Nieuwsbrief
De vzw steunt projecten voor kinderen en
jongeren met een beperking in Zuid-India

juli 2017 - nummer 12
Namaste!
Deze nieuwsbrief geeft ons de kans om bereikte resultaten en nieuwe plannen voor te leggen.
Op het einde van vorig werkjaar konden we vaststellen dat 13 van de 25 gezinnen met een
kind met een beperking zonder onze hulp verder kunnen. Dit omdat de financiële situatie
verbeterd is of omdat de jongvolwassene met een beperking werk gevonden heeft. Dit geeft
ons de ruimte om 25 nieuwe gezinnen op te nemen in onze plannen voor 2017-2018. We
leggen je in dit nummer uit wat we willen doen en hoe we zullen werken.
Het doet deugd te horen dat overheden en bezoekers op onze evenementen tevreden zijn. Dat
geeft ons vleugels om bekende en nieuwe activiteiten te organiseren. Zien we elkaar op de
Tea-time van zondag 3 september en op de presentatie van het laatste boek van Hilde Devos
op zondag 15 oktober?
Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Chris Goris, Marij Elewaut en Michel Huybrechts

Het doel voor 2017-2018.
Een eerste stap in het empoweren van kinderen met een
beperking via gemeenschapsontwikkeling
Empoweren is mensen helpen om zichzelf
te leren helpen. Het betekent dat je de
mensen ondersteunt om hun eigen
belangen centraal te zetten. Het is mensen
sterker maken omdat je gelooft dat
mensen zelf keuzes en beslissingen
kunnen nemen en zo als het ware hun
leven kunnen sturen. Waar het kan, zullen
we de kinderen en jongeren er zelf bij
betrekken. Bij de meeste gezinnen zullen
we vooral de ouders helpen in deze
ontwikkeling.
Hierbij is zelfvertrouwen belangrijk. Als je
een laag zelfbeeld hebt, is het moeilijk om
het heft in handen te nemen.
Daarom willen we ze sterker maken door
hun capaciteiten te vergroten. Zelfstandig de
juiste hulp en informatie vragen en zelf een
geschikte school kiezen zijn voor-beelden
hoe je de mensen sterker maakt.

Werken vanuit een empowermentvisie
betekent dus dat je deze capaciteiten gaat
versterken. Zo vergroot je hun eigen macht
om betere, goed geïnformeerde
beslissingen te nemen over (de richting van)
hun leven.
Het is de bedoeling om te vertrekken van de
lokale noden en verder te bouwen op de
bestaande kennis en initiatieven. Om deze
noden te bepalen kiezen we voor een
proces van dialoog met de geïnteresseerde
families. Dit gebeurt via de bestaande
vrouwengroepen en de dorpsraden
Gemeenschapsontwikkeling is een
methode om de hele omgeving te
betrekken bij het revalidatieproces van
mensen met een beperking: familie, lokale
overheid, school, openbare diensten en
verenigingen.
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Om dit te bereiken organiseert men om
de drie maanden informatie- en uitwisselingsdagen voor de kinderen, hun
ouders, begeleiders en leerkrachten. Dit
zal personen met een beperking
ondersteunen bij hun ontwikkeling in het
dagelijks leven. Ze krijgen informatie over
wat hun beperking betekent en welke
mogelijkheden er zijn om er iets aan te
doen. Inclusief de bestaande dienstverlening van de overheid zoals subsidies
en tegemoetkomingen.
Een goed voorbeeld werkt. Wanneer een

kind met een beperking uit zijn isolement
wordt gehaald, vindt dit voorbeeld
navolging. Ouders die zien hoe hun kind
opleeft, willen anderen informeren.
Kinderen die naar school kunnen gaan,
zich ontwikkelen en een eigen inkomen
verdienen, zijn rolmodellen voor anderen.
Tenslotte willen we mensen in het dorp
motiveren om een bijdrage te leveren aan
sociale integratie van iedereen, mensen
met en zonder beperking.
Het doel voor 2017 is om te starten met
deze methode bij 25 nieuwe kinderen in
de omgeving van Nallapadu. Het zijn
kinderen die weinig kansen hebben
omdat de ouder(s), meestal weduwen,
onvoldoende financiële middelen hebben
om goed voor hun kinderen te kunnen

zorgen.
Maar de 12 kinderen, die we reeds
enkele jaren helpen, vergeten we zeker
niet. Ook zij mogen blijven rekenen op
onze steun.

Wat zijn de concrete doelstellingen op
korte en middellange termijn?
Het verbeteren van de situatie
van 37 kinderen/jongeren met een
beperking: onderwijs op maat,
aangepaste begeleiding.
Deze kinderen zoveel mogelijk
naar gewone scholen sturen en
alle onderwijskosten dragen.
Vorming organiseren voor de
ouders.
De kinderen op medisch vlak
opvolgen (medicatie, voeding,
hygiëne) en consultaties regelen
bij de arts. Hulpmiddelen (rolstoel,
looprek, hoortoestel, …)
aankopen, aan preventie doen
door informatie te geven om
handicaps te voorkomen en info
geven over gezinsplanning.
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Chris

Hou je van verhalen?
Kom je op 15 oktober luisteren naar “Wat wij jou al lang wilden vertellen”?
Dit is de titel van het jongste boek van Hilde Devos uit Tielen.
Het boek is een familiekroniek van 21 korte verhalen die samen
één geheel vormen. Voorwerpen voeren het woord over hun
belevenissen bij drie generaties. In de gloed van herinneringen
zinderen verhoudingen, drijfveren en betekenissen. Pas na het
laatste verhaal waaiert het familieportret helemaal open en kan
het volledige beeld zich aan de lezer ontvouwen.
Hilde Devos zal korte fragmenten lezen en je vertellen hoe het
boek tot stand kwam.
190 bladzijden leesplezier in een schitterende uitgave met
gelamineerde kaft voor slechts 15 euro en te koop tijdens de
presentatie. De volledige opbrengst gaat naar de projecten van
Balavikas.
Bestellen kan op het mailadres balavikasvzw@gmail.com of op
de website www.balavikas.be.
Op zondag 15 oktober om 15u30 in de parochiezaal St. Jan,
De Nefstraat 21 in Gierle kun je je laten meeslepen in de
verhalen van vroeger en nu. Na de boekpresentatie zal Chris een korte voorstelling
geven van het project in India. De inkom is vrij en vanaf 16u30 zal Hilde haar boek
signeren en kan je nagenieten bij een stukje vlaai. Wij kijken uit naar dit feestelijke
gebeuren!
Chris en Hilde Devos

Financieel overzicht
De inkomsten van 2016 kunnen we indelen in drie
groepen: subsidies: (62%), acties, verkopen: (20%),
giften en sponsoring (18%). De subsidies komen van
de gemeenten Lille en Vosselaar en van de
provincie Antwerpen.
De uitgaven kunnen we in twee groepen indelen:
steun aan India: (94,00%) en onkosten
(verzekering, bankkosten,
communicatie): (6,00%).
Een subsidieaanvraag indienen bij de dienst Mondiaal Beleid van de provincie Antwerpen vraagt wat werk
maar loont de moeite. Eerst maken we een inhoudelijk werkingsverslag over het voorbije jaar. Nadien
beantwoorden we een 40-tal vragen over de werking van het project. Hoe we de doelstellingen in India gaan
bereiken, zowel organisatorisch als financieel. En welke initiatieven we hier nemen op het vlak van
sensibilisering en communicatie.
De adviescommissie, bestaande uit vijf onafhankelijke leden, geeft een beoordeling en heeft ons dit jaar de
meeste punten gegeven van alle vragende NGO’s en 4de pijler organisaties. We kregen van het diensthoofd
een dikke pluim voor ons dossier. We danken de provincie voor het vertrouwen in onze organisatie.
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Op maandag 1 mei
hadden we een
stand op de
Romantische Markt
in Onze Lieve
Vrouw-Olen. en op
11 juni stonden we
op de Lentebraderij
in Vosselaar.

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:
BE84 4358 0341 0159 van VIA DON BOSCO vzw, Guldendallaan 90, 1150
Brussel met vermelding: 5177 Kondramutla India –attest aub
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