
Wat een onvergetelijke belevenis, deze     
14 daagse reis naar Tamil Nadu en Kerala  
in  het kader van SCAD.                                  

Het was werkelijk een onderdompeling in een nieuwe 
wereld, zo verschillend van onze werkelijkheid.        
Het Zuiden van Indië is boven alles een sfeer die je 
moet opsnuiven en beleven. Het is een patchwork van 
levendigheid, geraas, geuren, kleuren en contrasten….
Aan de ene kant heb je  de rust van het platteland en 
aan de andere kant de ontdekking van de bruisende 
steden waar het claxongetoeter  van ongeduldige auto-
bestuurders zich vermengt met het ongeordende en 
razendsnelle verkeer waarin verouderde, overvolle, 
en smerige publieke autobussen die zich hortend 

en botsend over de verzakte wegen een weg 
banen….met daarnaast  de onberispelijk 
geelgekleurde private schoolbussen, de 
gekleurde rickshaws ,moto’s met hun oorver-
dovend geknetter, fietsen in alle maten en 
kleuren ,roekeloze voetgangers, koeien die  
op de weg liggen of onverschillig voortschri-
jden zonder zich te bekommeren over het 
omringende verkeer….en niet te vergeten 
de vele al even onvoorzichtige geiten en 
zwerfhonden.

Het Zuiden van Indië is ook een défilé 
van golvende en zwierige sari’s in glinste-
rende kleuren, harmonieus en betove-
rend gedragen door die  mooie Indische 
vrouwen met hun prachtige glimlach 
zowel in de stad als op het platteland.                           
Voor mij was het ook een ontdekking van 
de prachtige tempels die de zee domineren.         
Deze zeer levendige bedevaartplaatsen,

                                   
die staan voor devotie en animatie…lijken de vibratie van de stad van zich af te schudden om je uit te nodigen 
tot meditatie. De schoonheid van de tropische landschappen van backwaters en de theeplantages van Kerala 
deden je snel de omringende vochtigheid en de vele muggen vergeten. Tenslotte was er natuurlijk nog de harte-
lijke en warme ontvangst van het personeel van SCAD en van de kinderen die gesteund worden door SCAD.
Zo is Indië mij overgekomen, zo warm, zo levendig, zo aanhankelijk….en de zin om onmiddellijk terug te keren.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                      Michèle Vrebos               
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Dank zij jullie steun is 2015 een
zeer vruchtbaar jaar geworden voor 

SCAD!    
Dit is dan ook een aanzet  om ons nog 
meer toe te spitsen  op het doel van onze 
vereniging nl de misdeelde vrouwen in het Zui-
den van Indië te helpen hun waardigheid terug 
te vinden zodat ze in hun eigen behoeften 
alsook die van hun familie kunnen voorzien..

Kerstmis en Nieuwjaar naderen….De periode 
van delen, vriendschap, reflectie en vrede op 
aarde.

De ganse ploeg van SCAD dankt u hartelijk en 
wenst u een “Vrolijk Kerstfeest” en een “Gelukkig 
Nieuwjaar” vol van geluk voor u en allen die u 
dierbaar zijn

Mijn indrukken van de reis
naar Indïe

Kiane Van Lindt

“Om een natie wakker te 

schudden, moeten we de vrouwen 

bewust maken. Wanneer zij in beweging 

komen, beweegt ook de familie en vervolgens 

het dorp en daarna het hele land en op die 

manier kunnen we bouwen aan het 

Indië van morgen.”

Met dank aan Kiki, om mee te kunnen reizen met een groep
van speciale mensen, die gekozen hebben om deel te nemen aan deze 

uitzonderlijke reis, die we samen hebben kunnen realiseren dankzij 
aan Scad en de samenwerking van het bevoegd personeel,waaronder 

in de eerste plaats, de geduldige gidsen en het uiterst vriendelijk
huis- en keukenpersonneel.

Annie Moyar



De landbouwersvrouwen
De wereld dag voor de rurale vrouw heeft plaats gehad op 
15 oktober.Al onze Belgische leden hebben hieraan deelge-
nomen door een diner, een bridgeavond of een concert te 
organiseren. Dit heeft ons het bedrag van 730 € opgebracht  
ten voordele van de vrouwen van Tamil Nadu.
Goed nieuws! Dank zij  de Self Help Groups, die wij steunen, 
zijn deze vrouwen zich ervan bewust geworden dat ze dingen 
in beweging kunnen zetten.                                                                                     
Sommigen zijn er zelfs in geslaagd een bus langs hun dorp te 
laten passeren. Zo krijgen hun kinderen de kans om in het nabu-
rige dorp naar school te gaan, wat voorheen niet mogelijk was.
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Wist u dat SCAD al meer dan 30 jaar bestaat en dat het zich ontfermt over 600 dorpen? Als asbl neemt ze het op voor  de 
meest kwetsbaren : oudere personen, kinderen, gehandicapten, melaatsen en zigeuners. Ze bereikt  meer dan 600.000 personen.
Door middel van het micro-krediet, geeft SCAD de kans aan de vrouwen om in hun eigen behoeften en ook die van hun         
familie te kunnen voorzien. Dank zij het micro-krediet  krijgen deze vrouwen de kans om hun eigen kalkoenen, konijnen,      
geiten en koeien te kweken.
Om dit micro-krediet te voeden, hebben we uw hulp nodig! Waarom zou u niet een doorlopende opdracht onderschrijven voor 
een bedrag van 5 of 10€ ? Het is een kleinigheid voor u maar het betekent enorm veel voor hen !

U krijgt een fiscaal attest vanaf 40€ per jaar!
Reknr.:BE10 0000 0000 0404 van de koning Boudewijn stichting  met enige vermelding 128/2519/00035
Zonder fiscaal attest:
Reknr.: BE02 7380 2717 1540 van “Zoutmijnen” met vermelding: SCAD/DON                  

  T H E A T E R  !  T H E A T E R  !  T H E A T E R  !  T H E A T E R  !  T H E A T E R  ! 
    
               Een theateravond ten voordele van SCAD zal plaats vinden op
                                        23 maart 2016 om 20u30 in het 
                       “ANTWAARPS TEATER”  -  Arenbergstraat 10  te Antwerpen    
 Het stuk, met de evocatieve titel « Amaai Mijne Rug ! »  belooft  plezierig te worden!        
Vanaf januari, kan u kaarten verkrijgen bij de leden van SCAD tegen de prijs van 25€                                 

Info: Anne Maes : 0477/46.82.28

Hartelijk dank bij voorbaat!

Save the date !

Zondag 20 september 2015  – stralende zon  – 
autoloze zondag – cultuur – vriendschap – Mechelen 
enthousiasme – wandelrally – SCAD – succes !

Wat is de rode draad? 
Een onvergetelijke activiteit, van A tot Z bedacht en 
gerealiseerd door André et Jacqueline Costa Costa ten 
voordele van Scad.   Bravo en bedankt  !

99 deelnemers vergezeld door een twintigtal kinderen  
doorkruisten de straten van Mechelen, omhoogkijkend,  
zeer oplettend en ogen en oren wijd open.      
Dat was wel nodig om de uitdaging te kunnen aangaan van de 
20 vragen (+1 bijkomende) en 13 foto’s.
Na een zeer sympathieke halte om de batterijen wat op         
te laden, en enkele duizenden stappen verder,  hebben 
we in een ontspannen sfeer kunnen genieten van een                
(h)eerlijke Indische maaltijd voorbereid door Gopi in een 
ontspannen sfeer.         
Waarvoor dank!
Het verbeteren van de antwoorden,  de bekendmaking van 
de resultaten,  de felicitaties van de jury, de prijzen uitge-
deeld aan de beste deelnemers, bedankt aan alle helpende 
handen!
De stad Mechelen en Scad hebben enkele mooie troeven in-
gezet ten voordele van de moedige vrouwen die onze steun 
waard zijn.

Namaste !                                   Fabienne Convent                              

SCAD 
evolueert, 
breidt uit!

In maart, verkopen we 
éénjarige planten ten      

voordele van Scad. 
Meer info: in maart 2016

U kan SCAD beter leren kennen door te surfen naar  www.scad.be.  
    Surf dan ook even naar SCAD INDÏE : www.scad.org.in

Wij verzamelen de
restjes van kaarsen om er nieuwe van te maken en ze 

te verkopen op de beurs van Creativa !
Als u er hebt, neem dan contact op met Kiane: 03/887.11.33

Wij wensen jullie enkel op de hoogte te houden van onze aktiviteiten.Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur een mail naar francoise.taymans@skynet.be


