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Namaste!
Onze Indiareis heeft nogmaals getoond dat er nog veel werk is. Naast de opvolging van de
gezinnen met een kind met een beperking, willen we dit jaar veel aandacht schenken aan goede
sanitaire voorzieningen. We noemen ons project voor 2016-2017: ‘Een eigen toilet en
wasplaats, goed voor de gezondheid.’
We streven naar een duurzame verbetering van de hygiëne voor kinderen en jongeren met een
beperking, en de meisjes op het internaat van Kondramutla.
Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Marij Elewaut en Michel Huybrechts

Hulp in Andhra Pradesh blijft nodig
Tijdens ons bezoek kregen we een diapresentatie over de situatie van kinderen
gebaseerd op recente gegevens van Unicef.
-

-

-

In de staat Andhra
Pradesh is het aantal
personen met een
beperking hoger dan
het gemiddelde in
India.
40 % van de kinderen
onder 3 jaar zijn
ondervoed en hun
ondervoeding is zo
groot dat 79 % onder
hen ernstige bloedarmoede vertoont. De
staat investeert in private gezondheidsinitiatieven maar verwaarloost de
eerstelijnszorg. Bijna één derde van de
kinderen wordt thuis geboren en de
moedersterfte is groot (195 op
100.000).
India investeert in individuele toiletten
thuis maar haalt de millennium
doelstellingen niet. In vele scholen zijn

er gewoon geen toiletten of zijn ze
buiten gebruik. Eén van de redenen
waarom meisjes vanaf 12 jaar niet
meer naar school durven
gaan.
- H.I.V. is aanwezig in 20 districten van Andhra Pradesh
en de laatste cijfers spreken
van 550.000 patiënten of 10
% v a n d e t o t a l e H . I . V.
populatie in India.
- Andhra Pradesh komt
constant in de media met
verhalen over kindermisbruik, inclusief seksueel
misbruik en aanrandingen.
Andere problemen zijn de kinderarbeid,
de kindhuwelijken, de ontvoeringen
van kinderen voor prostitutie, de vele
zwangerschapsonderbrekingen en
kindermoorden op meisjes.
Meer dan redenen genoeg om te blijven
werken aan een betere toekomst voor alle
kinderen in de streek van Kondramutla.
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Op visite in Dornahalli
Een bezoek aan de school in Dornahalli stond op
het programma van onze reis eind 2015. De
school ligt niet in de buurt van ons hoofdproject
maar we vonden de verplaatsing belangrijk. Zo
konden we ervaren hoe onze hulp in 2014 werd
besteed.
Het oorspronkelijk
ziekenhuis van de
zusters van JMJ werd
enkele jaren geleden
omgebouwd tot een
internaat en bijhorende school. Hier
verblijven 51 bewoners met een verstandelijke beperking. De Binnentuin van Dornahalli
leeftijd varieert tussen
4 en 40 jaar. Sommige
bewoners komen van ver want het is de enige
voorziening in de staat Karnataka. Religie of
afkomst spelen geen rol. De betrokkenheid van de
ouders vindt men erg belangrijk. Als het mogelijk
is, gaat hun kind in het weekend of maandelijks
naar huis. De ouders betalen een kleine dagprijs
en om de 6 maanden worden ze uitgenodigd voor
een vorderingsgesprek.
Het bezoek verloopt heel informeel en gemoedelijk. Zuster Nirmala en zuster Keethy leiden
ons rond en beantwoorden alle vragen. In de gang

Bewoners in actie op de fitness toestellen

geven ze enkele instructies aan de bewoners. Een
grote groep haast zich naar het fitnesslokaal. We
zien ze enthousiast oefenen op de crosstrainers,
lig- en zitfietsen, op de loopband en de andere
toestellen. Enkelen staan te drummen om op de
trampoline te mogen springen.
Naast de verbetering van de fysiek, de lenigheid
en de coördinatie is het gebruik van de toestellen
ook een aangename vrijetijdsbesteding. De
aankoop in 2014 was zeker een goede
investering. Met dank aan de sponsors en
schenkers. Hun steun betekent veel voor deze
kinderen.
Het gebouw telt twee verdiepingen en is omringd
door een tuinmuur. Tijdens de rondleiding gaan we

langs de slaapzalen en de klaslokalen. We zien
dat de zusters een affectieve en respectvolle band
hebben met de bewoners. Sommige jongvolwassenen krijgen individuele taken en krijgen
veel ruimte om zichzelf te zijn.
In het internaat zijn ze al om 6 uur uit de veren. Na
verzorging en het ontbijt gaan de kinderen om 9.30
uur naar school. Daar krijgen ze activiteiten tot aan
het middagmaal.
Annie, de oudste zuster en verpleegster van
opleiding, springt vandaag bij in de keuken.
Na het middageten, op de warmste uren van de
dag, is de platte rust meer dan welkom. Nadien ligt
het accent van de activiteiten op knutselen,
handvaardigheidstraining, spelen en tuinieren.
Vanaf 17 uur is het speeltijd tot aan het avondeten.
Zuster Nirmala en zuster
Keethy hebben een
speciale opleiding van 2
jaar gevolgd. Fier tonen zij
het didactisch materiaal dat
ze gebruiken bij het
aanleren van vaardigheWerkstukjes van de
den. Er wordt heel creatief
bewoners
gewerkt met verschillende materialen,
ook gerecycleerd
materiaal. De mooie
werkstukken van de
kinderen staan voor
ons opgesteld. We
herkennen technieken die we bij ons
ook gebruiken; zoals Kaarsen maken is
m a n d e n v l e c h t e n , groepswerk
prikken, papier
vouwen, kleuren, schilderen, enz. De kinderen
haasten zich om ons te laten zien hoe ze kaarsen
maken. Ieder van hen heeft een specifieke taak in
het proces.
Elke donderdag wandelen de kinderen in het dorp
en om de drie maanden gaan ze op uitstap.
De moestuin rond het gebouw ligt er netjes bij. De
kokos- en bananenbomen zorgen voor schaduw.
Twee buffels met hun kalveren en de kippen
maken het plaatje compleet. De opbrengst van het
rijstveld en de tuin wordt in de keuken verwerkt.
Wat we gezien hebben geeft een goed gevoel.
Hier wordt hard en degelijk gewerkt. We zijn
overtuigd dat onze hulp hier goed besteed werd.
Chris
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Een eigen toilet en wasplaats, goed voor de gezondheid.
Een dubbele uitdaging voor de vzw in 2016
en 2017. Goed sanitair voorzien voor personen met een beperking en voor de meisjes in
het internaat van Kondramutla.
De eerste uitdaging.
Tijdens ons bezoek aan het project eind 2015
hebben we van tien gezinnen de vraag
gekregen om een toilet te bouwen. Een toilet
dat toegankelijk en aangepast is aan hun
beperking, met
bijvoorbeeld
steunbaren,
ruime deuren en
plaats voor een
rolstoel. Het toilet
zal verbonden
zijn met een septische put. Daarnaast voorzien
we vorming voor
een goede hygiëne en onderhoud van deze
ruimte.
De tweede uitdaging.
Voor het meisjesinternaat in Kondramutla is de
bouw van een nieuwe sanitaire blok een
dringende noodzaak. Hier verblijven kinderen
van nomaden. Er is een groot gebrek aan
degelijke toiletten en aan privacy in de

wasplaats.
De oude
toiletten
zijn volledig versleten en onvoldoende
aangepast
aan het
aantal kinderen. Kinderen doen soms hun behoeften
dan maar langs de straat op weg naar school.
De bouw van een nieuwe toiletblok en
wasplaats zal een positieve invloed hebben
op de meisjes. Er is nood aan twee
toiletblokken met een wasplaats. Eén voor de
jonge kinderen en één voor de meisjes van 12
tot 16 jaar.
Wij zijn blij dat we nu concreet aan de slag
kunnen gaan met de gespaarde centen uit
onder andere de ‘Scholenactie in Lille’, de
‘Fitclass benefiet’ en andere activiteiten. Met
de steun van de Provincie, de gemeenten Lille
en Vosselaar en al onze vrienden van de vzw
gaan we deze ambitieuze doelstellingen
realiseren. Bedankt voor uw steun en we
houden je op de hoogte.
Chris

Inkomsten - Uitgaven 2015

Relatief gezien is het percentage van de subsidies hoger dan in 2014 omdat de acties van de GROS
(Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) Vosselaar in 2015 in het teken stonden van India.
De onkosten konden laag blijven omdat meer nieuwsbrieven nu digitaal worden verstuurd.
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Solidariteitsbrunch 2016
De Wereldwinkel van Gierle organiseerde op zondag 6 maart weer een solidariteitsbrunch ten
voordele van verschillende projecten van Gierle. Vzw Balavikas is een van de projecten die delen
in de opbrengst van deze brunch. Daarvoor is een welgemeende ‘dank u’ aan al die vrijwillige
medewerkers op zijn plaats.

AGENDA
Zondag 1 mei: stand op de Romantische markt in O. L. Vrouw Olen - organisatie van Het
Oude Pad, Olen
Zondag 15 mei: stand tijdens Ezperando 2016 op het recreatiedomein ‘Het Breeven’,
Barelstraat 111, 2880 Bornem - organisatie van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
van Bornem en vzw Finado
Zondag 5 juni van 10 - 18 uur: stand op de Lentebraderij en Biomarkt in Vosselaar organisatie van vzw Ondernemend Vosselaar
Zondag 7 augustus: stand op de Molenfeesten in Gierle van 10 - 16 uur - organisatie van
het Molencomité Gierle
Zondag 4 september: Tea-time for India - organisatie vzw Balavikas
Zaterdag 10 en zondag 11 december: stand op de Geschenkenbeurs in Gierle organisatie 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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