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Namaste! 
In deze ongekende en onzekere tijden maken wij ons zorgen over de gevolgen van COVID-19 
voor iedereen wereldwijd en vooral voor de gezinnen met een kind met een beperking in India. 
De kinderen zijn thuis want de scholen zijn dicht. Naar de dokter of de kinesist gaan is nu 
onmogelijk. Ouders die er vóór de coronacrisis als dagloner of arbeider in slaagden rond te 
komen met de beetjes die ze verdienden, verloren hun baan. We kunnen ons de gevolgen 
moeilijk inbeelden. Daar bovenop neemt het aantal besmettingen in de dorpen elke dag toe. 
Onverstoorbaar blijven zuster Joshi, Paul, Mumtaj en Kondalu contact houden met de gezinnen 
en delen ze voedsel en toiletartikelen uit.  
De activiteiten van de vzw werden sinds 13 maart één voor één afgelast. We blijven hopen in het 
najaar opnieuw plannen te kunnen maken en hebben daarvoor uw hulp nodig. Alles is mogelijk.  
Intussen brengen we u een tweede reisreportage. Hopelijk dat je je hierdoor aangemoedigd voelt 
om te helpen in onze missie.   

Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Christine Goris, Marij Elewaut en Michel Huybrechts
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Bezoek aan ons project (deel 2)

Wat leerden wij tijdens het bezoek aan het 
project in maart op gebied van de gezond-
heidszorg en op het vlak van huisvesting?  
 
Sinds twee jaar is er een goede samenwerking 
met een plaatselijk ziekenhuis en worden de 
kinderen opgevolgd door specialisten, een 
logopedist en kinesist. De meeste kinderen 
hebben een meervoudige beperking en dat 
wordt jammer genoeg niet altijd herkend en 
dus niet of te weinig behandeld. Een groot 
aantal van de kinderen is doof geboren. 
Bloedverwantschap bij de ouders is vermoe-
delijk vaak de oorzaak van handicaps. 
Er is reeds vooruitgang geboekt maar de 
opvolging met aandacht voor de hele familiale 
situatie kan beter. Het gebeurt dat vaders het 
gezin verlaten of een drankprobleem hebben. 
Dat moeders en andere kinderen ook ziek zijn 
of een beperking hebben.  

Sireesha is 12 jaar. Ze is met haar zus en 
moeder naar de groepsbijeenkomst gekomen. 
Zij had een verkeersongeval en heeft een 
nieuwe beenprothese nodig. Zonder vader is 
moeder de enige kostwinner. Zij is een 
bekwame naaister en maakt prachtige rokken 
en jurken. Het huis is van grootmoeder en als 
zij sterft, staat ze op straat. Daarom droomt de 
moeder van Sireesha van een eigen huis met 
plaats voor een winkel.  
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Balagangadhar is een 12-jarige jongen met 
een hazenlip. Een chirurgische ingreep is 
gepland omdat hij ’s nachts ademhalings-
problemen heeft. Hij zit in de 7de klas en zijn 
droom is om politieagent te worden. Papa is 
een veldwerker, mama blijft thuis en zorgt voor 
haar zieke dochter die niet naar school gaat.  

Ratnam is 10 jaar oud en heeft een halfzijdige 
ver lamming en een spraakprob leem. 
Momenteel gaat hij naar een normale school 
maar kan niet goed volgen. Hij kan naar de 
kine en zijn erg gemotiveerde papa oefent 
dagelijks met hem. Dit is zeer belangrijk voor 
zijn mobiliteit. Mama is huisvrouw en zou graag 
een kruidenierswinkel willen starten.  

Mohammed Ali is een goede student van 16 
jaar en zit in de 6de klas. Sinds zijn geboorte is 
zijn rechterbeen reeds 5 maal geopereerd en 
hij kan er nog steeds niet op steunen. Kan een 
volgende ingreep nog helpen? Zijn mama is 
huisvrouw en heeft ook medische problemen. 
Papa is metser en heeft zelf hun huis gebouwd 
maar is hiervoor een grote lening aangegaan.  

Op het vlak van huisvesting zijn er grote 
verschillen. Een aantal gezinnen wonen in 
eenvoudige huizen uit baksteen, met één tot 
drie kamers en soms een badkamer. Maar de 
meerderheid moet zich tevreden stellen met 
een eenvoudige constructie, zonder veel 
comfort. Eén ruimte die gedeeld wordt om te 
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India is enorm zwaar getroffen en het aantal besmettingen door Covid-19 dreigt dramatisch te 
worden. Toen premier Modi op 22 maart om 20 uur een algemene quarantaine afkondigde die zou 
ingaan om middernacht, deed hij dat zonder enig overleg met de betrokken instanties. Burgers 
konden niet meer gaan winkelen, het openbaar vervoer werd meteen stilgelegd en de 100 miljoen 
arbeidsmigranten werden plots afgesneden van werk, onderdak en inkomen. Noodgedwongen 
begonnen velen aan een lange voettocht van honderden kilometers huiswaarts. Sindsdien werd 
de lockdown steeds verlengd. Want de terugkeer van de migranten heeft er voor gezorgd dat het 
virus zich tot in de dorpen heeft verspreid. Op het platteland is van gezondheidszorg weinig 
sprake. India telt slechts 8 dokters per 10.000 burgers. 75 % van de gezondheidszorg en 40 % 
van de ziekenhuisbedden zijn geprivatiseerd en dus peperduur. Vorig jaar stierven elke dag 1400 
mensen aan tbc, door luchtvervuiling en slechte behuizing en was het land goed voor een derde 
van alle longontstekingen in de wereld. (Knack van 8 april 2020)  
Sinds het uitbreken van de crisis trekt de ploeg van zuster Joshi en de organisatie van Paul 
Solomon dagelijks de streek rond om de bevolking te informeren over de gevaren van het virus. Zij 
delen mondmaskers, zeep en voeding uit zoals rijst, aardappelen, bloem, suiker, groenten en olie. 
In april en mei heeft de vzw de 37 gezinnen met een kind met een beperking extra gesteund.  
Zolang deze crisis duurt, zullen we dit volhouden.  

Chris

Het virus kent geen grenzen, solidariteit gelukkig ook niet

Verhoging naar 60 % belastingvermindering in 2020

GOED NIEUWS voor giften op de rekening van Via Don Bosco voor Balavikas 
Concreet betekent dit dat een gift van € 100,00 dit jaar recht geeft op een belastingaftrek van € 
60,00 in de plaats van € 45,00. Dit wetsontwerp werd op 9 juli 2020 door de Kamer goedgekeurd. 
1. Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een belastingvermindering ten 
bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%. 
2. Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 
10 naar 20 % van het totale netto-inkomen van de schenkers.  
De wet is van toepassing op giften tot 31/12/2020. 

slapen en een afdak waar ze overdag zitten te koken op een 
houtvuur. Zich wassen gebeurt achter een kleine schutting en 
meestal is er geen toilet.   

Tijdens de reis hebben we gezien hoe kwetsbaar de 
gezondheidszorg is. Maar net als hier hebben we respect voor 
het werk van ons team, de therapeuten en de vele vrijwilligers. 

Chris 
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e-mail: balavikasvzw@gmail.com     website: www.balavikas.be 

Erkenningsnummer: 0810-770-144RP 
met steun van de gemeente Vosselaar en Steunpunt 4de pijler

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 40,00 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

Wordt het een ‘minder Warme Week’?

In het nieuwe concept voor de Warmste Week van studio Brussel staat in 2020 het 
vrijwilligerswerk centraal en wordt er niet meer ingezet op fondsenwerving. Dat is jammer omdat 

Balavikas jaarlijks deelneemt aan deze actie om tijdens de eindejaarsperiode fondsen bij elkaar te 
krijgen. En dit jaar zou het van pas komen omdat heel wat activiteiten noodgedwongen niet 

konden plaatsvinden door de coronacrisis. 
We mogen trots zijn dat we tijdens de coronacrisis zo goed voor elkaar hebben gezorgd. Maar 

blijft er ook ruimte om te zorgen voor ‘anderen’? 
We zijn natuurlijk ook allemaal op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zo heeft de Warmste Week ons 

misschien toch ook wat te bieden. Wij kunnen vrijwilligers betrekken bij het organiseren van 
fondsenwervende activiteiten. 

Help ons door een activiteit te organiseren die geld in het laatje brengt. Balavikas gaat zeker 
nog koekjes verkopen en hopelijk op de geschenkenbeurs van Gierle staan. Heb je ook een goed 

idee?  Niets houdt je tegen, deel je plannen met ons.   
Hou zeker onze volgende nieuwsbrief en je mailbox in de gaten. Wie weet hoe warm het nog 

wordt.  
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