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Namaste! 
Verbonden met Balavikas? Ja, jullie zijn met velen die ons werk in India vertrouwen, helpen of 
aanwezig zijn op activiteiten en financieel ondersteunen met giften. 
December 2018 was een succesvolle maand. Individuele giften, de Geschenkenbeurs van de 
KWB Gierle en de acties in het kader van De Warmste Week maken het mogelijk om ginder te 
helpen. Dit zijn tekenen van verbondenheid en geeft ons hoop voor de toekomst. U laat ons 
niet in de steek, bedankt.  
In 2019 is onze kalender goed gevuld en staan we voor nieuwe uitdagingen. Daarom vragen 
we je om een actieve wereldburger te zijn: steun en organiseer, kom en breng vrienden mee. 
Samen bouwen we aan een rechtvaardige wereld.  

Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Christine Goris, Marij Elewaut en Michel Huybrechts

Nieuwsbrief  
De vzw steunt projecten voor kinderen en 
jongeren met een beperking in Zuid-India 

maart 2019 - nummer 17

Op 17 januari 2019 organiseerde zuster Joshi en Solomon voor de derde maal een 
bijeenkomst voor families met een kind met een beperking. 

Middagmaal tijdens de derde bijeenkomst in Nallappadu.
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Beëindig alle vormen van armoede (SDG 1)

Dit is de titel van 
de eerste duur-
zame doelstelling 
die de Verenigde 
N a t i e s h e e f t 
opgesteld om te 
werken aan een 
rechtvaard ige, 
d u u r z a m e e n 
v r e e d z a m e 

wereld tegen 2030.  

Het einde van de armoede? Het is 
mogelijk! 
Zelfs de voorzitter van de Wereldbank roept 
de internationale gemeenschap op om de 
extreme armoede uit de wereld te helpen. Hij 
acht het haalbaar om het aantal mensen dat 
van minder dan 1,25 dollar per dag moet 
rondkomen, in 2030 tot 3 procent van de 
wereldbevolking terug te brengen.  
Het goede nieuws is dat de extreme armoede 
hard is gekrompen. In 1990 leefde 36 procent 
van de wereldbevolking op vrijwel niets. Nu is 
dat nog maar zo’n 10 procent.  
Een belangrijk aandachtspunt is India, dat 
meer armen herbergt dan enig ander land. 
Een nieuwe strategie moet de komende jaren 
ongeveer 300 miljoen Indiërs uit de armoede 
helpen. De afgelopen jaren zijn reeds 
miljoenen inwoners uit de klasse van extreme 
armoede ontsnapt, wat niet betekent dat ze 
nu welvarend zijn. Ze leven nu van enkele 
dollars per dag, in plaats van 1 dollar.  
Een grote economische groei zoals in India is 

alleen niet genoeg om de armoede uit te 
bannen, en om de groeiende kloof tussen arm 
en rijk te versmallen. Economische vooruit-
gang sijpelt niet zomaar naar de onderste 
lagen van de bevolking. En nieuwe be-
dreigingen die de levens van miljoenen armen 
dreigen te bemoeilijken, doemen op zoals de 
klimaatopwarming.  

Armoede bestrijden is mensen van 
honger bevrijden?  
Natuurlijk moeten mensen allereerst te eten 
hebben, maar dat is niet voldoende. Een 
vrouw die 16 tot 18 uur per dag werkt om 
haar kinderen te voeden, dag in, dag uit, 
verlos je niet van de armoede.  Waarom?  
Omdat ze afhankelijk blijft van degenen die 
de macht en de rijkdom hebben.  
Het enige dat helpt is de keten van 
afhankelijkheid en uitbuiting te doorbreken. 
Geef de armen een stem en macht, zodat ze 
relaties kunnen veranderen, eerli jker 
afspraken kunnen regelen, de belangen 
kunnen behartigen voor zichzelf en hun 
gezin. Verwijder de barrières die hun 
‘empowerment’ - de zeggenschap over hun 
eigen leven – in de weg staan. Soms zijn dat 
wetten, maar vaker zi jn het sociale 
gebruiken, zoals het kastensysteem.   
Als grote bazen blijven denken dat arme 
mensen lui, dom en ondankbaar zijn. Als 
beleidsmakers ervan uit gaan dat armen niet 
aanspreekbaar zijn en geen verstandige 
beslissingen over uitgaven kunnen doen, 
dan zullen de armen nooit partners in hun 
eigen ontwikkeling worden.  

 
Door het sterker maken van elke individu en 
de gemeenschap wil Balavikas voorwaarden 
scheppen die het voor de arme dalits met 
een beperking en hun gezin mogelijk maken 
om te participeren aan hun ontwikkeling. 
Daar gaan we voor en met jullie maken we 
het verschil! 

Chris
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Het jaar 2018 zal de geschiedenis ingaan als 
een uitzonderlijk warm jaar.  Een reden te 
meer om onze vzw Balavikas ook dit 
jaar op te geven als goed doel voor 
de “Warmste week” van Studio 
Brussel.   

Onze gekende kerstkoekjes werden 
weer goed gesmaakt door onze 
sympathisanten!  We kregen zelfs 
hulp van vrienden die extra koekjes kochten 
voor de hele familie.  Ook kennissen boden 
de koekjes te koop aan in verenigingen 
waarvan zij deel uitmaken.  Hierdoor kregen 

we niet alleen extra steun, maar werd de 
werking van Balavikas in een ruimere kring 

bekend gemaakt.  

En we verkochten niet enkel koekjes: 
aan de kerststal van Vosselaar werden 
pannenkoeken gebakken, en gaven 
vele aanwezigen een vrije bijdrage voor 
de l ekke re chocomousse . Ook 
verkochten we dit jaar Taco-chips aan 

diegenen die liever steunden met iets 
“hartigs”.                                        

Verder hadden we geluk dat we nog een 
“extraatje” konden meepikken: collega’s van 

Warm, warmer, warmst!

Een nieuwe bestuursmeerderheid in de provincie 
Antwerpen en de gevolgen voor 4de pijlers

Na de recente verkiezingen heeft het nieuwe bestuur van de provincie Antwerpen een 
bestuursakkoord over ontwikkelingssamenwerking klaar. 
Als 4de pijler zijn we diep teleurgesteld.  Samen met 11.11.11, ngo’s en het 4de Pijlersteunpunt 
hebben we de situatie besproken.  
Wat staat er in het bestuursakkoord? 
‘De provincie Antwerpen blijft zich onverkort engageren om jaarlijks 0,7% van de gewone 
begroting te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. We stappen wel af van de politiek om 
als provincie een apart beleid te voeren en ruim 1/3 van het budget te gebruiken voor eigen 
personeelsinzet. Deze aanzienlijke overhead is niet in verhouding. Er zijn voldoende NGO’s die 
een kwalitatieve werking en verdeling van de middelen kunnen garanderen. Ook een 
versnippering van het budget is weinig doeltreffend. Het Departement Financiën zal er jaarlijks 
op toezien dat het budget integraal aan maximaal vier door de deputatie aan te duiden NGO’s 
gestort wordt. Eénmaal per jaar brengen deze NGO’s hierover verslag uit in de commissie 
financiën. …’  
 
Welke zijn de gevolgen?  
- geen wijzigingen van het beleid in 2019, wel vanaf 2020. Positief is dat er nog wel 0,7% van    
de begroting kan besteed worden maar nominaal is er minder budget ter beschikking 
- de dienst Mondiaal Beleid wordt afgeschaft 
- geen subsidies voor 4de Pijlers 
- geen sensibilisering of Noordwerking 
- zeer grote budgetten voor max. 4 NGO’s. Positief is de aandacht voor de 
klimaatdoelstellingen.  
 
De 4de pijler beweging blijft niet bij de pakken zitten. Over het gesprek met de gedeputeerde en 
de besluiten, informeren we je later. 
Chris
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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 

10 maart 2019:  
Solidariteitsbrunch in Gierle 

1 mei 2019:  
Romantische Markt in O.L.V. Olen 

26 mei 2019:  
Lentebraderij en Duurzame 

Doelstellingenmarkt in Vosselaar 

4 augustus 2019:  
Molenfeesten in Gierle

een lid en vriend 
van de wandel-
groep Fairfoxes 
v e r k o c h t e n 
tijdens de lunch-
pauze hotdogs. 
Elke werknemer 
mocht een goed 
doel opgeven dat 
h i j / z i j w i lde 

steunen.  Uit deze  voorstellen zou één 
project gekozen worden, waarnaar de 
opbrengst zou gaan. Als bij wonder kwam 
Balavikas als winnaar uit de bus!! Een héle 
dikke ‘merci’, om aan ons te denken!  

Wij willen nogmaals alle initiatiefnemers en 
schenkers bedanken omdat we, mede door 
hun inzet, 2018 konden afsluiten met een 
zeer warm gevoel .  
Christine

Tijdens de 
geschenkenbeurs 
van KWB Gierle 
werd een wedstrijd 
gehouden. Els had 
alle antwoorden 
juist en was zeer 
gelukkig met deze 
prijs van onze vzw. 

KWB Gierle kon trouwens 6550,00 euro 
verdelen over de deelnemende organisaties. 
Bedankt! 

Voorbije activiteit
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