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Namaste! 

Experts waarschuwen al langer dat Vlaanderen kwetsbaar is voor lange droogteperiodes zoals 
wij die nu meemaken. Toestanden die in India al jaren aan de gang zijn. 2018 was ook daar 
een heel warme zomer met bijzonder weinig regen. Dit is één van de redenen waarom de 
laatste ontmoetingsdag voor de families niet is doorgegaan. Maar er is ook goed nieuws. We 
kregen een interessant trimestrieel verslag over de werking en konden de geplande evaluatie 
laten doorgaan.  
Onze inzet is niet in te tomen, in mei en juni stonden we op drie plaatsen met onze 
verkoopstand. Begin juli waren 20 vrijwilligers op post op het Sjockfestival. Het eerste weekend 
van augustus is steeds druk met de Estafetteloop en de Molenfeesten en stilaan bereiden we 
ons voor op een schitterende Tea-time for India. We kijken met volle goesting uit naar onze 
volgende ontmoeting. Wees erbij! 
Tenslotte kunnen we vertellen dat Balavikas ook zijn huiswerk heeft gemaakt om de gegevens 
die we over jou hebben goed te beschermen. Bedankt voor je interesse en aandacht. 

Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Christine Goris, Marij Elewaut en Michel Huybrechts
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De vzw Balavikas hecht veel 
waarde aan de bescherming van 
jouw persoonsgegevens en 
respecteert je privacy. 

Ongeacht of je ons volgt per 
e-mail of Facebook, onze 
website bezoekt of ons 
financieel steunt, je rechten 
worden beschermd door onze 
privacyverklaring.  

In deze privacyverklaring 
geven we heldere en 
transparante informatie over 
welke gegevens we verzamelen en hoe wij 
omgaan met jouw persoonsgegevens. Je 
kan de privacyverklaring van Balavikas 
opvragen door ons te contacteren.  

Door jouw interesse voor onze organisatie, 
help je ons meer dan je denkt. Het geeft ons 
de kracht om mensen met een beperking in 
India te helpen, respect en toegang tot 

onderwijs en 
gezondheidszorg te 
organiseren of gewoon om 
te zorgen dat de menselijke 
waardigheid wordt 
gerespecteerd. 
 
Bedankt voor je vertrouwen. 

Balavikas vzw 

Turnhoutsebaan 67 

2275 Gierle/Lille 

RESPECT VOOR JOUW PRIVACY

https://msf-azg.us9.list-manage.com/track/click?u=1a307f8f13f93e44723f13515&id=b20adc70b6&e=0759a88ed0%22%20%5Ct%20%22_blank
https://msf-azg.us9.list-manage.com/track/click?u=1a307f8f13f93e44723f13515&id=b20adc70b6&e=0759a88ed0%22%20%5Ct%20%22_blank
https://msf-azg.us9.list-manage.com/track/click?u=1a307f8f13f93e44723f13515&id=b20adc70b6&e=0759a88ed0%22%20%5Ct%20%22_blank
https://msf-azg.us9.list-manage.com/track/click?u=1a307f8f13f93e44723f13515&id=b20adc70b6&e=0759a88ed0%22%20%5Ct%20%22_blank
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Flexibiliteit in het programma

Het lezen van het recentste verslag over de 
werking gaf ons een goed gevoel. Problemen 
worden aangepakt en er wordt zelfstandig 
initiatief genomen. De geplande ontmoetings-
dag voor de families ging niet door omdat het 
voor mensen met een beperking te moeilijk was 
om zich te verplaatsen in deze hitte.  
Daarom werden de rollen omgedraaid en kreeg 
elk gezin bezoek van de drie medewerkers. 
De families apprecieerden dit en kregen 
daardoor meer tijd voor persoonlijk overleg.  

Op advies van de orthopedist kreeg één van de 
jongens een driewieler om zich gemakkelijker te 
verplaatsen en al spelend te revalideren. 
Vreugde en dankbaarheid bij dit gezin.  
 
Sravan Kumar en zijn moeder werden 
nogmaals geconfronteerd met pech. De 
maandelijkse inkomsten van Sravan zijn goed. 
Een probleem met de kleurenprinter gooide roet 
in het eten. De nieuwe printer heeft hij voor de 
helft met eigen middelen betaald. Zijn moeder is 
weduwe en verloor haar echtgenoot aan Aids. 
Toen haar werkgever dit recent vernam, 
ontsloeg hij haar onmiddellijk. Gelukkig vonden 
de zusters een handelaar in chilipepers die haar 
de gelegenheid gaf om thuis te werken. Dit is 
altijd interessanter en bovendien verdient ze nu 
ook dagelijks iets meer.  
 
De wand- en vloertegels komen er in de 
douches en toiletten van het internaat te 
Kondramutla. De werken zullen in het najaar 
plaatsvinden. Het zal een hele verbetering zijn.  

 
Tenslotte is een evaluatie van de werking in 
juni gestart.  
Het was met zuster Joshi afgesproken dat we 
na zes jaar werking het project grondig zouden 
doorlichten om te kunnen bijsturen. Twee 
medewerkers van de Universiteit van Chennai 
hebben van ons de opdracht gekregen om 
zowel het resultaat als het proces te evalueren. 
Zijn de activiteiten uitgevoerd zoals gepland, 
zijn er de juiste dingen gedaan en zijn die goed 
gedaan, zijn de gebruikers tevreden over de 
veranderingen in hun leven en waarom, …? 
Hoe verloopt de samenwerking, de 
communicatie, de kwaliteit van de uitvoering? 
Wat kan beter in de toekomst?  Hoe zit het met 
de inspraak van de doelgroep, voelen ze zich 
verantwoordelijk, kan het project op termijn 

zelfstandig voortbestaan, …?   
Antwoorden en suggesties tot verbetering 
verwachten we in het najaar.  
 
Chris 

Drie medewerkers op huisbezoek

Moeder van Sravan Kumar aan het werk

Florina en Julie tijdens de 
evaluatiegesprekken
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In 2015 engageerden de 
staats- en regeringsleiders 
van de 193 staten van de 
Verenigde Naties zich tot 
een nieuwe duurzaam-
heidsagenda. 
Tegen 2030 beloven ze een 
meer rechtvaardige, duur-

zame en vreedzame wereld. De nieuwe 
a g e n d a s c h u i f t 1 7 D u u r z a m e 
Ontwikkelingsdoelstellingen (in het Engels: 
Sustainable Development Goals of SDG’s) en 
169 concrete subdoelstellingen naar voren. 
Deze doelstellingen liggen in domeinen als 
armoedebestrijding, onderwijs, strijd tegen 
onge l i j khe id , duurzame product ie en 
consumptie, klimaat, vreedzame samen-
levingen, … 
De vzw Balavikas heeft als doel om mensen 
met een beperking te helpen zichzelf te leren 
helpen. Op deze manier werkt de vzw aan 
verschillende van deze doelstellingen.  
Vandaag tonen we je het verband met de 
eerste vijf.  

Beëindig alle vormen 
van armoede 
Balavikas helpt dalit-
ouders en jongeren 
met een beperking 
om u i t de nee r -
waartse spiraal van 
armoede te geraken. 

Want ondervoeding veroorzaakt 
gezondheidsproblemen. Hoge kosten 
voor medische behandeling zijn slechte 
vooruitzichten om aan armoede te 
ontsnappen. Balavikas werkt volgens de 
CBR methode. (Community based 
rehabilitation) 

Beëindig honger, 
zorg voor voedsel-
veiligheid /-zekerheid 
en promoot duur-
zame landbouw 
Gezien de e igen 
inkomsten te klein 
zijn, helpt Balavikas  

met een maandelijkse bijdrage om de 

voedingsarme maaltijden van het ganse 
gezin aan te vullen met fruit en 
groenten. Zo bereiken we meer dan 160 
gezinsleden. 

Zorg dragen voor een 
gezond leven en het 
we lz i jn voor a l le 
leeftijden bevorderen:  
T i j d e n s d e o n t -
moetingsdagen geeft 
een arts informatie 
over het belang van 

therapie, evenwichtige voeding, hoe 
zich beschermen tegen veel voor-
komende ziektes. Balavikas helpt de 
gezinnen om hygiënische producten te 
kopen.  

I n c l u s i e f , 
g e l i j k w a a r d i g , 
kwalitatief onderwijs 
e n k a n s e n v o o r 
levenslang leren voor 
iedereen 
Kinderen met een 
beperking die naar 

school kunnen, moeten de kans krijgen 
op een aangepaste opleiding. Het doel 
is te helpen bij de integratie van 
kinderen met een beperking in gewone 
klassen, leerkrachten te ondersteunen 
en ouders te sensibiliseren.  De 
schoolkosten en het vervoer naar 
school wordt door Balavikas gedragen. 

Gender gelijkheid en 
empowerment van 
vrouwen en meisjes 
V r o u w e n d i e 
o n g e l e t t e r d z i j n , 
kennen hun rechten 
niet. Balavikas werkt 
aan de bevordering 

v a n g e n d e r g e l i j k h e i d e n d e 
zelfredzaamheid van vrouwen, meestal 
weduwen met onvoldoende financiële 
middelen om goed voor hun kinderen te 
kunnen zorgen. 

Chris

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en ons project
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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 
zondag 2 september: Tea-time for India in 
Gierle 
(vzw Balavikas)  

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

Wil je iets doen voor vzw Balavikas? 
Organiseer een ludieke, sportieve, ernstige, lekkere of uitdagende 

activiteit en registreer je actie bij: www.dewarmsteweek.be  

1 mei: Romantische Markt in Olen - 26 mei: Wereldfeesten in Tielen - 3 juni: Lente-
braderij in Vosselaar.
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