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Namaste!
Graag willen we je informeren over wat er gebeurt met de financiële middelen die we door het jaar
verzamelen. We zijn blij te kunnen aankondigen dat het nieuwe toiletgebouw met wasplaats voor de
meisjes gerealiseerd is. Velen hebben ons hierbij gesteund en het resultaat is prachtig. Het project
van gemeenschapsontwikkeling voor 25 nieuwe kinderen en gezinnen is eveneens gestart.
Wil jij mee het verschil maken? Laat je inspireren door de oproep op de laatste pagina.
Van harte bedankt voor je steun in 2017!
Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Chris Goris, Marij Elewaut en Michel Huybrechts

Participatie en inspraak van kinderen en ouders
Goed nieuws over het project: ‘Empoweren of
mensen helpen om zichzelf te leren helpen’.
De eerste ontmoetingsdag voor kinderen en
hun ouders heeft plaatsgevonden op 26 juli.
Zuster Joshi en haar assistent Paul motiveerden in de voormiddag de talrijke aan-

De dag werd afgesloten met een gesprek met
de dokter en het uitdelen van medicatie.
Chris Stellfeld

wezigen om voor zichzelf op te komen. ’s
Middags kreeg iedereen een gratis warme
maaltijd. Nadien konden de gezinnen met
elkaar kennis maken en ervaringen uitwisselen. Ook enkele kinderen kwamen aan
het woord. Het is belangrijk dat er naar de
ouders en de kinderen wordt geluisterd en dat
zij hun wensen en behoeften kunnen
uitspreken.
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Sanitair gebouw in Kondramutla
In 2015 heeft de vzw toegezegd om middelen te vinden voor een sanitair blok voor het
meisjesinternaat. Dankzij de steun van schoolkinderen van Lille, de provincie Antwerpen, de
gemeente Vosselaar, HidroPLUS (Pidpa), Fitclass Turnhout en giften werd het mogelijk om een
veilige constructie te bouwen. 7 toiletten en 7 badkamers geven de meisjes nu de nodige privacy
om zich te wassen en naar het toilet te gaan. Op het verdiep kunnen ze hun gewassen kledij laten
drogen.
Eind oktober werd het gebouw door de kinderen ingehuldigd. Het realiseren van dit gebouw heeft
een directe invloed op de gezondheid en het welbevinden van de 180 meisjes die er verblijven.

Een veilig gebouw, dat ’s nachts goed verlicht is en sanitair
comfort biedt.

Met wc’s en badkamers respecteren we de privacy en werken we aan persoonlijke hygiëne.

Hier kan de was drogen.

De meisjes en de zusters zijn jullie erg dankbaar.
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Tea-Time for India
Zondagnamiddag 3 september, lekker zonnig
weertje voor een fietstocht. Eerst toch maar een
tussenstop maken op de Turnhoutsebaan 67. Ik
wou zeker eens een kijkje gaan nemen in de tuin
van Chris en Mich waar voor de derde keer ‘Teatime for India’ werd georganiseerd en ik niets dan
positieve berichten had gehoord van de vorige
edities.
In de uitnodiging stond vermeld ‘Kom genieten van
zoetigheden: een pannenkoek, taart, gebak,
samen met een kopje koffie, thee, bier, wijn of
frisdrank. En inderdaad, we hebben gans de
namiddag genoten van al dit lekkers in een
aangenaam decor van een mooie tuin die voor
deze gelegenheid was omgetoverd tot een
gezellige en ongedwongen ontmoetingsplaats.
Het verbaasde me dat zoveel dorpsgenoten deze
plek ‘to be’ hadden ontdekt. Zelfs mijn moeder met
haar vriendinnen kwamen langs, hadden spijt dat
ze niet vroeger aanwezig waren en zijn tot de
laatste bezoekers gebleven. Zij hebben alvast

gevaagd om de datum van de volgende editie
tijdig aan hen te laten weten.
En van onze fietstocht die dag is niets meer in
huis gekomen.
Ik kijk al uit naar de volgende editie en hopelijk is
de zon dan weer van de partij.
Miranda

Wat Hilde Devos ons al lang wilde vertellen
Op 15 oktober 2017 vond de feestelijke
presentatie plaats van het jongste boek van
Hilde Devos. Op deze uitzonderlijk mooie en
warme zondagnamiddag konden we een 65tal geïnteresseerden verwelkomen.

stonden op het podium, zodat we deze in
werkelijkheid konden zien. Hilde las ons
enkele fragmenten voor. Tot slot vertrouwde
ze ons toe dat ze het boek opdroeg aan haar
petekind en overhandigde haar het eerste
exemplaar.
Wij danken Hilde hartelijk voor
haar inzet voor onze vzw.
Nadien verzorgde Chris een
korte voorstelling van
Balavikas; aan de hand van
informatie en foto’s van 4
Indische kinderen leerden we
de werking van de vzw beter
kennen. Dit toont aan dat mits
een kleine ondersteuning die de
families op weg helpt, goede
resultaten bereikt kunnen
worden.

In een gezellige sfeer vertelde Hilde ons hoe
ze eind vorig jaar op de geschenkenbeurs in
Gierle op het idee kwam om onze vzw te
steunen. Met haar boeken wil ze goede
doelen steunen. Deze keer gaat de integrale
opbrengst van haar boek naar vzw Balavikas.
Hilde beschreef hoe de omslag van het boek
tot stand kwam, en hoe ze gedreven werd om
de verhalen te schrijven. Het gaat om een
familiekroniek, waarin voorwerpen het woord
voeren over hun belevenissen bij 3
generaties. Enkele van de voorwerpen

Er kunnen nog steeds boeken
besteld worden, door een bericht te sturen naar
balavikasvzw@gmail.com met opgave van uw
naam, adres en email.
Na ontvangst van 15 euro (18,75 euro als je het
boek toegestuurd wil krijgen) op het rekeningnummer BE94 9795 9033 3214 ligt het boek voor u
klaar. Ook op de geschenkenbeurs in Gierle kunnen
nog boeken aangekocht worden.
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Chris Goris

Alternatieve Geschenkenbeurs

ten voordele van binnen- en buitenlandse projecten
zaterdag 9 december 2017: 13 tot 18 uur
zondag 10 december 2017: 10 tot 18 uur
zaal Sint Jan, De Nefstraat 19, Gierle - gratis toegang
Familierestaurant op zondagmiddag (tot 13:30 u)
organisatie: KWB Gierle - info 014 55 25 72

Onze droom kan de uwe zijn
Zoals je aftelt naar een feestelijk gebeuren, bij het afschieten van een vuurpijl,
of naar de overgang tussen oud en “ nieuwjaar “, zo is het aftellen begonnen naar de
WARMSTE WEEK 2017!
Wij willen U allen weer graag oproepen om mee te doen met onze actie,
namelijk “de koekjesverkoop“
die we door het grote succes van vorig jaar herhalen .
Wat zou je ervan denken om dit jaar een extra inspanning te doen?
Je organiseert bijvoorbeeld iets in GROEP
dat is gezellig, stimuleert, en geeft plezier!
Samen genieten met een groepje uit de buurt, of familie,
of vrienden, collega’s sportclub, méér dan keuze genoeg….
Om dan samen een bijdrage te leveren aan een initiatief dat je verwarmt!
Immers onze droom kan de uwe worden: want krachten bundelen geeft “VERBINDING“ met
mensen hier, met kinderen waarvoor Balavikas zich inzet,
zo wordt deze actie een vreugde van het hart…
Eigen initiatieven juichen wij uiteraard altijd toe: joggen…pannekoeken bakken…staptocht e.a.
maar als U beslist om mee koekjes te verkopen
geef ons dan tijdig een bericht, zodat de bestelling bij U kan geleverd worden .
DANK VOOR UW STEUN .

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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