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Namaste!
Vrijwilligers hebben ons flink geholpen op het Sjockfestival, de Molenfeesten en onze tweede
Tea-time. Bedankt!
We blijven op je rekenen: koop of verkoop de lekkere koekjes, organiseer iets in het kader van
Music For Life of kom naar de alternatieve geschenkenbeurs op 10 en 11 december.
Vandaag krijg je recente informatie over twee aspecten van onze jaarwerking: de tewerkstelling
van een jonge man met talent en een overzicht
van de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe
toiletgebouw in Kondramutla.
Onze website is opgefrist dankzij de hulp van Jef
Truyens.
Je inzet als vrijwilliger, je aanwezigheid op onze
activiteiten of je gift maken wel degelijk een
verschil voor de doelgroep.
Ook dit jaar krijg je de nieuwsbrief met de post
omdat we een overschrijving voor onze projectrekening van Via Don Bosco toevoegen. Dit geeft
je de kans om volgend jaar een fiscaal voordeel te doen.
Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Marij Elewaut en Michel Huybrechts

De warmste week
Kom samen tot actie om een ludieke,
sportieve, ernstige, lekkere en
uitdagende activiteit te organiseren
voor vzw Balavikas en registreer je
actie bij: www.dewarmsteweek.be
Zelf verkopen we lekkere koekjes aan
4,00 euro aan oud-collega’s,
vrienden, kennissen en familie.
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Een nieuwe toiletblok voor meisjes in het internaat
In de zomer van 2014 ontvingen we een
vraag om in het internaat van Kondramutla
nieuwe sanitaire voorzieningen te bouwen.
Deze opvang van meisjes van 6 tot 12 jaar
geeft hen de kans om naar school te gaan.
Tot op heden moeten de 180 meisjes zich
behelpen met onvoldoende en oude sanitaire
ruimtes.

Omdat we geloven in het nut van dit internaat
hebben we ons geëngageerd om nieuwe

een nieuwbouw met een verdiep.
Op de benedenverdieping komen individuele
toiletten en douches. Op het verdiep is er
plaats om kledij te wassen en te drogen.
De bouwwerken zijn nu halfweg en de
vloerplaat van het verdiep is klaar. Tegen
begin 2017 hopen we dat de meisjes zich dan
in alle veiligheid en met respect voor hun
privacy naar toilet kunnen gaan en zich
kunnen wassen.

toiletten en wasruimtes te financieren. Om
technische en organisatorische redenen zijn
de werken pas in juli van dit jaar gestart. De
vertraging had ook te maken met de eisen die
wij stelden om kwalitatieve en duurzame
oplossingen te zoeken.
In de plaats van de oude loods komt er nu
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De meisjes krijgen informatie over persoonlijke hygiëne. Ze zullen ook mee instaan voor
een goed onderhoud van het gebouw.
Een bijzondere dank aan iedereen die zich
heeft ingezet om dit mogelijk te maken.
Chris

Tewerkstelling voor een man met talent
Sujatha Pulagam werd weduwe toen haar
drie kinderen nog geen 5 jaar oud waren. De
twee jongste zonen zijn echter doof. Sujutha
werkt als dienstmeid in drie verschillende
gezinnen voor een mager loon om te zorgen
voor haar drie kinderen. De vzw helpt al vier
jaar haar zoon Sasi, één van de twee dove
kinderen, om een schoolopleiding te volgen.
De oudste zoon, Sravan, was gezond en
volgde na drie jaar secundair onderwijs, een
opleiding als computerdeskundige. Moeder
Sujatha had sterk gehoopt dat hij haar later
financieel zou kunnen helpen. Maar het
noodlot sloeg opnieuw toe. Sravan kreeg vier
jaar geleden een ernstig verkeersongeluk en
is sindsdien verlamd aan de onderste
ledematen. Ondanks deze tegenslag en de
beperkingen had Sravan nochtans een grote
droom. Hij vertelde ons vorig jaar hoe graag
hij een kleine winkel/kopiecenter zou willen
beginnen in de stad.
In september is de officiële inhuldiging van
zijn winkel plechtig gevierd in het bijzijn van
plaatselijke prominenten en zakenlui. Sravan
heeft nu zijn eigen multifunctionele pc-shop in
Rompicherla. Hij kan voortaan mensen
helpen met het opmaken van documenten.
Met zijn nieuwe computer en kleurenprinter
kan hij documenten maken, kopiëren en
pasfoto’s afprinten. De winkel staat aan een

drukke straat in het centrum van de stad en
in de buurt van administratieve gebouwen en
bankkantoren.
Sravan kreeg veel aanmoedigingen van de
lokale overheid en zelfs een bankdirecteur
heeft beloofd om zijn winkel te promoten bij

zijn klanten.
De vzw Balavikas is heel blij dat velen
hebben geholpen om zijn droom te realiseren
en perspectief te bieden aan gans het gezin.
Dit is een succes story die anderen kan
inspireren. Het toont ook aan dat hulp
effectief verandering brengt in de situatie van
mensen met een beperking.
Chris
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Voorbije activiteiten
Lekker weer op de Molenfeesten dit jaar. Veel sfeer en lekker
genieten van de barbecue. Meer moet dat niet zijn. De vzw heeft
mogen delen in de mooie opbrengst. Dankjewel mensen van de
werkgroep.

Ook dit jaar konden we
vrienden, buren en familie
ontvangen voor pannenkoeken
en andere lekkernijen op 4
september tijdens de Tea-time.
Gelukkig hadden we voldoende
beschutting voor iedereen op deze herfstige zomerdag. Genieten hebben we allen gedaan, zowel
achter als voor de toog. Het was opnieuw gezellig dank zij jouw aanwezigheid en jouw hulp.

AGENDA
Alternatieve geschenkenbeurs in de parochiezaal van Gierle op zaterdag 10 (van 13 tot 18 uur)
en zondag 11 december (van 10 tot 18 uur). Misschien vind je aan onze stand het ideale
kerstgeschenk. Maar je kan ook langskomen voor een drankje, snacks en pannenkoeken op
zaterdag en het middagrestaurant en muzikaal optreden op zondag.
Op zondag 12 maart 2017 ben je eveneens welkom in de parochiezaal van Gierle tussen 10 en
14 uur voor een solidariteitsbrunch. Al iets om te noteren in je nieuwe agenda.
e-mail: balavikasvzw@gmail.com

website: www.balavikas.be

Erkenningsnummer: 0810-770-144RP
met steun van de provincie Antwerpen en de gemeenten Lille en
Vosselaar.

Wil je ons steunen?
Dat kan je ondermeer doen door in eigen familiekring, bij vrienden en kennissen onze werking aan te
bevelen. Tips en voorstellen om onze werking ook in andere kringen, bewegingen, organisaties kenbaar te
maken zijn altijd welkom.
Wil je ons steunen op langere termijn, dan kan je kiezen voor een doorlopende opdracht bij jouw
bank.
- op rekeningnummer: BE94 9795 9033 3214 van vzw Balavikas
- wens je een fiscaal attest (voor stortingen vanaf 40 euro per kalenderjaar) te
bekomen, dan vragen we te storten op rekeningnummer (opgelet nieuw adres!):
BE84 4358 0341 0159 van VIA DON BOSCO vzw, Guldendallaan 90, 1150
Brussel met vermelding: 5177 Kondramutla India –attest aub
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