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Namaste! 
Van Paul Solomon kreeg Balavikas onlangs een uitgebreid rapport dat een mooi voorbeeld is van 
hoe een project, dat zich inzet voor de rechten van kinderen, bakens verzet.  
‘Investeren in een betere wereld’ is ook de campagne van 11.11.11. van dit jaar, een thema dat 
nauw aansluit bij onze werking. Investeren doet iedereen. In kinderen, relaties of misschien in 
een woonst, een opleiding, vrijwilligerswerk … Maar de beste investering is er eentje waar 
iédereen beter van wordt. Wat hier gebeurt, heeft impact elders en omgekeerd. Daarom zijn wij 
allen die investeren in een betere wereld dankbaar. U hoort hierbij.  
En omdat we duidelijk willen zijn over de waarden die we nastreven, schreven we een ‘Ethische 
code’ die op onze website, www.balavikas.be te vinden is.  

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

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

december 2021 - nummer 25

Een gedurfde campagne van Paul Solomon

Paul Solomon, van de organisatie LAMP, 
startte op 9 oktober 2020 een campagne om 
het beleid te beïnvloeden; om kinderen met 
een handicap te geven waar ze recht op 
hebben. (zie hierover ook nieuwsbrief 22 en 
23) 
Dit was ambitieus maar in zijn eerste rapport 
toont hij aan dat het haalbaar is. 

In zijn aanvraag voor financiële steun stond 
als algemene doelstelling: 
“Zorgen voor een tastbare verandering in het 
leven van kinderen met een handicap door 
beleidsbeïnvloeding waarbij deze kinderen de 
hoofdrolspelers zijn in het hele proces.” 

Oorspronkelijk was de duur van deze 
campagne bepaald op 6 maanden. De 
pandemie kwam roet in het eten gooien en 
met onze steun werkte Paul en zijn team 
verder tot half juli 2021. Enkele medewerkers 
moesten ti jdens deze periode echter 
overlijdens betreuren in hun familie. 
Paul heeft een kerncomité van 17 personen 
(6 dames en 11 heren) samengesteld met 
deskundigen uit verschillende beroeps-
groepen (zoals kinderbescherming, mensen-
rechtencomité, vereniging van personen met 
een handicap). Dat kerncomité nam eerst de 
gangbare regelgeving door. In november 
werden vertegenwoordigers van 57 dorpen 
(mandals) en 13 stadsdelen van Guntur 
geïnformeerd over het doel van de campagne 
en over de rechten van personen met een 
handicap.  

Een mediacampagne en ook handtekening-
enacties op openbare plaatsen werden 
georganiseerd. De overheid zag dat met lede 
ogen aan omdat hiermee het haperend beleid 
aan de kaak werd gesteld. 

http://www.balavikas.be
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Er werden 54.764 personen met een handicap 
geïdentificeerd. Daarvan hebben 50.744 
personen een invaliditeitserkenning en zijn 
ingeschreven bij SADAREM (Software for 
Assessment o f D isabled for Access, 
Rehabilitation and Empowerment). Die 
personen krijgen een tegemoetkoming van de 
staat. Nog 4.299 personen zijn niet gere-
gistreerd en ontvangen dus nog geen 
tegemoetkoming terwijl ze daar recht op 
hebben. Voor 279 personen is die tegemoet-
koming ondertussen reeds in orde gebracht. 
Ongeveer 35 % van de 54.764 personen zijn 
kinderen tussen 0 en 18 jaar. 
Vermoedelijk heeft 7 % van de bevolking 
(350.000 personen) van Andhra Pradesh een 
handicap. Er is dus nog een weg af te leggen! 

Er is een eisenbundel opgesteld, gebaseerd op 
de wetgeving en op de problemen en vragen 
die het kerncomité tegenkwam.  
- De 21 vormen van handicap die vermeld 
staan in die wet moeten erkend worden. 
- Scholen moeten voorzien zijn van hellingen 
en toiletten voor rolstoelgebruikers. 
- 4 % van het budget van de staat Andhra 
Pradesh moet voorbehouden worden voor 
personen met een handicap. 
- Centra voor inclusief onderwijs (IED-centres) 
moeten gecontroleerd worden of ze inderdaad 
inclusief werken. 

Andere feiten die naar voor kwamen tijdens 
deze campagne: 
- vooral in stedelijke gebieden kennen 
personen met een handicap hun rechten 
- veel personen met een handicap lijden meer 
door sociale discriminatie dan door hun 
handicap 

- in sommige regio’s wordt de tegemoetkoming 
voor personen met een handicap soms 
achtergehouden door politici of dorpsoudsten. 

Het kerncomité overhandigde het rapport op 
14 juli 2021 aan mevrouw Krithika Shukla, de 
hoofdverantwoordelijke voor het welzijn van 
vrouwen, kinderen en personen met een 
handicap van de staat Andhra Pradesh. Het 
rapport werd ook afgegeven aan vertegen-
woordigers van verschillende diensten die 
zorgen voor personen met een handicap. Ook 
de 17 leden van het parlement van het district 
Guntur werden op de hoogte gebracht van het 
rapport en steunen de actie. 

Paul Solomon heeft nu (oktober 2021) een 
voorstel ingediend om deze campagne twee 
jaar te verlengen. Hij wil posters en 
informatiebrochures laten maken  in de lokale 
taal (Telugu) over de rechten van personen 
met een handicap, recht op onderwijs, verbod 
op kindhuwelijken, juridische bijstand voor 
jongeren, bescherming tegen sexuele 
uitbuiting. 

Hij wil een coördinator aan het hoofd stellen 
van een informatiecentrum voor kinderen. Dit 
centrum moet een schakel tussen de burger 
en de overheid zijn waar persoonlijke 
dossiers worden opgevolgd. 

Tweemaal per jaar wil hij een meeting 
organiseren met de betrokken diensten om 
de vooruitgang van deze campagne te 
evalueren en training te geven aan leer-
krachten die instaan voor inclusief onderwijs. 

Vzw Balavikas steunt Paul verder met deze 
campagne. 

Michel
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In driekwart van alle 
landen zijn mannen en 
vrouwen gelijk voor de 
grondwet. In de prak-
tijk ziet het er ook bij 
ons, anders uit. Discri-
minatie blijft overal 
bestaan omwille van 
tradities en sociale 

gewoonten en soms zelfs in de wetgeving. 
Gendergelijkheid is echter een fundamenteel 
recht en een noodzakelijke voorwaarde voor 
armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling , 
waardig werk en sociale samenhang.  
In India is opkomen voor de rechten van de 
vrouw en vooral de emancipatie van vrouwen 
bijzonder belangrijk. Onderwijs voor meisjes 
speelt daarin een belangrijke rol. Het zorgt er 
voor dat vrouwen zich bewust worden van hun 
rechten en dat ze beter voor zichzelf kunnen 
opkomen. Scholing versterkt vrouwen en leidt 
tot een daling van kinderhuwelijken en 
tienerzwangerschappen.  
Beleid en cultuur zorgen er voor dat 
mannelijke nakomelingen vaker geliefd zijn 
dan de vrouwelijke. Kindermoord, abortus op 
basis van geslacht en systematische 
discriminatie bestaan dus ook.   

De vzw Balavikas weet dat gender en 
handicap elkaar nog eens versterken. 
Vrouwen met een beperking hebben het 
moei l i jker dan anderen, zeker onder 

omstandigheden van extreme armoede.  
Als Balavikas hier iets aan wil doen, dan moet 
ze in elk project aantonen dat de huidige, 
nadelige maatschappelijke positie van de 
vrouw (met of zonder handicap) speciale 
aandacht rechtvaardigt.  
We steunen acties die inclusie van deze 
doelgroep proberen te realiseren.  
Actueel worden in het gezinsondersteunend 
project 37 gezinnen gevolgd waarvan 20 
meisjes/vrouwen naar school gaan of een 
opleiding volgen. Van zodra de coronasituatie 
het toelaat zullen 15 moeders, 3 groot-
moeders en 1 tante geholpen worden met 
aangepast werk en krijgen 6 moeders 
medische hulp.  
In het project voor sensibilisatie voor gelijke 
rechten wordt er in elk overlegorgaan 
gestreefd naar gelijke vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen, waaronder mensen met 
een beperking.  
Aandacht van de media en kunnen optreden 
als drukkingsgroep, zijn eerste stappen in het 
wegwerken van de relatie tussen armoede en 
handicap. 
Er is niet alleen een mentaliteitswijziging nodig 
maar ook een verbetering van de algemene 
sociaal-economische toestand. Dit laatste kan 
alleen gerealiseerd worden door een 
volgehouden  inspanning.  

 
Chris 

Koekjesverkoop

De koekjes zijn in productie. Een zakje kost 4,00 euro. 
De zanddeegkoekjes hebben een vanillesmaak of een mengeling van 

vanille- en chocoladesmaak. 
Je kan koekjes bestellen door een mail te sturen naar 

balavikasvzw@gmail.com en door het bedrag te betalen op rekening 
BE94 9795 9033 3214 van vzw Balavikas. 

Smakelijk en bedankt!

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

mailto:balavikasvzw@gmail.com
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De 35 ste en laatste Geschenkenbeurs gaat door in de parochiezaal van Gierle op zaterdag 11 
en zondag 12 december 2021. 
Op vrijdag 10 december is er om 20.30 uur een optreden van het WOSH-koor uit Heist-op-den 
Berg. De deuren gaan open om 19.30uur. De inkom bedraagt 
€ 7,00 voor leden KWB en partners, € 10,00 voor niet-leden.  
Op zaterdag 11/12 is de geschenkenbeurs toegankelijk van 
13 tot 18 uur. 
Op zondag 12/12 is de beurs open vanaf 10 uur. ’s Middags 
kan men er tussen 11.30 en 13.30 u eten (aperitief, verse 
soep, kip met groenten of appelmoes, kroketten en dessert). 
Volwassenen betalen € 20,00, kinderen € 12,00. Radio KLT 
verzorgt een uitzending ter plaatse. 
De beurs is toegankelijk mits het voorleggen van het Covid 
Safe Ticket. 
Kom zeker langs. Niet alleen om de feestelijke stand van Balavikas en die van andere 
organisaties te bewonderen. Maar vooral om samen met ons je dankbaarheid te tonen voor de 
leden van KWB Gierle die dit evenement voor de laatste keer organiseren. Bedankt KWB! 

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

Erkenningsnummer: 0810-770-144RP 

Met steun van de provincie Antwerpen, 
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 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

Heb jij je weg al gevonden naar Trooper?

Via trooper.be kan je ons gratis steunen, wanneer je online shopt! 
Zo krijgen wij extra centjes in het laatje.  
Ga naar www.trooper.be/balavikasvzw of zoek onze unieke pagina op 
www.trooper.be, klik op je favoriete winkel (meer dan 600 shops). Winkel zoals je 
altijd doet.  
Door via trooper.be te passeren, ontvangen wij een percentje van het 
aankoopbedrag. Zelf betaal je geen rosse eurocent extra!

Geschenkenbeurs 11, 12 december 2021

http://www.trooper.be/balavikas
http://www.trooper.be

