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Namaste!
Onze agenda van augustus tot half oktober was goed gevuld. We kijken met veel voldoening terug
op de schitterende activiteiten met een grote opkomst en een mooie opbrengst.
Begin november hebben Mich, Chris, Marij en Michel een bezoek gebracht aan de projecten in
India van het voorbije jaar. Je kan zelf ontdekken of de geboden hulp een verschil heeft gemaakt.
Eénmaal per jaar krijg je deze nieuwsbrief met de post omdat we een overschrijving voor onze
projectrekening van Via Don Bosco toevoegen. Om je in februari 2016 een fiscaal attest te kunnen
bezorgen, moet het geheel van je stortingen op 31 december 2015 minimaal 40,00 euro
bedragen.
Geef ons de kans mensen te helpen dankzij je giften of je aanwezigheid op onze activiteiten
Shukria (dankjewel) voor je steun en bemoediging.
Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Marij Elewaut en Michel Huybrechts

TEA-TIME / MASALA BUFFET FITCLASS
Tea-Time - 6 september 2015
Voor de eerste keer organiseerden we een
‘Tea-time for India’. Het werd een heel
gezellige namiddag, waar naar schatting
meer dan 150 personen aan deelnamen. We
kregen veel lovende reacties over alle
aspecten, zowel over de inrichting en
animatie als over de lekkere desserten. Jouw
aanwezigheid en hulp heeft zeker
bijgedragen aan dit succes dat we graag
herhalen.
Fitclass Buffet - 10 oktober 2015
Het was een schitterende avond
georganiseerd door leden van de Fitclass
Turnhout. Het benefiet buffet met heerlijke
Indische gerechten werd door de 120
aanwezigen gesmaakt. Dankzij deze extra
steun kunnen we in 2016 starten met de
bouw van een totaal vernieuwd sanitair blok
in het internaat.
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OP BEZOEK BIJ DE KINDEREN IN INDIA
Begin november bezochten we (Mich, Chris,
Marij en Michel) het project in India. We
vinden dit belangrijk omdat een bezoek ons
meer informatie geeft over de recente
ontwikkelingen. Er is dan ook tijd om met de
betrokkenen te praten over hun problemen
en de oplossingen die nodig zijn. We werden
overal heel hartelijk ontvangen en het was
aangenaam en leerrijk om de kinderen en
hun familie thuis te ontmoeten. Zulke
bezoeken zijn verhelderend en op vele
plaatsen zien we een reële vooruitgang. In
andere gezinnen is er nog verbetering
mogelijk. Hierna enkele voorbeelden van
onze werking.

De vzw Balavikas steunt dit jaar de zorg van
25 kinderen en jongvolwassenen met een
beperking. Kinderen die gekozen zijn omdat
hun medische en socio-economische
toestand slecht is. De kinderen worden
opgevolgd door zuster Joshi, zuster MariRani en Rathana, een verpleegster die voor
het project werkt. Zij bezoekt twee maal per
maand de gezinnen en volgt hun vorderingen
op. Zij geeft vaccinaties en deelt medicatie
en nuttige voedingssupplementen uit. Ze
geeft advies en helpt bij de administratieve
erkenning van de beperking door de
overheid. De ouders hebben vaak geen weet
van de faciliteiten die ze kunnen bekomen,
zoals bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer.

Ramana (rechts op de foto),
21 jaar, is gehoorgestoord en heeft een mentale beperking. Ze
heeft ook een motorische afwijking aan haar linker hand. Haar
vader is gestorven en haar zus heeft neurologische
problemen. Zij kreeg twee schapen en kan nu met haar zuster
mee naar het veld als schapenhoedster. Ze voelt zich nuttig,
het is een goede dagbesteding en hierdoor groeit haar
zelfvertrouwen.
Lakshmi is doof maar is altijd naar een gewone school geweest tot het 9°
leerjaar. Zij werd veel geplaagd op school en is dan met haar studies gestopt.
Ze volgt nu naailessen en heeft van de vzw een nieuwe naaimachine gekregen.
Nu kan ze, zoals haar ouders die in het verleden een graanmolen kregen,
zorgen voor een eigen inkomen.

Naveena volgt met Lakshmi bij dezelfde leermeester naailes. Ook zij
heeft nu met deze nieuwe naaimachine de kans om financieel
zelfstandig te zijn, ondanks haar doofheid. Ook dit is een
succesverhaal. Onze hulp kan nu naar anderen gaan.
Het is evenzeer belangrijk dat de ouders kunnen beschikken over een goed inkomen,
dat ze degelijk kunnen wonen en met zelfvertrouwen goed voor hun gezin kunnen
zorgen. Ouders kiezen welke hulp ze nodig hebben om hun maandelijks inkomen te
verhogen: het houden van vee, een graanmolen of een naaimachine. Maar ook
de jongeren met een beperking geven hun noden aan, zowel voor opleiding als
voor ondersteuning naar werk. De zusters (Joshi en Mari-Rani) volgen de
vorderingen op en onze steun stopt van zodra ze zelfstandig verder kunnen.
Pulagam Sravan Kumar heeft een technische opleiding elektriciteit gevolgd en is

handig met de computer. Sinds zijn verkeersongeluk, vier jaar geleden, zit hij in
een rolstoel. Zijn droom is om een kleine winkel/kopiecenter te kunnen
beginnen in de stad. Hij vraagt om een aangepast toilet te bouwen aan huis en
om zijn droomjob te helpen realiseren.
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Lakshmi is 26 jaar en heeft nu een eigen winkeltje, vlak om de hoek waar ze
woont. Zo kan ze meehelpen in het gezinsinkomen want haar moeder is
gestorven en haar vader is dagloner. We zullen een rechtstreekse doorgang
maken van haar huis naar de winkel, zodat ze niet meer over straat hoeft om die
te bereiken. Daarnaast vraagt ze een aangepast toilet en een nieuwe rolstoel.
Ramavedi is 20 jaar en op het einde van haar studies
begint ze aan haar stage bij de post. Na 6 maanden
stage heeft ze veel kans om hier te kunnen werken. De
wet bepaalt dat openbare instellingen verplicht zijn om
een aantal werknemers met een beperking aan te
nemen. Zo gaat haar droom in vervulling. Een vaste
betrekking betekent een veilig en constant inkomen.
Dankzij haar doorzettingsvermogen is dit een
succesverhaal.
Kinderen met een beperking willen we zoveel mogelijk naar gewone scholen sturen. Indien dit
niet mogelijk is, zal bijzonder onderwijs met eventueel internaat geregeld worden. Het betalen van
het schoolgeld, de uniformen en het leermateriaal wordt gedragen door de vzw. De zusters
organiseren ook vorming voor de jongeren en hun ouders, bijvoorbeeld om basishygiëne aan te
brengen.
Prabhavathi is ondanks haar zware lichamelijke beperking er toch in geslaagd
om haar middelbare studies af te ronden en gaat volgend jaar voor een
vervolgopleiding, richting handel. Zij vraagt om voor haar een aangepast toilet
te bouwen en om een nieuwe rolstoel te kopen.
Suresh, 19 jaar, is een goede student en met
zijn grote interesse voor dieselmechaniek heeft
hij zijn einddiploma bijna op zak. Nu nog een
stage in de transportsector en hij kan aan het
werk. Zijn moeder is gestorven. Op de foto zie
je hem met zijn fiere vader.
Laksmipriya gaat naar een gewone school en zit reeds in het 3de
leerjaar. Ze haalt goede resultaten op school en is heel
zelfstandig. Zij heeft een jongere broer. Hier zie je haar met haar
ouders en haar oudere zus die in het 8° leerjaar zit. Ook dit gezin
zou graag een toilet krijgen.
De medische opvolging is in handen van Rathana, de verpleegster. Zij regelt de consultaties bij
de arts in het ziekenhuis en de planning van de behandelingen. Zij zorgt voor de aankoop van
hulpmiddelen (rolstoel, looprek, hoortoestel, …) en voor de basiszorg. Elk kind
dat opgevolgd wordt heeft een dossier. Daarin worden de resultaten van
medische consultaties, van de vorderingen en perspectieven genoteerd.
Balakrishna is 17 jaar en is naar school geweest tot het 9° leerjaar. Hij heeft
een motorisch probleem opgelopen ten gevolge van fluoride besmetting in het
water. Zijn broer is hieraan overleden. We hebben zijn moeder, een weduwe, 2
jaar ondersteund en er werd een toilet gebouwd. Maar nu moeten we samen
bekijken hoe we deze familie verder kunnen helpen.
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Serena is naar school gegaan tot het 7de leerjaar. Ze werd
ernstig ziek en kon niet meer naar school. Voor haar
neuromusculair probleem werd een medische behandeling
gestart. De medicatie van Serena is aangepast en ze voelt
zich nu veel beter. Ze kan opnieuw stappen en zou graag
terug naar school gaan, maar haar vader moet nog overtuigd
worden. De medische opvolging wordt verdergezet.
2013

2015

Een beter inkomen voor de ouders, kinderen die medisch opgevolgd worden, kinderen die naar
school kunnen en jongeren die werk vinden; dat zijn tastbare resultaten die we gezien hebben.
Het zijn ook goede voorbeelden voor anderen en het toont aan dat hulp effectief verandering
brengt in de situatie van mensen met een beperking. Daarom kregen we dan ook zes nieuwe
aanvragen voor hulp en vijf aanvragen voor het bouwen van een aangepast toilet aan huis.
Of zoals Sister Joshi zegt: “Maak deze kinderen sociaal, economisch, fysiek en psychisch sterker
zodat ze kunnen groeien binnen hun mogelijkheden om een veilig en respectvol leven te kunnen
leiden”.
In onze volgende nieuwsbrief komt het bezoek aan het centrum voor mensen met een
verstandelijke beperking in Dornahalli en de plannen voor nieuwe toiletten in het meisjesinternaat
aan bod.

AGENDA
Zaterdag en zondag 12 en 13 december:
Geschenkenbeurs in parochiezaal St. Jan, Gierle - organisatie van
KWB Gierle

e-mail: balavikasvzw@gmail.com

website: www.balavikas.be

Erkenningsnummer: 080-770-144RP
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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