
         “  If you help a man, 

     You change one life. 
        If you help a woman, 
     You change a community “ 
 
                                            Cletus. 



WAT IS ARMOEDE?  

VOOR ONS WESTERLINGEN: wij vinden onszelf arm 
als:  

    wij geen wagen kunnen kopen 

    wij niet op restaurant kunnen gaan  

     wij geen nieuwe PC kunnen bekostigen 

     wij niet op verlof kunnen gaan 



VOOR MILJOENEN MENSEN IN HET ZUIDEN  
VAN INDÏE :  
Betekent arm zijn:  

 Chronisch ondervoed zijn  

 Een bejaard familielid niet thuis kunnen houden bij gebrek 
aan middelen  

 Moeten werken vanaf 5 jaar om de familie te helpen  

    overleven en dus niet in de mogelijkheid zijn school  

    te lopen  

 Opeengepakt wonen op een kleine plaats van lemen  

    aarde 

 Geen schoenen bezitten, blootsvoets gaan en aldus  

    parasieten en infecties oplopen  









 
 

WAT IS SCAD?      
SOCIAL CHANGE AND DEVELOPMENT  

 
 

 

 Werd 27 jaar geleden in het leven geroepen    

door Cletus Babu, in Tamil Nadu, een zeer 

arm gebied in Zuid-Indië.  

 SCAD is aktief  in 548 dorpen, voor een 

bevolking van ongeveer 500.000  personen.  

         





VERWEZENLIJKINGEN:  
   Aanleggen van putten en voorraden drinkwater  in het     
      gebied van de ZOUTMIJNEN.  

 

   Inrichting basisonderwijs, secundair onderwijs, gymnasiums,   
       technische scholen (ingenieurs, verpleegsters, andere beroepen) 
       alsmede scholen voor gehandicapten. 
  

   Opvang van verlaten bejaarden. 

 

   Oprichten van poliklinieken voor melaatsen.  

 
   Opstarten van een onderzoeksprogramma voor het vormen 
       van energie uit huishoudelijk afval . 

 
   SCAD krijgt geen staatssubsidies en is dus onafhankelijk van   
      politieke partijen.  

 









De  « onaanraakbaren » zijn 
de armsten onder de armen  

 Zij voeren enkel de 

smerigste werken uit 

 

 Zij bestaan niet voor de 

Staat en zijn door 

iedereen verworpen 

 BEHALVE als zij in een 

van de 548 dorpen 

wonen, ondersteund 

door SCAD, dat deze 

schandalige realiteit 

aanpakt door beroep te 

doen op vrouwen! 



SCAD BELGIUM’S - WOMEN for WOMEN. 

  Belgische vrouwen helpen de vrouwen uit Zuid Indië.  

  Zij helpen 3.000 groepen van vrouwen bij het opbouwen van  

      fokkerijen voor kleine huisdieren via een microfinanciering en  

      met SCAD ondersteuning.  

  Elke vrouw die een microkrediet heeft verkregen, lost dit af aan de  

      groep waarvan zij deel uitmaakt, zodat andere vrouwen op hun beurt  

      dieren zouden kunnen kopen.  



  HET VEETEELTPROGRAMMA  
 

 Selectie van gezonde dieren door veeartsen 

    met oog op de aankoop ervan door vrouwen.  

 Deze vrouwen krijgen regelmatig opleidingen voor het  

    verzorgen van de dieren.  

 De veeartsen zorgen voor regelmatig toezicht, voor de 
nodige inentingen en voor de behandeling tegen wormen.  

 De vrouwen worden bijgestaan bij de verkoop van de  

    dieren, het vlees van de dieren, de melk en de  

    afgeleide produkten (mest en huiden).  

 De prijs van deze diensten is inbegrepen in de   

    aankoopprijs van de dieren.  
 

 







EERSTE UITSLAGEN 
 In een tijdspanne van 4 Jaar zijn de Belgische vrouwen  
    er in geslaagd meer als 75.000 € bijeen te krijgen 
    voor het dierenfokkerijprogramma.  
 
 Dit programma verandert het leven van de  
    Indische vrouwen en hun families. Het blijkt zo  
    gunstig te zijn, dat meer en meer vrouwen-groepen ontstaan. 
  
 Gevolg: Nog meer vrouwen willen beroep doen op 
    de microfinanciering om dieren te kopen of ze te fokken.  
     
    Meer dan 1.000 families wachten om een lening te    
    kunnen verkrijgen! 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
HERINNERING: ons hoofddoel is het 
kopen en doen kopen van afbeeldingen 
van dieren, ten einde deze verder als 
geschenk te geven aan vrienden, 
familieleden of kinderen, ter 
gelegenheid van b.v. verjaardagen, 
kerstfeesten,huwelijksfeesten en 
andere gelegenheden.  

HOE HELPEN ?    



 
 
 
 
 
 
 
 
HELPEN KAN OOK : 
 
  
 Door  maandelijks een klein bedrag te storten via een  

permanente bankopdracht.  
 Door giften (individueel of in groep).  
 Door het sponsoren van een lening voor het fokken van  

dieren en dit voor een hele groep vrouwen.  
 Door het organiseren van allerlei evenementen zoals sport- toneel- 

muziek- of andere manifestaties.  
 Door het betrekken van klassen in de scholen, scouts- of  

andere groepen.  
 Door  ons te steunen dit originele idee te lanceren. Zij bestaat erin 
     bij ons dieren te schenken en de tegenwaarde ervan toe te 
     voegen aan het microkrediet dat de Indische vrouwen in 
     staat stelt de dieren te kopen. 

D I G N I T Y N O T C H A R I T Y  



De prijs van deze dieren  
is miniem,  

gezien vanuit onze  
Westerse normen,  

maar is buitengewoon hoog  
voor de  

"Onaanraakbaren "  
van Tamil Nadu.  

 





 
- Een kalkoen :    6 € 
  
- Een konijn:      10 € 
 
- Een geit:           25 € 
 
- Een koe:         180 € 
  
 

DANK U ! 


