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Namaste! 

Balavikas kan rekenen op meer dan 50 vrijwilligers die helpen bij verschillende activiteiten 
van de vzw.
Bedankt voor je betrokkenheid om zo mee te helpen aan de verbetering van de levenssituatie 
van talrijke kinderen in India. Samen zijn we, meer dan ooit, Balavikas. Kom je ook in 2018 
helpen?  
2017 was op alle gebied een topjaar. Dankzij je steun en dat van onze schenkers hebben we 
afgelopen jaar heel wat kunnen realiseren. Wat er in 2018 te wachten staat, vind je allemaal 
in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier. 

Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Christine Goris, Marij Elewaut en Michel Huybrechts
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Vorig jaar hielpen we: 

1. ouders van 12 kinderen in de streek van 
Kondramutla. Ze kregen elke maand: 
   - een bedrag voor de opvolging van de 
gezondheid van hun kind met een 
beperking
   - een bedrag voor schoolkosten: 
inschrijving, leermiddelen en het vervoer 
naar school.  
   - een bijdrage om de voedingsarme maaltijden 
van het ganse gezin aan te vullen met fruit en 
groenten. En een bedrag voor hygiënische producten.  

2. ouders van 25 kinderen in de streek van Prathipadu. Daar zijn we gestart met een 
programma van gemeenschapsontwikkeling. Je las al hierover in de nieuwsbrieven 12 en 13. 
Op de volgende pagina zie je hoever we nu staan.  

3. met het opvolgen van de initiatieven uit het verleden, zoals het kopiecenter van Sravan 
Kumar, en andere hulpvragen.  

4. met de bouw van een toilettencomplex in het internaat voor meisjes in Kondramutla. 

Wat deden we in 2017 en welke plannen hebben we voor dit jaar?

Sravan Kumar met enkele klanten in 
zijn kopiecenter.



Nieuwsbrief Balavikas 2018 - nr 14 -2

En welke plannen hebben we voor 
2018? 

We engageren ons om: 
1. de opvolging en begeleiding 
van de 37 kinderen te 
verbeteren. We zullen Paul 
Solomon, een  vrijwillige 
medewerker in India, die ons al 
hielp, meer opdrachten geven en 
zijn diensten vergoeden
2. een grondige evaluatie te 
doen na vijf jaar werking
3. vloer- en wandtegels te 
voorzien in het toilettengebouw 
van het internaat in Kondramutla 
4. u goed te informeren via onze 
nieuwsbrief, een fraaie website, 
via Facebook en andere 
kanalen.  

Hoe ver staan we met het programma van 
Gemeenschapsontwikkeling? 

In het laatste rapport van Paul Solomon 
en zr. Joshi dat we uit India kregen, zien 
we de eerste resultaten van onze 

inspanningen. Alle 37 kinderen krijgen 
elke maand financiële steun voor hun 

onderwijskosten, voor extra voeding, het 
kopen van hygiënische producten en 
voor het vervoer naar school.  
Omdat het openbaar vervoer ontoe-
reikend is, zorgen we dat elk kind 
dagelijks naar school kan met een riksja.  
Tijdens de bezoeken aan huis werd het 
duidelijk dat de opvolging van de ge-
zondheidszorg beter kan. Teveel kind-
eren krijgen onvoldoende medische en 
therapeutische zorgen. Om dit te 
verbeteren is er nu een overeenkomst 
gesloten met de medische staf van twee 
ziekenhuizen in de buurt. Deze zijn 
uitgerust met moderne apparatuur en 
hebben goed opgeleide artsen en 
therapeuten. Zij zijn nu bereid om deze 
kinderen gratis consultaties en 
therapieën te geven. Dat is een 
geweldige prestatie van ons team ter 
plaatse. Balavikas moet enkel nog 
zorgen voor de vervoerskosten naar het 
ziekenhuis.  

Paul Solomon aan het woord tijdens de 
tweede CBR bijeenkomst.

Overhandiging van de steun aan een moeder 
met een gehandicapt kind.

Chris



Nieuwsbrief Balavikas 2018 - nr 14 -3

Zr. Joshi bracht een bezoek aan de 
scholen van 12 kinderen. Er werd met de 
directies en leerkrachten gesproken over 
de speciale zorg- en educatienoden die 
eigen zi jn aan kinderen met een 
beperking. De meeste scholen zien dat 
de kinderen vorderingen maken en zijn 
blij met de gekregen hulp om aan-
gepaste zorg en educatie te kunnen 
geven.  
Een tweede ontmoetingsdag voor 
kinderen en hun familie vond plaats op 13 
januari. De dag begon met een uit-
wisselingsronde tussen de deelnemers. 
Ze vertelden over de verbeteringen op het 
vlak van de fysieke en psychische ge-
zondheid maar ook over de ervaringen 
van sociale uitsluiting.  

Mr. Solomon Paul gaf uitleg over de vele 
vormen van bijgeloof die bestaan bij het 
hebben van een handicap in India. Deze 
stigmatisering geeft inderdaad aanleiding 
tot uitsluiting en misdrijven. Ouders en 
kinderen konden hierover getuigen. Zij 
leerden in deze sessie hoe ze deze 
hindernissen kunnen overwinnen en hoe 
ze met de nadelige aspecten van 
uitsluiting kunnen omgaan. 

Na de gezamenlijke lunch gaf Dr. 
Ramesh uitleg over het belang van 
kinesitherapie en bewegingsoefeningen 
voor de algemene gezondheid. Hij gaf 
uitleg over evenwichtige voeding, over 
veelvoorkomende ziektes en hoe ze zich 

ertegen kunnen beschermen. De aan-
wezigen kregen tips over preventieve 
maatregelen tegen infecties en over 
goede gewoontes bij de persoonlijke 
hygiëne.
De heer T. Mangaiah kwam vertellen over 
de belangrijkste ‘Universele rechten van 
de mens‘. Het recht tot bestaan, het recht 
tot bescherming, het recht tot ont-
wikkeling en het recht tot participatie. 
Fundamentele rechten die ook tellen voor 
mensen met een beperking. Hij legde uit 
hoe ze zelf de verantwoordelijkheid 
kunnen opnemen om deze fundamentele 
rechten voor gehandicapte kinderen te 
doen respecteren. 
Door het organiseren van deze ont-
moetingsdag worden de deelnemers 
sterker, zelfbewuster en wordt de 
solidariteit onder elkaar groter.  

Chris

Gezamenlijke lunch

T. Mangaiah tijdens zijn uiteenzetting

Groepsfoto op het einde van de dag
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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

                  AGENDA 

dinsdag 1 mei: Romantische markt in O.L.V Olen  

zondag 3 juni: Lentebraderij in 
Vosselaar  

(Ondernemend Vosselaar en 
Fairtrade Trekkersgroep Vosselaar)  

zondag 5 augustus: 
Molenfeesten Gierle  
(Molencomité Gierle) 

zondag 2 september: Tea-time 
for India in Gierle 

(vzw Balavikas)  

zaterdag 8 en zondag 9 december: 
Alternatieve geschenkenbeurs in Gierle 
(KWB Gierle) 


