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Namaste! 
De violen gelijkstemmen.  
Sinds maart 2020 hebben de gezinnen van het project het zwaar gehad door de pandemie. Ook 
zuster Joshi en haar medewerkers konden niet werken zoals verwacht. Het was dus tijd om alle 
neuzen terug in dezelfde richting te krijgen. Het resultaat is een nieuwe toekomstvisie die ons 
werk zal bepalen voor de komende twee jaar. 
Het project van Paul Solomon, over de rechten van mensen met een beperking, wordt 
uitgebreid.  
Wij maken voorzichtige plannen voor activiteiten om je weldra zonder beperkingen weer te 
mogen ontmoeten 
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Weerslag van corona op de werking van het CBR-project

We houden er aan om je via de nieuws-
brieven in te lichten over het wel en wee van 
het project. Het CBR-project (community 
based rehabilitation) voor de kinderen en 
jongeren heeft het de laatste 12 maanden 
moeilijk gehad.  
Zuster Joshi Kataru is als kloosteroverste 
verantwoordelijk voor een middelbare school 
en een verpleegstersopleiding met bijbe-
horend internaat. Corona had een groot effect 
op het welzijn van de schoolkinderen, de 
leerkrachten en begeleiders. Daardoor had ze 
te weinig tijd om de gezinnen van het 
project op te volgen. De huisbezoeken 
werden uitgesteld en vielen later volledig stil 
door het ontslag van de twee assistenten. De 
overeenkomst met de heer Kondalu werd 
opgezegd en mevrouw Mumtaz nam ontslag 
omdat ze kon beginnen in een andere 
organisatie. Door deze feiten werd het project 
figuurlijk onthoofd.  
Het welzijn van de kinderen met een 
beperking en hun familie blijft echter onze 
eerste zorg. Er werd bij zuster Joshi aan-

gedrongen om de werking van het project 
grondig te herbekijken. Het resultaat is een 
nieuwe visietekst met duidelijke plannen voor 
de volgende jaren. 

Chris
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Een nieuwe visietekst voor het CBR-project

Samen met Somi Reddy (programma 
coördinator bij VRO), Gopal Rao (hoofd van de 
Zilla Parishad hogeschool in Pedanandipadu), 
Velangini Raju (sociaal werker) en Paul 
Solomon (directeur van ngo LAMP) heeft 
zuster Joshi aan een visietekst gewerkt om het 
project op de sporen te zetten.  

Het project wil een omgeving creëren die 
gelijkwaardige kansen biedt en waar rechten 
beschermd worden.
Er wordt gekozen om te werken met één 
competente projectcoördinator die zal 
toezien op beide regio’s en maandelijks alle 
families met kinderen/volwassenen zal 
bezoeken. De heer Raju Velangini is intussen 
geselecteerd en op 1 april begonnen. Om de 
families alle voordelen te kunnen bezorgen 
werkt hij voltijds. Hij moet zorgen voor een 
goede werkrelatie met organisaties van de 
overheid: staatsziekenhuizen, het comité voor 
kinderwelzijn en plaatselijke besturen. 
Balavikas zal 36 personen met een 
beperking en hun families (139 leden) 
bereiken. 
In 2022 wordt er opnieuw gezorgd voor: 
- een maandelijks voedselpakket (rijst, meel, 
dal, olie, noten, …) om de families uit de 
benarde en hopeloze situatie te helpen na de 
pandemie.   
- de fysieke en mentale gezondheid van de 
jongeren en hun familieleden via therapie, 
tweemaandelijks bezoeken aan het ziekenhuis  
- speelgoed, sanitaire en verzorgingsproduc-
ten 
- bijeenkomsten voor familieleden

- onderzoek naar de behoeften en wensen 
van de afgestudeerde jongeren en de 
ouders voor waardig werk.  
In 2023 zal Balavikas zorgen dat elke vraag 
naar werk kan gerealiseerd worden zodat 
het maandelijks inkomen groter wordt.

Nadien zal de coördinator werken aan de 
leefbaarheid van het CBR-programma en 
zorgen dat de tewerkstellingsprojecten 
duurzaam en succesvol zijn.  
Zuster Joshi en de projectcoördinator zullen 
regelmatig de activiteiten bespreken en 
maatregelen treffen als bijsturing nodig is. 
Het comité zal halfjaarlijks het project 
evalueren. Met deze aanpak maken we het 
project zelfsturend.

Chris

zuster Joshi in overleg met het comité om een 
visietekst op te stellen

het comité dat de sollicitanten zal interviewen 
midden: Paul Solomon, rechts: zuster Joshi
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In de vorige nieuwsbrief kon u lezen wat 
de actie van Paul Solomon op gang had 
gebracht. Eind vorig jaar stelde hij voor om 
een centrum op te richten waar mensen 
met een beperking terecht kunnen voor 
informatie over hun rechten. Het centrum 

zal een schakel zijn tussen de burger en 
de overheid. Een geschikt lokaal is in 
gebruik genomen.
Op 1 januari 2022 begon de heer Bandela 
Venkateswarlu als projectcoördinator in 
het ‘Child Help Desk Centrum Resource 
Centre’. Eenvoudiger gezegd het ‘centrum 
voor k inderhu lp ’ . Meteen b i j z i jn 
aanstelling heeft hij de ethische code van 
vzw Balavikas onderschreven.
E é n v a n d e e e r s t e t a k e n v a n 
Venkateswarlu is om contacten te leggen 
met diensten van de overheid in het district 
Guntur en eventueel op het niveau van de 
staat Andhra Pradesh. Daarvoor heeft hij 
ruggensteun van het kerncomité van 17 
vertegenwoordigers uit verschillende 
organisaties die dit centrum willen onder-
steunen.
Hij zal ook beginnen met de registratie van 
personen met een beperking die dat, tot 
nu toe, nog niet waren. 
Op 7 februari kreeg het centrum bezoek 
van Rev. Fr. Anil (directeur van ‘People’s 

Action for Rural Awakening’ - PARA) 
samen met zuster Prameela (coördinator 
voor de staat Andhra Pradesh en 
Telangana) en twee vertegenwoordigers 
van de staat Andhra Pradesh.

Deze delegatie was zeer enthousiast over 
de doelstellingen van het centrum en de 
samenwerking van ngo LAMP en vzw 
Balavikas.
De start is gemaakt en we wensen het 
centrum een mooie toekomst toe!

Michel

Een coördinator voor het centrum voor kinderhulp

Paul Solomon en Bandela Venkateswarlu bij de 
ondertekening van het contract

in het midden: zuster Prameela, Paul Solomon, 
rev. Fr. Anil, Bandela Venkateswarlu
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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!

Agenda
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Een gezell)ge mark*, vol romant)sche kraamp+es,
leuke k)nderan)mat)e, hap+es, drank+es en

sfeermuz)ek.

!nfo: romant)schemarktolen@gma)l.com

r o mantische

-Met dank aan de gemeente olen!-

Romantische markt in de Waterstraat in 
Sint Jozef Olen op zondag 1 mei 2022 
van 13 tot 18 uur

Duurzame markt tijdens de Lentebraderij op 
zondag 22 mei 2022 aan de kerk van Vosselaar

De Molenfeesten gaan door in Gierle op 
zondag 7augustus 2022.

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



