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Namaste! 

Met uw hulp en van vele anderen zijn wij in staat doelen te realiseren hier en in India.  
Het succes van de Slimericks, de Molenfeesten en de Tea-time zijn het resultaat van een 
samenwerking met mensen met een groot hart voor de vzw.  
Shukriya (= Hindi voor dankjewel). 
Ook een woord van dank aan de KWB van Gierle die voor de 33ste keer een alternatieve 
geschenkenbeurs organiseert ten voordele van projecten in eigen streek of het buitenland.  
Balavikas is dit jaar de hoofdstand. Naast onze kleurrijke verkooptafel zullen we informatie geven 
over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en hoe wij die in onze werking realiseren.  
Want deze doelstellingen zijn de krijtlijnen voor een betere en gezondere toekomst voor iedereen, 
hier en in het Zuiden.  
Laat de kans niet voorbij gaan om ons een bezoekje te brengen op 8 en 9 december.  

Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Christine Goris, Marij Elewaut en Michel Huybrechts
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In het begin van het jaar vatte ik het stoute 
plan op om een atypische uitdaging aan te 
gaan ten voordele van vzw Balavikas. Waar 
anderen voor een goed doel een marathon 
lopen, te voet naar Santiago de Compostela 
trekken of naar Rome fietsen, koos ik voor 
een poëtisch avontuur. Ik moest en zou een 
marathon van 42 rijm-gedichten schrijven 
over de actualiteit van de 
week en dit aan een tempo 
van 1 gedicht per week. Alle 
gedichten zouden een slim-
m i g h e i d j e , e e n s p i t s -
v o n d i g h e i d j e , e e n 
doordenker t je bevat ten. 
Vandaar de toepasselijke 
naam ‘slimerick’, verwijzend 
naar de be-kende dichtvorm 
‘limerick’.
Mijn eerste opdracht was een potentieel aan 
geïnteresseerde lezers vinden als sponsor 
van mijn project. Dit lukte wonderwel. In een 
mum van tijd engageerden zich 125 lezers of 

volgers zo u wil. Ik noem ze de echte 
slimericks.
Als ik terugkijk op het traject dat ik gelopen 
heb, aan inspiratie geen gebrek zou ik 
zeggen. In een week tijd gebeurt zoveel dat 
ik echt kon kiezen uit verschillende actuele 
items. Ik moet eerlijk toegeven, op den duur 
ontwikkel je een soort zesde zintuig en wordt 

het een vorm van spielerei. 
Een spelletje met woorden en 
zinnen waar ik iedere week 
van genoten heb. De fijne 
reacties die ik onderweg 
kreeg van mijn volgers gaven 
mij vleugels. En als je kan 
vliegen is India geen ver-van-
mijn-bed-show maar een heel 
dichte realiteit.

Mijn rijmmarathon is een feit, 
die passie geraak ik nooit meer kwijt.

Marc Laenen

Iedereen Slimerick

Kiere(t)wiet 
Het moet blits en in een flits 
met een tweet die je instant ziet 

zo wordt de actualiteit 
in geen tijd verleden tijd 

amper geweten snel vergeten.
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Sanitair gebouw in Kondramutla betegeld

In de nieuwsbrief 13 van november 2017 
schreven we dat het sanitair gebouw in het 
meisjesinternaat van Kondramutla afgewerkt 
was. De voorziene betegeling van trappen en 
ruimtes kon toen niet gerealiseerd worden 
omwille van de prijsstijging van bouw-
materialen. 
Balavikas heeft aan de zusters gevraagd om 
een budgetaanvraag voor de betegeling op te 
stellen. Het plaatsen van vloer-en wandtegels 
vonden we noodzakelijk om het onderhoud 
van het gebouw en de hygiëne te verbeteren. 
Tijdens de voorbije maanden werden de 
ruimtes betegeld. Nu is het gebouw echt 
helemaal klaar. Het resultaat mag gezien 
worden. 
Chris 
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De vzw Balavikas heeft als 
doel mensen met een 
beperking te helpen om 
zichzelf te leren helpen. 
Op deze manier werkt de 
vzw aan verschillende van 
deze doelstellingen. 

Verzeker toegang tot 
duurzaam beheer van 
water en sanitair voor 
iedereen 
B a l a v i k a s b o u w d e 
aangepaste toiletten voor 
gezinnen met een kind met 

een fysieke beperking. Ook voor de 150 
meisjes in het internaat van Kondramutla 
heeft Balavikas een totaal nieuw sanitair 
gebouw met toiletten, badkamers en 
wasruimte gezet. 

B e v o r d e r d u u r z a m e 
e c o n o m i s c h e g r o e i , 
tewerkstelling en waardig 
werk voor iedereen 
Ouders die niet kunnen 
rekenen op een waardig 
inkomen worden geholpen. 

Balavikas ondersteunt hun keuze om 
bijvoorbeeld een naaiatelier, een kleine 
onderneming of een tuin-of landbouwactiviteit 
op te zetten. Een goed voorbeeld van 
waardig werk is de pc-shop van Sravan 
Kumar. 

Dring ongelijkheid in en 
tussen landen terug 
B a l a v i k a s b e h a n d e l t 
iedereen gelijk, ongeacht 
leeftijd, geslacht, han-
dicap, godsdienst of eco-
nomische status. Kinderen 

helpen om naar school te gaan en een 

beroep te leren is een manier om de 
ongelijkheid te verminderen. 

Duu rzame s teden en 
gemeenschappen 
Balavikas ondersteunt de 
CBR-methode (Community 
Based Rehabilitation) die 
gebruikt wordt om per-
sonen met een beperking 

en hun familie de nodige vaardigheden en 
middelen te geven om deel te nemen aan het 
gemeenschapsleven. 

P a r t n e r s c h a p o m 
doelstellingen te bereiken 
Leden van de vzw zijn lid 
van lokale adviesraden en 
zijn actief binnen de 4de 
pijler koepel. Met spreek-
beurten en de nieuwsbrief 

dragen we bij om mensen te sensibiliseren 
voor mondiale samenwerking. 

Voor de volledigheid vermelden we de 
andere duurzame ontwikkel ingsdoel-
stellingen. De activiteiten van de vzw hebben 
geen directe raakvlakken met deze 
doelstellingen. 

Chris en Michel

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 
Alternatieve geschenkenbeurs (organisatie KWB Gierle) 

Centrale stand: vzw Balavikas 
zaterdag 8 december van 13 tot 18 uur 

zondag 9 december van 10 tot 18 uur - optreden van Randolf en Joke 
Familierestaurant op zondagmiddag (tot 13:30 uur) - volwassenen: € 17, 00, 

kinderen (-12 jaar) € 10,00 

parochiezaal St. Jan, Denefstraat, Gierle 

Voorbije activiteit
2 september was een zeer mooie 
zomerdag voor onze Tea-time. Er 
werd genoten zowel van 
zoetigheden en drank als van de 
zon. Het werd een succes door de 
inzet van vele vrijwilligers bij het 
opbouwen en het afbreken en door 
de aanwezigheid van   
vrienden, buren en familie.
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