 

Theo Nuyts             2015 



inspiratie. Theo kon bakken als de beste en verraste ons dikwijls met zelfgebakken brood, cakes, wafels, taarten, 

chocomousse…altijd overvloedig en om te delen. 

Als sportman liep hij marathons, ging op internationale fietsreizen, ging hij dagelijks joggen,  geen fysieke uitdaging 

was hem teveel, wat voor de jongens in het boyshostel een groot voorbeeld en stimulans was…Hij zweerde bij  de 

gezonde invloed van koude douches. 

Theo bewerkte zelf de grond en had een grote kennis en liefde voor de landbouw, 

de bomen, planten en kruiden. Hij kweekte zelf kruiden en groenten. Hij maakte  

groenten en fruit in, perste sap, brandde koffie, maakte confituur, curry’s…De 

boeren van Sevapur lagen hem na aan het hart, alsook de kruidentuin en haar 

producten (moringa, thee…). Op de sfinks was hij ook present om mensen warm te 

maken voor het project.  In 2019 ontvingen we nog bezoek van brother Pandian en 

brother Prasad die Theo nog wilden ontmoeten.  

Theo, blijf ons verder leiden, aanvuren, van de overzijde om ons in te zetten voor de 

‘uplifting van the poor, the children, the farmers in remote, rural india’.  

Bijna al de werken van de fondsen van Boechout, Hove en Wommelgem met uitzondering van de internetverbinding 

via wifi tower, zijn uitgevoerd tijdens de lock down en de sluiting van de scholen.  

De scholen blijven onoficiëel waarschijnlijk gesloten tot december. Officieel tot einde september. De leerkrachten pro-

beren contact te houden met al de lln via telefoon of door huisbezoeken indien mogelijk. 

Pandian is nog in onderhandeling met een firma die gespecialiseerd is in internetvoorzieningen, waar er een very low 

signal is. Hij tracht hen te overtuigen. 

 Overzicht van de uitgevoerde werken : 

•  Een omheining rond het schoolterrein en  het meisjes home. De oude omheining was 

heel oud en beschadigd. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen werd een nieuwe 

omheining geplaatst met oude stenen verschillend van lengte, zodat de hoogte niet uniform 

is. Zo wordt het terrein veiliger. Eens het regenseizoen start, plannen ze om bomen te planten 

langs de afrastering om een groene look te creëren.    

• Herstel van de  omheining rond het graf van Lea (zonder extra kosten te investeren) 

• wetenschapslokaal ; de lekken in het dak en de vloer zijn hersteld. Het labo is uitgerust 

met al het nodige materiaal. Nieuwe kaarten zoals de wereldkaart, een periodic  table werden 

geplaatst. Meubilair werd er ook voorzien. 

 

• Herstel van het auditorium : het lekkende dak werd hersteld, er kwamen gordijnen aan de ramen, betere ver-

lichting en fans werden geïnstalleerd. De hall heeft een nieuwe look nu. Dit zal hen ook helpen om motiverende 

events voor een groot publiek in te richten. De culturele voorstellingen gaan hier door. 

• Pc lokaal is aangekleed, elektriciteit aangelegd met UPS 

(uninterested power supply) en 

batterij. Dit is heel belangrijk om-

dat Sevapur een zeer slechte 

internet en elektriciteitsvoorzie-

ning heeft. Als de elektriciteit 

uitvalt neemt de batterij het over 

zodat er geen computers cras-

hen. Nieuw meubilair en pc ac-

cessoires werden aangekocht. 

Het lokaal heeft nu een modern uitzicht en is functioneel. 

 

•  De hall op het dak van het meisjeshome is afgewerkt, ze plannen om deze te gebruiken voor avondstudie en 

avondgebed, yoga en meditatie voor de meisjes, ze is ruimer en meer verlucht. De jongens gebruiken hier de 

de yoga hall voor. 

WERKEN UITGEVOERD MET DE SUBSIDIES VAN HOVE,  

BOECHOUT EN WOMMELGEM. 

Batterijen om stroomonderbreking in PCklas 

op te vangen  

Afsluiting campus  

PC lokaal heeft nu een modern uitzicht en is 

functioneel 
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• Het nieuwe basketball terrein vertoonde door de weersomstandigheden reeds enkele scheuren die hersteld 

werden met cementeerwerk. 

• Voor de staffroom en de labo’s kochten ze enkele tafels en stoelen. 

• De keukens van het meisjeshome en jongens hostel werden 

hersteld en extra rookloze ovens werden gebouwd. 

• Smart class : hier worden met een beamer projecties 

gegeven, het is een goed geïsoleerd lokaal dat verduisterd kan 

worden en dat mooi ingericht is en een rustgevend sfeer heeft.  

•  Er worden inspanningen gedaan om een RF toren te 

bouwen om een beter internet signaal op te vangen maar het 

blijkt heel moeilijk te zijn. Ze doen verder met hun inspanningen. 

•  De guesthouse is verder aangepakt : de balken die bijna 

weggevreten waren door termieten werden vervangen door  betonnen balken en werden 

geschilderd. Dit werk was zeer dringend. Dit hebben ze kunnen uitvoeren met fondsen van 

de Gaia cycloon. 

• Ook de BDschool ligt stil. De velden worden bewerkt door boeren van Vinobajipuram. Het 

heeft er gelukkig goed geregend de laatste weken. 

• Men heeft de intentie om vlug door te starten zodra de coronamaatregelen het toelaten.  ISS heeft een ‘small 

budget’ versie ingediend, met verschillende bronnen van inkomsten voor dit jaar,  zoals moringa, gierst etc… 

• 150 boeren worden ook opgenomen in een opleidingsprogramma. 

Rookloze ovens  

 

CORONA IN SEVAPUR EN VINOBAJIPURAM 

Tamil Nadu is ongeveer gelijktijdig met België in lock down gegaan en zij beleven dit nog steeds. 

Rond Sevapur op het platteland  is er bijna geen besmetting , slechts een enkeling . In de stad Chennai blijft de toestand zeer 

ernstig . Er mag alleen met bijzondere toestemming gereisd worden. Perumal is nu pas na 6 maanden vanuit Chennai naar 

Sevapur kunnen reizen en in quarantaine. 

De lock down regels zijn streng.  Er zijn wel een aantal versoepelingen. In beperkte mate is werk toegestaan. 

De landbouwers kunnen bvb 100 dagen op het jaar werken, dwz een tiental dagen per maand. Voor elke gewerkte dag 

ontvangen ze 230 roepie. 

Officieel komt er tot september geen heropening van de scholen. Onofficieel niet voor december!!! 

Vooral voor de meisjes is het nadelig dat ze zo lang de school moeten missen. De kans bestaat dat ze niet meer naar school 

gaan na zo een lange onderbreking. Ze worden 

ingeschakeld in het huishouden of werk, of worden 

uitgehuwelijkt.  

In het project worden zowel jongens als meisjes opgevolgd 

door de leerkrachten. Te jonge huwelijken worden ten 

stelligste afgeraden. 

In inba seva sangam is een deel van het personeel aan het 

werk gebleven. Zo zijn er verschillende dringende 

herstellingen uitgevoerd aan de school, hostels en 

guesthouse. 

72 studenten die nu thuis in grote nood leven, ontvangen een voedselpakket op regelmatige basis vanuit inba seva sangam. 

Ze ontvangen dan 10 kg rijst en 5 kg bloem, dit zolang de nood er is. Ook elk gezin van Sevapur en Vinobajipuram, samen 260 

families en een tiental families in Kadavur ontvangen  5 kg rijst en 1 kg groenten. 

De petekinderen zijn op regelmatige basis in contact met hun leraars via telefoon of via huisbezoeken en waar mogelijk 

wordt er online les  gegeven in Tamil, Engels en andere vakken dit voor 10th, 11th, en 12 th standard. Daarvoor moet het gezin 

uiteraard over een smartphone beschikken. 

Het dagelijks bestuur is terug in de mogelijkheid om live te vergaderen in Sevapur, daardoor kunnen de testen en afspraken 

doorgaan voor de toelating van de nieuwe studenten  voor de 6th standard. De Annai Leaschool is heel populair en veel 

kinderen zijn kandidaat om er school te lopen. 

 

.Inba Seva Sangam having the following infrastructure that can be 
utilised for the benefit of general public during the medical emer-
gency period due to Covid-19 ALHSS Higher secondary schools 
(Class rooms 6-12), Auditorium, open play ground, girls and boys 
Hostels (300 inmates),   
Community Kitchen, Seminar Hall (Yoga Hall, 50 people to ac-
commodate),  
Social Education Centre, Kadavur (25-30 people to accommodate), 
ommunity College located in Vinobajipuram (50 people to accom-
modate)   
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STEUN ONS 

U KAN ONS HELPEN DOOR ONZE PROJECTEN FINANCIEEL TE STEUNEN. 

 

• Peterschappen 
 

Word Peter/Meter 

In Sevapur en Vinobajipuram en 67 andere 

dorpen worden de meest kansloze en arme 

kinderen geselecteerd voor peterschappen 

in België, Frankrijk, Zwitserland, en Duitsland. 

Elk kind van de 160 heeft zijn eigen dossier. 

Elk jaar krijgen de peters en meters een 

handgeschreven brief met vertaling, een 

foto en een tekening van hun petekind. Ze 

worden van nabij opgevolgd in hun studies. 

Regelmatig is er ook studieoriëntering.  

De kinderen worden  ook verder gesponsord tijdens hun hogere studies als zij hiervoor in 

aanmerking komen. 

De petekinderen groeien op in de natuurlijke omgeving van Sevapur in een meisjes- of 

jongenshome. 

Ze krijgen kledij, sandalen, een slaapmatje en dekentje, voedsel, medicijnen, 

verzorgingsproducten zoals tandpastapoeder, haarolie, zeep en een koffer. Voor school is er 

studiegeld, boeken en schriften, uniform en deelname aan 

schooluitstappen, hobbyclubs zoals de ecoclub, Engelse 

club, natural food camp etc.  . In de vakanties kunnen ze 

ook op kamp of mee op uitstap. 

Door peter te worden van een kind, geef je jouw petekind 

een hele waaier van mogelijkheden tot ontwikkeling, 

gebaseerd op de filosofie van Gandhi en Lea Provo. 

Hierdoor ontsnapt zij/hij aan de kringloop van armoede en  

verandert haar/zijn toekomst in positieve zin, zij/hij maakt ook meer kans om werk te vinden in 

de toekomst.  Tegelijkertijd krijgt ook de hele dorpsgemeenschap meer kansen. 

 

Voor €25 per maand of €300 per jaar kan je een petekind laten groeien naar geluk, dit is een 

langer engagement. 

Te storten  op onze bankrekeningnummer Belfius BE65 7895 1254 6196 BIC : GKCCBEBB van 

Peterschappen Sevapur Sawes vzw Vlakker 12 2160 Wommelgem 

• Gewone giften 
Deze giften worden besteed aan onze andere projecten zoals onderhoud van de schoolgebouwen,  project Biologische 

landbouw, milieubewustzijn, gezond leven, enz….. Éénmalige bijdragen. 

Te storten op Bank van Breda BE20 6451 0068 8156  BIC: JVBABE22 van Samenwerking Sevapur Sawes vzw Vlakker 12 2160 

Wommelgem 

Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per kalenderjaar (dus ook de peterschappen). 

• Legaten 

U kan ook steunen door ons op te nemen in uw testament en dit zonder uw erfgenamen te benadelen.  Wij raden u aan 

hiervoor uw of een notaris te raadplegen. Hij zal u de meest geschikte werkwijze in functie van uw wensen aanbevelen. 

 

Wij danken u voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn! 

PETERSCHAPPEN: 
BELFIUSBANK 

 
IBAN/ 

BE65 7895 1254 6196 
BIC/ GKCCBEBB 

 

  ALG. REKENING SAWES   
(SAMENWERKING SEVAPUR)

BANK VAN BREDA:  

IBAN/ 
BE20 6451 0068 8156 

BIC/JVBABE22 
Voor onderhoud gebouwen-
toontuinen peutertuin etc... 

WINTER 2020 

Giften vanaf 40€ zijn aftrekbaar 

van de belastingen, zoals bepaald 

in het Belgisch Staatsblad van 
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Nieuws uit India 

 

We kregen net een bericht van 

Perumal dat met de Bharati-

dasan university, de Gandhigram 

university, het Indegenious and 

Frontier Technologycenter een 

samenwerkingsverband is afge-

sloten om huisafval in een grote 

regio in Tamil Nadu te onder-

zoeken en er goede compost 

van te maken. 

Er zou ook een grote compos-

teerunit komen voor huisafval. De 

kwaliteit van deze compost 

wordt door Inba Seva Sangam 

mee gehandhaafd en hiervoor 

wordt een verkoopcentrum voor 

de bioboeren overwogen. 

Composteren in de Annailea 

School en in de Biodynamische 

landbouwschool 

Hieronder Theo met de kinderen, de boeren en met Perumal, de secreta-

ris, Sundeep Kamath secretaris van  de Indische biodynamische organi-

satie (BDAI) en Thangapandian, co-secretaris van Inba Seva Sangam. Hij 

wordt al gemist... 



 

Laatste tekst gericht aan  ‘brothers and sisters’ in Sevapur          april 2020 

 

ik wandel 

 

ik wandel door een dreef 

waarvan  de bomen dagen zijn 

die op elkaar gelijken 

doch niet hetzelfde zijn 

met takken die groeien 

in geheime verscheidenheid 

tot verstilde herinneringen 

 

botten die in vreugde openspringen 

naar het licht 

bla(de)ren die moegeleefd 

een laatste droom beleven 

in duizend tinten 

en sterven 

in vergetelheid 

waaruit het nieuwe leven 

zijn krachten puurt 

 

ik zie de groeven in de schors 

en rimpels 

die dieper worden 

met de lengte van mijn tocht 

ik proef het licht 

dat door de bla(de)ren filtert 

als een zegen 

ik luister naar het lied 

dat ieder jaargetij bezingt 

 
ik wandel 

ergens in die dreef 

ik wandel ergens in die dreef 

en neem 

jouw hand 
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