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“De studie van de natuur zal je leren dat God 

mooie en wonderbare  dingen geschapen heeft 

zodat jij ervan kan genieten. 

De echte weg naar geluk is geluk aan anderen geven.  

Probeer deze wereld een beetje beter achter te laten dan je haar gevonden hebt, met 
het gevoel dat je in ieder geval je best hebt gedaan en dat je je tijd niet verloren hebt. 

‘Wees paraat’. Blijf steeds trouw aan je scoutsbelofte. “ 

Baden - Powell 

Constant, Stanneke is stil ingeslapen op 91 jarige leeftijd. 

Altijd is hij die parate scoutsjongen gebleven. 

‘Brother Constant’ was een vriend van Lea van het eerste uur. Met zijn 
vorming als landbouwingenieur is hij steeds zeer actief geweest bij de 
ontwikkelingen van de natuurlijke landbouw in Sevapur. 3 keer heeft hij zelf 
het kweken van champignons geïntroduceerd. Hij is ook drie keer in Inda op 
bezoek gegaan. De laatste keer was dit toen ook Theo erbij was - in 2015 - , 
Constant was toen 85 en nog zeer geïnteresseerd in de evolutie van de 
landbouw in Sevapur en de biolandbouwschool van Vinobajipuram.  

Het voortbestaan van de toontuinen (genetic garden, Botanical garden), waar 
met uitsterven bedreigde planten geteeld worden, hebben we aan hem te 
danken. Constant is dit project de hele tijd maandelijks blijven steunen, zodat 
deze unieke plaats niet zou verkommeren. Dit jaar werd de hele site 
gerestaureerd en vernieuwd.  

Wij danken de familie van harte om hun vraag in het overlijdensbericht de projecten in Sevapur te steunen. 

NIEUWSBRIEF  SEVAPUR 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Mieke Van der Auwera 

Vlasakker 12 2160 Wommelgem 

Beste sevapurvrienden, 

2020 was een zwaar jaar voor iedereen en in 2021 is Frankrijk o.a. aan een 4de golf toe... 

De besmettingen van het Covidvirus komen en gaan, maar in Sevapur en Vinobajipuram is 

er volop activiteit. 

Gelukkig was de toestand in het zuiden van India tot hiertoe nooit zo ernstig als in het Noor-

den.  

We zijn wel heel blij jullie te kunnen vertellen dat de aangevraagde subsidies van het Fonds 

Elisabeth en Amélie bij de Koning Boudewijnstichting en de provincie Antwerpen zijn toege-

kend en een boost teweegbrengt voor de arme boerenbevolking van de Kadavurvallei. Er is 

veel interactie geweest om het waterproject voor te bereiden en iedereen is enthousiast 

aan de slag. Zie blz. 4 en 5.  De lockdown van Covid heeft zo zijn voordelen, er is veel vergaderd en nagedacht door 

de NGO in India, na 50 jaren zijn veel materialen en werkwijzen toe aan vernieuwing. Dit is een éénmalige ‘boost’, 

waar zowel de ngo als de hele regio duurzame inpakt van heeft.  Meer daarover in onze volgende nieuwsbrief.  



EINDE 2020 WAS DE ANNAI LEASCHOOL NOG  STEEDS GESLOTEN, KINDEREN VOLGDEN LESSEN ONLINE, PER 

GSM EN LERAREN GINGEN AAN HUIS OM HEN BIJ TE WERKEN. ER WERD OOK VOEDSEL, VERSE GROENTEN, RIJST 

BEDEELD DOOR DE LEERKRACHTEN. ZO KONDEN ZE DE SITUATIES BIJ DE FAMILIES THUIS BETER INSCHATTEN. 

De hogere secundaire Annai Lea school in Sevapur heropende 

op 19 januari 2021 voor de 10de en 12de standard voor 75 stu-

denten. 35 jongens en 40 meisjes verblijven in het meisjes en 

jongenshostel.  

Sinds half maart 2020 waren de scholen gesloten 

door coronaregels. 

Ondertussen zijn ze weer voortijdig gesloten ge-

weest, maar de heropening staat voor de deur…. 

De gemeente Hove heeft de aanpassing van al 

het sanitair van beide internaten mogelijk ge-

maakt. 

Schriftjes en schoolmateriaal wer-

den aan huis gebracht. 

Ondertussen verzorgden de leraren 

op de school ook de aanplanting 

van groenten en fruit als de tijd er 

rijp voor was. 
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De leerlingen konden  oogsten toen de school terug 

begon. 

NIEUWS UIT INDIA, ONZE PETEKINDEREN…. 



Op 24 december 2020 was er  in Sevapur de nacht-

mis en kerstfeest. Om middernacht kwam de beroem-

de verjaardagstaart van Lea Provo naar boven en 

werd ze verdeeld. Ditmaal werd er gevierd zonder de 

schoolkinderen en op veilige afstand van mekaar. 

Vrolijk kerstfeest voor iedereen in het westen en het 

oosten. 

S’Anderendaags was er de jaarlijkse processie naar 

haar laatste rustplaats in het dorp Sevapur. 

Onze Indische vrienden hopen op een sawesdele-

gatie om haar honderdste verjaardag mee te vie-

ren dit jaar. Hopelijk steekt Corona ook hier weer 

geen stokje voor. 

In januari 2021 werd Pungal gevierd, het feest van de oogst, zowel in Sevapur als Vinobajipuram.  

Het gaat gepaard met dans en ceremonies, waar rijst geofferd wordt aan de koeien, de heilige dieren. 
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De titel van dit artikel duidt krachtig aan waar Inba Seva Sangam, de ngo die Leo Provo oprichtte in 1968, het komen-
de jaar werk van maakt.  Het is ook de titel van het subsidiedossier (Fonds Elisabeth en Amélie)  dat goedgekeurd 
werd door de Koning Boudewijn Stichting waardoor er ruim 40 000 euro geïnvesteerd zal worden in nieuwe infra-
structuur. 

 
FOTO: Overleg ‘te velde’ in Sevapur op 14/03/2021 met de boeren en boerinnen van het dorp. Op de achtergrond een typische 

traditionele open waterput die ook afstromend water opvangt tijdens het regenseizoen. 

 
De afgelopen 10 jaren waren droge jaren in Karur, het district waarin Sevapur en Vinobajipuram gelegen zijn 

in Zuid-India.  In het district viel nog gemiddeld 750 mm/jaar, maar in Sevapur slechts 600 mm. Ter vergelij-

king: in België zijn we gezegend met 925 mm regen per jaar en dat bij temperaturen die een stuk gematig-

der zijn dan in het Zuiden van India! 

Heel wat kleine boeren haalden nog weinig inkomsten uit hun land. Onbevloeide akkers geven bij goede 

regenval één oogst per jaar, bevloeide akkers geven 3 tot 4 oogsten. In 2020 was de regenval voor het eerst 

weer overvloedig en zelfs uitzonderlijk veel. Waterputten liepen weer vol, de watertafel is goed aangevuld.  

 
 

De regenval is overigens erg ongelijk verdeeld over de maanden van het jaar. Hierdoor is het belang van 

opvang van regenwater en goede boorputten om droge periodes door te komen erg groot.  

Waar nodig zal er tot 300 m diep geboord worden.  Er zullen ook 3 nieuwe boorputten geboord worden.  Zo 

zullen 20 ha (50 acres) verwaarloosd of braakliggend land voorzien worden van voldoende water voor land-

bouwactiviteiten door 100 boeren.  Het actieprogramma laat ook toe om nieuwe waterpompen, waterlei-

dingen, watersprenkelaars en druppelirrigatiesystemen met het oog op efficiënt waterbeheer te installeren. 

Er komt ook een sensibiliseringsprogramma voor de 100 gezinnen om de nieuwe waterzuinige irrigatietech-

nieken efficiënt ingang te laten vinden. De benadering is gericht op een coöperatieve  biologische land-

bouw met inzet van gemeenschappelijke landbouwwerktuigen.  Er komt een landbouwfrees, een rugspuit 

GEMEENSCHAPPELIJK WATERBEHEER, BASIS VOOR COLLECTIEVE LANDBOUW 

IN SEVAPUR EN VINOBAJIPURAM                                               GEERT GROESSENS 
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(voor kruidenpreparaten) en een verhakselaar per dorp om oogstresten beter te kunnen composteren. 

De boeren zullen 100 roepies per maand storten op een aparte rekening om het loon van een technieker 

voor het onderhoud van alle installaties te garanderen. Dat is goedkoper en efficiënter dan een technie-

ker te laten komen bij panne van een pompinstallatie. 

 Vrouwen spelen een belangrijke rol bij het werk op het land.  In het programma ligt er een sterke nadruk 

op het belang van de participatie en de gelijkwaardigheid van de vrouwen in de vormingssessies, hun 

inbreng tijdens vergaderingen en het beheer van de deelprojecten  . 

 FOTO’S: er ging een inventarisatie en volksraadpleging omtrent de situatie van alle bestaande en nieuwe 

boorputten vooraf aan het indienen van het subsidiedossier. 

 

Het project zal opstarten in augustus en één jaar lang lopen. De goedkeuring van het project is enthou-

siast onthaald.  De medewerkers van Inba Seva Sangam hebben nu ook contact genomen met de over-

heid om een bijkomend programma uit te werken voor de installatie van de druppelirrigatiesystemen.  De 

deelstaat Tamil Nadu voorziet de laatste jaren in financiële ondersteuning voor de installatie van dergelij-

ke systemen, maar deze hebben pas zin als de pompen voldoende krachtig zijn. En juist dat wordt nu mo-

gelijk dankzij de subsidie uit België. 

Intussen worden er met de groep van boeren ook contacten gelegd met biologische groentehandelaars 

en producenten van ayurvedische geneesmiddelen.  

Zo komen er contracten tot stand voor de teelt van een aantal groenten op grotere schaal zo-

als augurken, komkommers en mango’s en bijzondere planten zoals  de geneeskrachtige 

‘Elephant creeper’ (Argyreia nervosa) en dat geeft een grotere inkomstenzekerheid. 
 

Eén en ander levert nieuwe perspectieven op voor 

de ontwikkeling van de organisatie, de dorpen en 

de streek.   

Bij SAWES kijken we er naar uit om de implementa-

tie van dit programma op te volgen. We voorzien 

een bezoek aan het project in de Kerstperiode 

wanneer ook de 100e geboortedag van Lea Provo 

gevierd zal worden.  Hopelijk heeft corona tegen 

die tijd ook zijn grip op de Indische samenleving vol-

doende gelost om dit bezoek door te kunnen laten 

gaan.   

U mag over dit programma zeker nog verder 

nieuws verwachten in het komende jaar.  
 

 

 

‘Elephant creeper’  (Argyreia nervosa)  

COOPERATIEF WERKEN OM OP GROTERE SCHAAL SAMEN TE KWEKEN VOOR HAN-

DELAARS EN PRODUCENTEN VAN AYURVEDISCHE GENEESMIDDELEN



Pagina  6 

BIJSCHOLING VAN DE BOEREN, OPLEIDEN VAN JONGE 

BIOBOEREN EN - BOERINNEN MIEKE VAN DER AUWERA 
Via de derdepijler heeft Sawes ook een subsidie aangevraagd en 6050 Euro bekomen  van de provincie Antwer-
pen om de Biolandbouwschool verder uit te bouwen en de samenwerking met de achtergestelde boerenfamilies 
te vergroten. Het totale budget bedraagt 58.800 Euro. 

Inba Seva Sangam heeft een landbouwafdeling in de twee laatste jaren van de Annai Lea secundaryschool en een 
biodynamische landbouwopleiding en bijscholing van honderden kleine arme boerengezinnen in de omgeving 
van de Kadavurvallei.  

Doelstelling is boeren onafhankelijk te maken van chemische meststoffen, voedzame groenten leren kweken en 
economisch onafhankelijk te worden, verstedelijking te vermijden. Door boeren fier te laten zijn op hun beroep, 
tracht men de vlucht naar de stad te voorkomen en de natuur te herstellen en professioneel samen te werken 
met kleinschalige bedrijfjes. Samenwerking is hier het allerbelangrijkst, niet evident. Het zijn 4 maandelijkse cur-
sussen van 1 of 2 dagen in de week.   

De piloot BDschool heeft reeds 5 klassen afgeleverd van gemiddeld 14 studenten. Oude gebouwen worden her-
bruikt. Het diploma is erkend door de Bharatidasan universiteit van Tiruchirapalli 

Omwille van de omschakeling van chemische naar biolandbouw heeft de hele Kadavur Taluk (kanton) onrecht-
streeks baat bij dit project, alles samen ongeveer zo’n 110.000 inwoners. 

Het project sluit aan bij het samenwerken rond de waterbeheersing in samenspraak met zovele boerengezinnen.  

RENOVATIE VAN DE “GENETIC GARDEN” (BOTANICAL GARDEN), DE TUIN 

VAN O.A. MET UITSTERVEN BEDREIGDE PLANTEN IN SEVAPUR 

De Walterhal is gerestaureerd en wordt intensief gebruikt voor bijeenkomsten. 

Einde juli ‘21 werd ook officieel  het water en boerenproject opgestart met de nodige hoog-

waardigheidsbekleders die allen hun boompje hebben geplant. 



FOTO  ALBUM ZOMER 2021 

Regenval, niveau, wordt elke dag zorgvuldig 

genoteerd 

Ook de leerlingen van de 

secundaire school werken en 

leren  hard om de grond te 

verbeteren. 

Annai Lea Herbal Honey klaar voor verkoop. 

Ayurvedische verzorginsprodukten 

prepareren. 

De opleiding tot imker resulteert in honing. 

Vijgen oogsten en drogen 

Aandachtige interesse van de boeren voor de 

motiverende samenwerking, zowel in Sevapur als 

Vinobajipuram. 

Nauwkeurig weergeven van gronden, water-

putten en hun capaciteit…. 
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Koehoornmestpreparaat klaarmaken, de velden voorbereiden en zaaien. 

Yogaraj, oudstudent en petekind geeft lecture over zijn 

werk in een biodynamische farm. 

AKTIVITEITEN VAN DE BDSTUDENTEN DE LAATSTE MAANDEN 

Composthopen leren samenstellen 

Zaden selecteren 

Dr Perumal leert hen het calibreren van biogroenten met 

kristalonderzoek en stijgbeeld. 
Bij Jakes op cursus in Kodaikanal onder begeleiding van 

Thangapandian. 



Er zijn de laatste maanden honderden bomen geplant, zowel in de 

Annai Lea Secundaire school, de Botanische tuin als in de BDschool en 

480 fruitbomen bij de bewoners van Vinobajipuram. 
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Gandhiwaterput geeft na diepteboring terug 

water dat opgepompt wordt voor irrigatie. 

Cycas, de levende fossiel-

planten in de Botanical gar-

den van Sevapur   

Aanplanten, overal... 

ACTIVITEITEN IN SEVAPUR...EN VINOBAJIPURAM 

Een sprinklersysteem zorgt voor water-

toevoer in de Eastgardens…. 

Hieronder in het midden, dezelfde 

plaats 45 jaar geleden. 

Mooie, gezonde biogroenten, gekweekt door onze boeren, 

petekinderen en studenten van de biodynamische 

landbouwschool, worden aangeboden op de lokale markt. 



Oudstudenten geven schriften en boeken voor de Annai Leaschool, ter gelegenheid van de overlijdensverjaardag van Lea, 

eind september ‘20. 

De mango oogst heeft goed opgebracht dit jaar 

Het meditatiewandellabyrint in de genetic garden 

is heraangelegd...en terug in gebruik. 

Het water vloeit, zovele bomen 

worden geplant, voor de kin-

deren en hun families wordt ge-

zorgd,. 

De natuur herstelt zich, er zijn 

wilde pauwen in  Sevapur en de 

‘slenderlorry ‘die woont in deze 

tuinen, wacht op bescherming… 

(foto internet) 

Azola, 

soort 

waterva-

ren, ge-

kweekt in 

BDschool. 

Het is een 

traditione-

le teelt als 

bio-

meststof in de rijstvelden, ver-

hindert er ook vlugge verdam-

ping van het water. Azola is rijk 

aan proteinen en essentiële 

aminozuren, en wordt als voe-

ding voor het vee en de kip-

pen gebruikt. 
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STEUN ONS 

WORD PETER/METER OF   STEUN ONZE PROJECTEN 

• Peterschappen www.sevapur.be en facebook 
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 Vlasakker 12 2160 Wommelgem 

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

renovatie Genetic Gardens (botanische tuin),  Gemeenschappelijk Waterbeheer  

één bankrekenIng; BELFIUS BE65 7895 1254 6196 BIC : GKCCBEBB van Samenwerking Sevapur Sawes vzw 

Vlasakker 12 2160 Wommelgem 

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

Van jouw gift krijg je dit jaar 45 % terug van de belastingen, als die 40 Euro of meer bedraagt. 

Zo kost een gift van 100  Euro voor onze projecten je uiteindelijk maar 55 Euro. 

 

• 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 een notaris te raadplegen. Hij zal u de meest geschikte werkwijze in functie van 

uw wensen aanbevelen. 

Wij danken u voor elke gift! 

Allen welkom op ons standje SFINKS MUNDIAL XLMARKT 26-27-28-29 aug ‘21 

 
 
 
 
 
 

 

PETERSCHAPPEN: 
BELFIUSBANK 

 
IBAN/ 

BE65 7895 1254 6196 
BIC/ GKCCBEBB 
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Giften vanaf 40€ zijn aftrekbaar 

van de belastingen, zoals bepaald 

in het Belgisch Staatsblad van 

14.12. 2002 


