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Nieuwsbrief november 2020 
 

  
SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 

Kachtemsestraat 32  8800 Roeselare                    info@zoutmijnkinderen.be                                                                                               

Ondernemingsnummer: 464 497 36                                      www.zoutmijnkinderen.be      

RPR Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Kortrijk 

Tel: 0473 42 81 41 

 

Woordje van de voorzitter 
Beste vrienden  

De coronacrisis heeft de sneltrein van ons dagelijks leven tot vertraging gebracht en dwingt tot  

reflectie over onze persoonlijke waarden en die van onze samenleving. 

India telt veel slachtoffers van COVID-19. Het grote aantal doden valt zeker op in verhouding tot het 

kleine percentage van de Indiase bevolking dat getest wordt. De achtergestelde plattelandsdorpen 

- waar SCAD Nirman werkzaam is en die wij met SOS Zoutmijnkinderen-India ondersteunen - zijn 

bijzonder  zwaar getroffen. Om in hun broodwinning te voorzien werken veel mannen als 

gastarbeider in grotere steden, waar het virus eerst is uitgebroken. Door de algemene lockdown was 

er geen werk of voedsel meer en lag het openbaar vervoer stil. Noodgedwongen gingen ze, te voet of met de fiets, 

terug naar huis waardoor ze de besmetting in een mum van tijd verspreidden in hun dorpen. De gezondheidszorg is 

daar bovendien slechts minimaal uitgebouwd.   

SCAD Nirman sprong ogenblikkelijk in de bres om de bevolking van de 596 dorpen waarmee ze samenwerken te 

ondersteunen met raad en daad. Verder in de nieuwsbrief meer hierover! 

Een aantal onder ons zijn evenzeer door corona getroffen: zelf ziek geworden, eventueel een dierbare verloren, minder 

maandloon of in het ergste geval de job verloren. Het zijn lastige tijden voor ons allen. 

Toch durven we vragen om, indien mogelijk, SOS Zoutmijnkinderen-India/SCAD Nirman te blijven steunen, misschien zelfs 

een extra duwtje in de rug te geven. Door de coronamaatregelen konden al onze geplande fondsenwervende 

activiteiten niet doorgaan. Vorig jaar was een topjaar, 2020 spijtig genoeg een moeilijk jaar… maar we blijven positief! 

 

DANK, DANK,  DANK  voor jullie waardevolle ondersteuning! 

Draag goed zorg voor jezelf en laten we elkaar besmetten met medeleven, liefde en vertrouwen. 

Marjolijn Vergote 

Voorzitter SOS Zoutmijnkinderen-India 

 

COVID-19 

We kunnen er niet omheen: corona heeft de plannen van onze vzw voor 2020 grondig in de war gestuurd. Snel werd 

duidelijk dat SCAD Nirman onze financiële hulp nu vooral nodig had om hulp te bieden aan de slachtoffers van deze 

pandemie.  

 

Geplande evenementen 

  

  

 

Door COVID-19 worden er 

momenteel geen 

evenementen gepland. 
 

 

 

mailto:info@zoutmijnkinderen.be
http://www.zoutmijnkinderen.be/
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We laten SCAD Nirman zelf aan het woord: zie https://www.scad.org.in/ 

‘De COVID-19 pandemie markeert een ongeziene periode in de moderne geschiedenis, die het beste in de 

mensheid vereist om dit alles te overstijgen. 

De armen en de mensen die op straat leven, lijden het meest: zigeuners, slangenvangers, melaatsen … 

SCAD Nirman startte onmiddellijk met noodhulp: voedselbedeling: onder meer groenten, olie, rijst en 

beschermingsmateriaal zoals maskers, zeep, handgel etc. De nood is echter zeer groot en zelfs met een 

uiterste inspanning kunnen we slechts een klein gedeelte van ons doelgebied ondersteunen bij gebrek aan 

financiële middelen. We hebben ongeveer 5000 noodlijdende gezinnen geïdentificeerd in onze regio, die 

dringend hulp nodig hebben in deze cruciale periode.’   

 

We zijn de provincie West Vlaanderen, het Annuntiata instituut Veurne en DIS Koksijde dankbaar voor de mooie som die 

we konden overmaken voor deze noodhulp. 

 

Gerealiseerde projecten in het voorbije werkjaar 

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen: 

- tewerkstelling van kansarme alleenstaande vrouwen;  

- verdiepen, verbreden en herstellen van 4 waterbekkens: een 

watercomité ziet toe op het onderhoud, elke dorpeling geeft een 

kleine bijdrage. Bomen gaan erosie van de bekkenoevers tegen 

en geven fruit. In het water wordt vis gekweekt: een extra 

voedingsbron voor de dorpelingen. 

 

Project ‘integrale dorpsontwikkeling’ van SOS Zoutmijnkinderen-India/SCAD Belgium's 

Women to Women (Koning Boudewijnstichting): 

 
Tevreden kunnen we melden dat dit project, waarover we vorig jaar uitgebreid rapporteerden en dat ten 

goede komt aan 30 achtergestelde dorpen, eind dit jaar quasi volledig gerealiseerd zal zijn.  

 

 

Niet onbelangrijk: ook onze regering doet een inspanning om organisaties als de onze, die zich inzetten voor het 

algemeen maatschappelijk belang, te ondersteunen in hun werk, nu veel inkomsten wegvallen door de pandemie. 

(Inderdaad: geen film, quiz, maaltijd, lichtjestocht enz. dit jaar.)  

Iedereen die in de loop van 2020 een fiscaal aftrekbare gift doet kan rekenen op een fiscale 

korting van 60 % in plaats van 45 %.  

Bv.: schenk je € 40, dan recupereer je daarvan € 24 via je belastingaangifte van 2021. 

Een warme oproep om hier nog vlug werk van te maken!  

 

 

 

 

 

 

https://www.scad.org.in/


   

  Pagina 3 van 6 
   

 

 

Dit jaar ging onze steun naar: 

-  tewerkstelling van 100 vrouwen (geitenkweek); 

-  mobiliteit hulpmiddelen en orthopedische apparatuur voor 82 kinderen/volwassenen met een beperking; 

-  renovatie van 2 waterbekkens met bijhorende waterput; 

-  renovatie van 4 scholen alsook schoolmateriaal en -meubilair voor 12 scholen: dit jaar nog te realiseren. 

 

We vermelden ook graag enkele bijzondere bijdragen van DIS Koksijde (2 schoolrenovaties zijn 

gerealiseerd), TROSSO Torhout (renovatie waterputten: in uitvoering), Soroptimisten Antwerpen 

(tewerkstelling van vrouwen) en het Stadsbestuur Roeselare en de gemeente Hooglede. 

SCAD Belgium’s Women to Women 

 
In deze moeilijke tijd slaagden onze Antwerpse vrouwelijke SCAD sympathisanten er toch weer in om een 

waardevolle steun te verzamelen, die SCAD Nirman expliciet inzet voor het empoweren van vrouwen. 

 

Activiteiten in 2020 

 
Door de omstandigheden kunnen we kort zijn.  

Het jaar begon nochtans goed: juist voor de pandemie toesloeg was onze 

voorzitter in India waar ze de projecten van SCAD Nirman opvolgde en zelf 

aan de slag ging, o.a. samen met dr. Van den Daelen, die opnieuw een 

aantal orthopedische ingrepen uitvoerde. Groep Gidts ondersteunde de 

ziekenhuiskosten. Mieke en Myriam, arts en verpleegkundige van Groep 

Gidts, versterkten het team. Dit kwam uitvoerig aan bod in onze digitale 

nieuwsflash.  

In deze periode trokken 3 enthousiaste VIVES-studenten onderwijs, 

waaronder Marieke, dochter van Myriam, naar SCAD Nirman. Hun stage 

werd spijtig genoeg vroegtijdig afgebroken door corona. 

 

We geven hier graag een korte getuigenis weer van Myriam. 

Een buitenlandse stage was een ultieme droom 

voor Marieke die uitkwam. Als mama was ik heel 

blij dat ik die droom een stukje mocht delen, in het 

fijne gezelschap van dr. Mieke Demeestere en 

haar dochter Marie. Het waren onvergetelijke 

dagen: genieten van Marieke die daar dé tijd van 

haar leven beleefde en er hele mooie dingen kon 

doen in de school en zelf een steentje bijdragen in 

de postoperatieve consultaties. We deelden onze 

ervaring door opleiding te geven in het ziekenhuis 

en aan de studenten die lerarenopleiding volgen. Ondertussen nam Marjolijn ons op 

sleeptouw naar de zoutmijnen, projecten van SCAD Nirman, tempels, Madurai … 

We werden ondergedompeld in de mooie cultuur, ontmoetten hele fijne mensen en genoten van de 

prachtige kleuren van het land. Het avontuur was onvergetelijk en zou zelfs durven naar meer smaken! 

Tenslotte zetten we graag enkele acties die coronaproof konden verlopen in de kijker: een gesponsorde 

wandeltocht, georganiseerd door Wim Deheegher en dochter Odille, het naaien van mondmaskers en het 

maken van confituur, de verkoop van pralines en marsepein, waarvan de opbrengst uiteraard naar SCAD 

Nirman ging.  

Opnieuw werd een  bedrag  geschonken voor visusonderzoek en -behandeling waardoor dit project gecontinueerd 

kan worden.  

 

Naast bovengenoemde grote projecten blijft de bijdrage van individuele sponsors uiterst waardevol.  
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Geannuleerd 
 

Naast onze klassieke activiteiten werd de inleefreis van het Annuntiata Instituut Veurne ook geannuleerd door  

COVID-19. 

Fingers crossed  dat deze reis alsnog kan doorgaan in 2021… 

 

Onze toekomstplannen: nieuw vanaf 1 december 2020 

 
Jammer genoeg staan er een aantal vaste activiteiten voorlopig ‘on hold’: stagebezoeken, inleefreizen, uitwisselingen, 

onze klassieke fondsenwervende activiteiten etc. Maar intussen zaten we niet stil.  

 

Voor de eerstvolgende jaren willen we volop kiezen voor uitgebreide projecten die duurzame 

ontwikkeling in achtergestelde dorpen binnen het Tuticorin en Tirunelveli District bewerkstelligen 

met de nadruk op verbetering van de voedingstoestand, tewerkstelling van kansarme vrouwen, 

kwalitatief onderwijs, ondersteuning van personen met een beperking en (drink)watervoorziening. 

Op voorstel van de Koning Boudewijnstichting werd hiervoor een Fonds Vrienden van SOS 

Zoutmijnkinderen-India opgericht i. f. v. een meer continue en flexibele ondersteuning van dit 

totaalproject.  
 
We zochten en vonden twee personen die dit Fonds wilden oprichten (het mochten geen bestuursleden zijn): E.H. Pierre 

BREYNE en dr. Luc VAN DEN DAELEN – inderdaad op pg. 3 vertelden wij hoe hij operaties voor SCAD Nirman uitvoerde 

voor COVID-19 toesloeg. Beiden zijn al vele jaren SOS zoutmijnkinderen-India sympathisanten en goede vrienden van  

dr. Cletus Babu (SCAD Nirman). We zijn heel blij met hun engagement, niet alleen omdat ze het werk van SCAD Nirman 

ter plaatse bezocht hebben en goed kennen, maar ook omwille van hun expertise waarop onze VZW op deze wijze 

een beroep kan blijven doen. We kijken uit naar de opportuniteiten die door dit Fonds voor onze werking gecreëerd 

worden!   

Voor 2021 stellen we als doelen: 

- met SCAD-Nirman de voedselschaarste aanpakken in 10 dorpen door aanplanten van fruitbomen, aanleg van 

groentetuinen en viskweek in de waterbekkens zodat de inwoners over meer gezonde voeding beschikken.  Het 

voedsel wordt tegen lage prijs verkocht en met de opbrengst worden gelijkaardige initiatieven in andere dorpen 

gerealiseerd;  

- samen met vrouwenzelfhulpgroepen en het CBR-team 100 vrouwen en 10 personen met een beperking selecteren 

voor empowerment d.m.v. tewerkstelling (geitenkweek, kippenkweek, mobiele thee- of snackshop of mobiele 

hersteldienst). Ze krijgen de noodzakelijke opstartmiddelen. Hierdoor verwerven ze een inkomen, tellen ze mee en 

worden ze meer gerespecteerd. Een percentage van hun winst staan ze af om weer anderen tewerk te kunnen stellen. 

 

De KBS blijft zorgen voor fiscale attesten voor schenkingen van minimum 40 €.  

 

 

Het rekeningnummer blijft: BE10 0000 0000 0404  

Let op:  NIEUWE gestructureerde mededeling: ***020/1740/00079***    

NIETS ANDERS INVULLEN a.u.b. ! 

Deze gestructureerde mededeling zal niet meer veranderen!!! 

Een online storting kan ook: https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~mijn-donatie 
 

 
Alle giften die toekomen na 1 december met de oude gestructureerde mededeling (***128/3000/00012***)  worden 

toegewezen aan het Fonds. Dit is bij wijze van overgangsmaatregel. 

 

Op 31 december wordt onze lopende Koning Boudewijnstichting PROJECT-rekening afgesloten. 

 

Schenkers uit Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Denemarken komen ook in aanmerking voor het krijgen van een 

fiscaal attest! 

https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~mijn-donatie
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Giften die u stortte op de Koning Boudewijnstichting SOS Zoutmijnkinderen projectrekening en de 

Fonds Vrienden van SOS Zoutmijnkinderen-India rekening worden voor uw fiscaal attest 

samengevoegd! Stort bij voorkeur vóór 20 december en geniet van uw extra fiscale korting!  

 

Ondanks de pandemie wordt er onverminderd ingezet op de nieuwe projecten in 2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte  

 

Samen realiseren we de missie van SCAD:  
 

Maak van de 

wereld een betere 

plaats 

waar alle mensen 

met waardigheid en 

respect behandeld 

worden, 

waar iedereen 

gelijke kansen, 

rechten en 

erkenning krijgt. 
 

                                                        

                             Namasté  
 

 

Privacywetgeving  
Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven tenzij op uw vraag/met uw toestemming. U mag steeds vragen om 

deze te laten verwijderen. We appreciëren het ten zeerste als u ons op de hoogte brengt van een adreswijziging (post- of email 

wijziging). Op onze website www.zoutmijnkinderen.be kunt u onze uitgebreide ‘privacyverklaring’ lezen. 

 

GRAAG UW AANDACHT:  

Fonds Vrienden van SOS Zoutmijnkinderen-India 

(KBS) enige geldige mededeling: 

020/1740/00079 

 

 
SOS Zoutmijnkinderen-India steunt de SDG’s 

http://www.zoutmijnkinderen.be/
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Redactie: Irena Vanderjeugt, Marjolijn Vergote, Marijke Ven  

 

 

 

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF DIGITAAL !!! 

Stuur hiervoor een mailtje met onderwerp ‘Nieuwsbrief 

Zoutmijnkinderen’ naar onderstaand mailadres 
info@zoutmijnkinderen.be en help ons om kosten 

en bomen te sparen.  

Bezoek onze website: www.zoutmijnkinderen.be 

Volg SOS Zoutmijnkinderen-India op Facebook.             

 

‘SOS ZOUTMIJNKINDEREN’ 

wenst u een gezond en 

hartverwarmend 2021! 

 

 

 
 
 
 
Cletus Babu      Tamil Nadu India 
Heidi Biesbrouck    Hooglede 
Francky Biesbrouck     Torhout 
Annemie Crabbe     Veurne 
Lieve Desmedt     Torhout 
Fabienne Hopchet                                                 Edegem 
Sonja Kersse                   Tielt   
Anne Maes                                                              Berchem 
Marie Ooms       Antwerpen 
Marie-Angèle Ubbelohde                                     Hove 
Els Van Eeckhoutte      Pittem 
Patrick Vandegehuchte      Oostende 
Irena Vanderjeugt      Pittem 
Hilde Vandorpe      Hooglede 
Marijke Ven      Oostende 
Marjolijn Vergote      Roeselare 
Tine Vergote                    Roeselare 
 
 

DONEER 

1. MET FISCAAL ATTEST 

 

De Koning Boudewijnstichting 

beheert het Fonds Vrienden van  

SOS Zoutmijnkinderen-India. Voor 

giften aan het Fonds van 40 € en 

meer per jaar verleent de Koning 

Boudewijnstichting een fiscaal 

attest. Dit  geeft een belasting 

vermindering van 45% (dit jaar 

60%) op het totaal gestorte 

bedrag (art. 145/33 WIB).  

Storting op het Fonds Vrienden 

van SOS Zoutmijnkinderen, 

beheerd bij de Koning 

Boudewijnstichting:  

BE10 0000 0000 0404 - BPOTBEB1 

Naam en adres begunstigde: 

Koning Boudewijnstichting  

Gestructureerde mededeling: 
***020/1740/00079*** 

OF 

Via online donatie: 

https://donate.kbs-

frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~

mijn-donatie 

 

2. ZONDER FISCAAL ATTEST: 

 

Rekening en BIC begunstigde:    

BE02.4748.1823.4140  -  KREDBEBB 

Naam en adres begunstigde   

SOS Zoutmijnkinderen Roeselare 

Mededeling:    

‘GIFT zoutmijnkinderen’ of  

‘GIFT kinderen met beperking’ 

 

SCHENK via (duo)legaat  

Info op de website 

IETS TE VIEREN?  

Laat SCAD Nirman delen in uw 

feestvreugde en geef 

bovenstaande rekeningnummers 

als cadeautip. 

mailto:info@zoutmijnkinderen.be
http://www.zoutmijnkinderen.be/
https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~mijn-donatie
https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~mijn-donatie
https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~mijn-donatie

