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Calcutta Sponsor Aid 

Kinderen met alle codes met  uitzondering  
BAR en BS  
 

Verantwoordelijke: Fr. Moloy D’Costa    
   frmsdecosta@gmail.com 
                                   

     CSA, naam en code van het kind 
     Archbishop’s House, 
     Mother Teresa Sarani 
     Kolkata 700016 
     India 

Kinderen met de code BS 
 

Verantwoordelijke: Fr. Ananth Kumar   
   ananthkumar008@gmail.com 
 

     CSA, naam en code van het kind 
     Bishop’s House 
     55, B.B. Ghosh Road 
     Tentultala 
     713 101 Burdwan 
     India 

Kinderen met de code BAR                                 
 

Verantwoordelijke: Fr. Parimal Kanji       
   pus@vsnl.com 
 

     CSA, naam en code van het kind 
     PUS, Palli Unnayan Samiti 
     Baruipur Post 
     700 144 Kolkata 
     India  

 

CSA-onderwijsproject Suman Asha Kiran .  Ranchi . Khunti Jharkand 

Naam sponsorkind en code SUM…. 
 

  c/o Fr. Elias Minj,  
         Headmaster Rajawal,  
  P.S. Dumri  
  Dt. Gumla 835230 
  Jharkhand  
  India  

Code ASKI    
 

  Verantw.:  Sister Matilda Dung Dung 
      dungdungmatildaosu@gmail.com         
 

            CSA, naam en code van het kind  
            Urseline Provincialate 
            273/303  Kanke Road 
            834 008  Ranchi 
            India 

   Rekening Calcutta Sponsor Aid 
       BE34 4641 3582 3190 
 

   Rekening Project Suman 
       BE26 7380 1354 1929 
 

   Steun voor Asha Kiran 
    zelfde als CSA met vermelding Asha Kiran 
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A  an de sponsors en sympathisanten van Calcutta Sponsor Aid,     

       

Op de laatste comitévergadering (zaterdag 21 augustus) kwam ook de nieuws-

brief weer op het appel en  de vraag om voor de inleiding te zorgen. Het gaf me 

meteen een angstig gevoel want veel om over te schrijven hadden we niet  

voor handen. Niemand vanuit ons comité, geen reizigers, hebben India en de 

projecten kunnen bezoeken. Niemand vanuit India is naar Europa, België kun-

nen komen en dat komt de uitwisseling niet ten goede. Niettemin moeten we 

dankbaar zijn voor wat mogelijk is via elektronische weg. Zo hebben we via 

facebook twee begrafenissen rechtstreeks kunnen meemaken,  deze van  

bisschop Paul Alois Lakra (+15/06/2021) uit Gumla en Father John Mohandas 

(+22/07/2021) uit Kolkata die jarenlang de leiding CSA India op zich nam. Een 

man met uitzonderlijke kwaliteiten maar de eenvoud zelf en veel te vroeg uit 

het leven gerukt. Het was een voorrecht om hem te leren kennen en hij was 

iemand van wie we veel steun mochten ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is onnodig om hier nog uit de doeken te doen wat sedert juni 2021 allemaal 

gebeurd is. We dragen  allemaal, in meer of mindere mate, de sporen die covid-

19 heeft nagelaten, zowel op fysisch als psychisch vlak. Natuurrampen dicht bij 

huis of veraf, oorlogssituaties waarbij we ons hart vast houden. 

             Bisschop Paul Alois Lakra                         Father John Mohandas 
                 1955— 2021                                                   1948— 2021 
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Maar nu de barometer een gestage klim naar boven maakt, en hoop brengt dat 

de zomer toch nog niet helemaal voorbij is, willen we jullie zo goed mogelijk op 

de hoogte houden. Te meer dat we een paar positieve berichten krijgen, van 

mensen die één of meerdere kinderen willen sponsoren, naast de reeds be-

staande sponsoring. Dat geeft moed om door te gaan. 
 

Corona heeft veel roet in het eten gegooid, zowel hier als in India. Toch tikt de 

tijd gewoon door en proberen we allemaal de draad opnieuw op te nemen. 

Gaandeweg zagen we veel van onze trouwe sponsors heengaan en dit doet 

pijn. Het is ook begrijpelijk dat mensen, die vanaf de start met ons zijn meege-

gaan, we ondertussen 30 jaar en meer verder zijn en leeftijd eist zijn tol.  

We zijn hen heel dankbaar voor de inzet en de volharding waarmee ze kinderen 

een toekomst hebben gegeven, die deze anders niet zouden gehad hebben. 

Wat dit als resultaat gaf, kunnen we  niet meten, maar we weten met zekerheid 

dat het verschil tussen als analfabeet door het leven gaan, of kans krijgen op 

onderwijs, een wereld van verschil maakt en de enige weg is om uit de armoede 

te geraken. Het blijft voor ons een uitdaging om CSA verder te zetten en daar-

voor hebben we jullie, de sponsors, broodnodig. We zijn  jullie heel dankbaar. 

In India zijn de meeste scholen tot op vandaag gesloten en dit reeds sedert 

maart 2020. Waar het kon, werd er aan afstandsonderwijs gedaan, maar daar-

voor hadden ze de moderne technologie nodig en dat was in veel gevallen niet 

voor handen. Vooral de dorpen zijn daar meestal nog niet aan toe.  

Sommige leerkrachten hebben de kinderen aan huis opgehaald en hebben in 

open lucht, met primitieve middelen, les gegeven. Er hangt zoveel van af waar 

scholen en hostels gelegen zijn, want er is een immens verschil tussen de groot-

steden en de plattelandsdorpen. Er is ook verschil in creativiteit en talent bij de 

verschillende verantwoordelijken. Er zijn ook veel zieken geweest, zowel bij kin-

deren als leerkrachten. Maar van hieruit proberen we toch druk te zetten om 

een algeheel overzicht te krijgen welke kinderen misschien hebben afgehaakt, 

en welke door de scholen worden bereikt. Leerkrachten die niet betaald wer-

den en waarvoor het leven heel zwaar werd, hebben misschien ook andere uit-

wegen gezocht. We kregen de belofte om tegen de volgende nieuwsbrief in 

december een totaal overzicht te hebben over de scholen en de gesponsorde 

kinderen uit de regio Kolkata. Dat zal voor ons een geruststelling zijn, voor we 

het achterstallig sponsorgeld opsturen op het einde van dit jaar, dit geeft ons 

een zware verantwoordelijkheid tegenover jullie allemaal. 
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We hebben gelukkig ook goed nieuws te melden. Baruipur draait weer op volle 

toeren. Ook vanuit  Asha Kiran krijgen we op regelmatige basis een beschrijving 

van de situatie. Maar we mogen niet onderschatten voor welke problemen ze 

hebben gestaan. 

Voor een van onze speciale projecten, het Green Project in Jharkhand, is het 

een succes story geworden, raar maar waar. Door covid-19 waren er massa’s 

economische vluchtelingen in eigen land, die van de ene dag op de andere 

werkloos vielen en vanuit de grootsteden, de meesten te voet en totaal be-

rooid, in hun dorpen terugkeerden. Voor hen werd het Greenproject uit de 

grond gestampt en op braakliggende terreinen werd van nul begonnen. Een 

immens werk werd door de jezuïeten uit Ranchi gestart en het resultaat is, met 

onze ogen bekeken, ‘miraculeus’. Niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen 

uit de dorpen werden ingezet en nieuwe planten en bomen  o.a. de kleine  

papajaplantjes gaven ondertussen 6 oogsten op één jaar tijd. Heel revolutio-

nair, aangezien die mensen tot hiertoe bijna uitsluitend rijst verbouwden en 

zeer sceptisch stonden tegen elke vernieuwing. Ze hebben nu opbrengst waar-

door ze nieuwe planten kunnen aankopen en van werk verzekerd zijn en hun 

gezin kunnen onderhouden. Ondertussen hebben de bewindslieden uit Jhark-

hand gezien dat er meer kan voor de achtergestelde groepen en stellen ze on-

gebruikte gronden ter beschikking. Nu zijn er meer dorpelingen uit andere dor-

pen die bij dit project willen aansluiten…..Hoop doet weer opleven.  
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Nu mogen we bij de gemeente Wevelgem opnieuw een dossier indienen tegen 

eind september, waardoor dit project in het Zuiden een tweede keer in aan-

merking kan komen voor een subsidie van € 2 500 (In 2020 werd een eerste 

schijf van € 2 500 uitgekeerd) Ook hier doet hoop leven… 

Ook in Kishor Nagar, die door sommige van onze sponsors met milde giften 

werd bedeeld, is er een droom van de directeur, de ondertussen overleden  

pater Louis Francken sj, in vervulling gegaan. De werken voor de nieuwe keuken 

(bij iedereen die Kishor Nagar ooit bezocht heeft, stond de zwart geblakerde 

keuken vol rook op het netvlies gebrand). Nu wordt er met stoom gewerkt, 

waardoor de keuken veel netter zal blijven en het eten voor de jongens ook lek-

kerder is. Ook de bouw van een nieuwe slaapzaal (maakte deel uit van diezelfde 

droom) is in volle afwerking….hoop doet leven ook na de dood.  
 

Zoals voor de stichter Vic Van 

Bortel (+ 18/01/2010) is nu ook 

voor pater Louis Francken  

(+ 5/10/2020) een graf opge-

richt op het domein van Kishor 

Nagar. Voor de vele jongens die 

veelal geen vader kenden, of 

wees zijn, liggen nu twee 

‘vaders’ dicht bij hen… om over 

hen te blijven waken. 

 

Ook een bijzonder woord van waardering, waarbij sponsors ter gelegenheid van 

het afsterven van een geliefde, aan hun familie en vrienden het project CSA 

hebben aanbevolen. Ook gouden jubileumfeesten werden de aanleiding om 

CSA in de kijker te plaatsen. Onwaarschijnlijk hoe mild mensen in dergelijke  

situatie zijn, in dit geval voor minderbedeelden in India. 

Ik mag ook ten volle rekenen op alle leden van ons comité. Ieder op zijn of haar 

domein zorgt er voor dat onze organisatie, ook in deze coronatijd, vlot blijft  

draaien. Ondanks het moeilijk contact met India zijn wij er in geslaagd een vol-

waardige nieuwsbrief samen te stellen zodat de belangrijke band met onze 

trouwe sponsors ten minste behouden blijft. 

Het ga jullie allemaal goed 

                                                                                                       Greta 
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De nieuwe keuken in KISHOR NAGAR 
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Onderwijsproject in coronatijd 
 

Inleiding 
Het bisdom  Asansol heeft altijd speciaal gewerkt rond alle gebieden van huma-
nitaire ontwikkeling, zoals spiritueel, sociaal, onderwijs en gezondheid. 
Het bisdom is sedert 1998 afgescheiden van het aartsbisdom Kolkata.  
Sedert dan zijn we betrokken bij vele activiteiten die mensen zelfstandig en  
bewust leren maken. Die ze een plaats geven in de maatschappij. 
We hebben een mijlpaal bereikt in het onderwijzen van tribal kinderen via  
officiële en niet-officiële wegen.  
CSA heeft altijd een ondersteunende rol gespeeld. 

Huidige situatie 
De verspreiding van covid-19 heeft over de ganse wereld een enorme invloed 
op het menselijk bestaan. Hoewel de scholen voor de hoogste klassen enkele 
maanden terug open waren zijn ze terug gesloten door de tweede covid-19 
golf. Op dit moment wordt online les gegeven aan de English medium schools. 
De kinderen vinden het moeilijk om de leerkracht te begrijpen door de vele 
problemen met het internet. Zoals storingen en het uitvallen van de verbinding. 
Veel ouders maken zich zorgen over de slaagkansen van hun kinderen. 
De situatie in de overheidsscholen is nog slechter daar er geen online lessen 
zijn. Sommige leerkrachten zenden studiemateriaal door met whatsapp of an-
dere sociale media. Maar voor vele leerlingen is het onmogelijk deze informatie 

Asansol 
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te ontvangen daar er geen internetverbinding is of omdat ze geen smartphone 
hebben. Gezien deze moeilijkheden hebben sommige van onze priesters in hun 
dorpen centra geopend om de kinderen onder leiding van leerkrachten te coa-
chen en onderwijzen. 

 
Coaching classes gedurende de coronaperiode 
Nu weten we niet wanneer de scholen terug open gaan. Er wordt nu al gespro-
ken van een derde golf die dan vooral de kinderen zal treffen. 
De overheid wil de scholen niet heropenen. Daarom zullen in de ‘coaching  
Centers’ lessen herhaald worden. De ouders en kinderen kijken er echt naar 
uit. Deze lessen zullen ofwel in de morgen ofwel in de avond doorgaan naarge-
lang de beschikbaarheid van de leerkrachten en de kinderen. De groepen zul-
len bestaan uit minder dan 20 kinderen volgens de huidige covid beperkingen. 
 

Duur 
Dit project zal duren tot de scholen terug open zijn. Dit zal zeker niet voor  
december 2021 zijn. We rekenen op 6 maanden en kunnen nadien evalueren. 
 

Budget 
Door de pandemie hebben velen hun job verloren. Alsook de leerkrachten die 
het moeilijk hebben hun gezin te onderhouden. Dit project zal met deze kleine 
bijdrage per maand (3 500 roepies = ongeveer € 45) hun families ondersteu-
nen. Aanvankelijk zal het project opgestart worden in 6 centra in 3 parochies  
Rajnagar, Asansol en Sahebdanga. Later kunnen we eventueel uitbreiden  
naargelang de situatie. 

Kamarpara 



10                                          CALCUTTA SPONSOR AID                                                      

 

 

Elektriciteit en snacks voor de kinderen worden als een lokale bijdrage ingelast. 

  

Ik hoop dat dit project een  positief resultaat zal hebben voor deze vergeten 

kinderen die door de pandemie verstoten zijn van elk onderwijs. Dat zal tevens 

de zorg en angst van de ouders wegnemen. 

Hopend op een positief antwoord. 

                                                                                                        Anand Kumar 

 

loon leerkrachten 3 500x6x6 mdn 126 000 roepies 

ontsmettingsmiddelen, 
maskers, 
Schoonmaakproducten 

3 000x6x6 mdn 108 000 

schrijf– en lesmateriaal 1 000x6x6 mdn 36 000 

netwerk 6  x6x6 mdn 21 600 

totaal  291 600 

   

Elektriciteit  18 000 

Burdwan 
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MABATOBATO “Reis rond de wereld!” 
 

Op zondag 29 augustus 2021 waren we terug met CSA present op het jaarlijks 

mondiaal feest in Park Baron Casier ter gelegenheid van Waregem Koerse. 

Het werd een namiddag met wereldmuziek, exotische eetstandjes, een wereld-

kinderdorp, een info- en cultuurmarkt en tonnen sfeer en solidariteit. 

Dit jaar kon je een reis rond de wereld maken. Het park werd ingedeeld in drie 

werelddelen Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Daar kon je terecht voor lekker eten, 

info, muziek, animatie en workshops. 

Dit werd opnieuw een groot succes. 

Hierdoor bewijst Waregem dat ze een mondiale en solidaire stad is met inwo-

ners die zich niet alleen Waregemnaar  maar ook wereldburger voelen.  

Inwoners die solidair zijn met kansarmen elders in de wereld. Hierbij is het  

belangrijk dat elke Waregemnaar zich bewust is van de oorzaken van de  

onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid. Mabatobato is een jaarlijkse laag-

drempelige activiteit die Waregemnaaars op een ongedwongen en aangename 

manier informeren over de Noord-Zuidproblematiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat aan stad Waregem en dan vooral aan de Dienst Ontwikkelings-

samenwerking. 
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Boekenverkoop voor het goede doel 
 

Vrijdag 12 november en zaterdag 13 november 2021 organiseren Marie Paul, 

Astère en Pierre Van Houcke in een zaal van de Sint-Vincentius school,  

Peter Benoitlaan 40 te Deinze een grote boekenverkoop voor het goede doel.  

De verkoop gaat telkens door van 9 uur tot 18 uur. De helft van de opbrengst 

gaat naar de OKAN klas in deze school, de andere helft naar onze projecten in 

India. 

Reeds vele jaren verkopen we boeken voor het goede doel. Het begon allemaal 

toen de zusters Maricolen van Deinze hun boeken aanboden. We verkochten 

deze op de jaarlijkse boekenmarkt te Bachte-Marie-Leerne (Deinze) voor onze 

projecten in India. En plots….. kwamen vriendelijke mensen van alle kanten 

met boeken.  We trokken dan winter  zomer naar de wekelijkse boekenmarkt 

aan de Ajuinlei in Gent. Iedere keer als we € 1 000 hadden gaven we dit aan 

een ander doel. 

Tot… we met onze auto niet meer in het centrum van Gent mochten en wat 

later ook corona kwam… Van de eerste lockdown maakten we gebruik om alle 

boeken netjes te rangschikken. We hielden 180 dozen over. Daarbij voegen we 

nu 60 dozen van onze eigen boeken. In deze 240 dozen boeken zitten boeken 

voor elke geïnteresseerde: thrillers, romans, toeristische gidsen, heemkunde, 

geschiedenis, kunstboeken, poëzie, oude boeken enz…  Voor elk wat wils! 

Wie er een mooie herfstdag wil van maken kan nadien, met boeiende boeken 

onder de arm, naar het nabijgelegen provinciaal domein De Brielmeersen of 

ook nog naar het museum van Deinze. 

Astère en Marie-Paul Allaert – Vanden Driessche 
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TWEEDEHANDS BOEKENVERKOOP  
VOOR HET GOEDE DOEL 

 
12 en 13 november 2021 van 9 tot 18 uur 

Leiepoort campus Sint-Vincentius 
Peter Benoitlaan 40 

9800 Deinze 
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We gedenken Fr. John MOHANDAS  

Op 21 juni kregen we uit Kolkata het droevige nieuws dat Fr. Mohandas plots 

overleden was. 

Tijdens ons laatste verblijf in januari 2020 merkten wij dat zijn gezondheid 

sterk achteruitgegaan was. Gedurende het laatste jaar volgde op iedere mail, 

SMS of WhatsApp bericht  onmiddellijk een gevat antwoord. Hij bleef tot het 

einde optimistisch.   

Hij was vele jaren, naast financieel verantwoordelijke van het aartsbisdom,  

eindverantwoordelijke voor CSA in Kolkata.  

Hieraan denken we met een dankbaar hart. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uF1wMQoVvqY 
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Oostkamp: Feest Mondiaal met zomers tintje. 
 

De mondiale raad bracht vorig weekend heel wat mensen samen onder de shel-
ters in Oostkamp en Ruddervoorde. 16 enthousiaste quizploegjes braken hun 
hersens over de kaart van Oostkamp en Afrika of leerden de geluiden van min-
der bekende instrumenten kennen.   
De Oostkampse talentrijke Hilde Van Laere sloot een zeldzaam warme en 
mooie zomeravond af met melodieuze klanken en bracht als verrassing Jessica 
De Caluwe mee.  
Onder de sterrenhemel zong Jessica over het warme Marokko, dat even  
dichtbij Oostkamp leek te zijn. 
Zondag streden drie jeugdige teams onder deskundige leiding van KSA Munck-
zwalm in Ruddervoorde om winnaar te worden van de jeugd mondiale quiz. 
Ook zij leerden de kaart van Afrika en de vlaggen van landen wereldwijd  
kennen. De KSA had ook praktische proeven voorzien, die door de jeugd gretig 
werden uitgevoerd. 
Het poppentheater van het Clownshuis nam de jeugd vervolgens mee naar alle 
uithoeken van het heelal, waarbij het wel en wee op onze planeet aan bod 
kwam. 
Koffie en taart werden bediend door het enthousiaste team van Tope, en er 
werden ook Indonesische hapjes geserveerd. 
In de vooravond werd Ruddervoorde muzikaal verwend: het Eligiuskoor, voor 
het eerst terug samen na corona, bracht enkele prachtige liefdesliederen en 
Vlaamse meezingers, begeleid door Jozef Sercu en soliste Siegelinde. 
De Brusselse Fanfakids, samen met de Brassband school Rotterdam, lieten het 
publiek dansen en meeklappen. Wie in de buurt was, kwam prompt meedoen 
op het ritme van hun enthousiast getrommel. 
Ondertussen konden de aanwezigen proeven van Indisch naanbrood met curry, 
gemaakt op sfeervolle houtvuren. Tot slot kon iedereen genieten van een hart-
verwarmend optreden van Jean Bosco Safari, begeleid door Steven Mintjens en 
Pol Segers. De avond viel over Ruddervoorde toen zij het feest sfeervol afsloten 
met een lied over verbinding. ‘Dromers, waar je ook bent, sla de handen in el-
kaar voor een betere wereld, zonder corona, zonder klimaatverandering’.  
Een mooie boodschap, een droom, om te koesteren en te delen. 
De mondiale raad dankt uitdrukkelijk alle aanwezigen en de vele vrijwilligers die 
graag wat tijd over hadden om een handje te helpen, de talrijke sponsors en de 
gemeente Oostkamp voor de ondersteuning. De mondiale verenigingen brach-
ten met dit Feest Mondiaal hun projecten tot in het hart van onze gemeente en 
het hart van elke aanwezige.                                                                      Liesbeth 
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Schoolwandeling op 4/9/2021 ten voordele van India 
 
Met 620 waren ze, de enthousiaste wandelaars die op een herfstige septem-
bermorgen in Waardamme en Oostkamp kwamen wandelen ten voordele van 
CSA Suman project. Al voor de 14e keer organiseerden we deze tocht, ten voor-
dele van onze dorpen in Ranchi en de projecten die we er steunen. Het begon 
zo’n 15 jaar geleden met een korte tocht vanaf ons huis naar de plaatselijke 
tomatenboer en in het Vrijgeweid, waar we de mensen uit Gullegem hadden 
uitgenodigd om met ons mee te stappen. Ik herinner me de reacties dat wij 
toch zo veel mooie open ruimte hebben rondom Oostkamp. En inderdaad, onze 
jaarlijkse tocht in Moerbrugge en de Assebroekse meersen is een natuurparel-
tje om u tegen te zeggen, met natte hooilanden, vredig grazende koeien en rus-
tige dreven. Voortaan organiseren we, in samenwerking met de vzw Vredesei-
landen twee tochten. De lentetocht, op het 3e weekend van maart in Moer-
brugge en een Terug naar schooltocht op de eerste zaterdag van september. 
Die laatste tocht moet qua natuur eigenlijk niet onderdoen voor de meersen. 
Hij voert je vanaf het dorp Waardamme met zijn beschermde kerk naar de bos-
sen van Waaroost, Nieuwenhove en het Kampveld. Niet zelden worden reeën 
gezien en je kruist er ook de kronkelende Rivierbeek, een van de schoonste van 
West-Vlaanderen.  
Het vergt telkens mensenwerk om de wandeling te organiseren. Soep maken, 
zalen aanvragen, affiches maken, de bepijling uithangen, drank serveren of we-
genwachter spelen, op één dag tijd steken heel wat vrijwilligers de handen uit 
de mouwen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om hen hartelijk te dan-
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ken voor hun inzet, want vanzelfsprekend is het niet, je eigen was en strijk of 
hobby opzijzetten om te komen helpen. 
We zien ook wel dat vrijwilligers er graag bij zijn om met vrienden samen een 
handje te helpen, en tegelijkertijd een koffiekletsje te houden.  
Door de kosten laag te houden en veel volk te ontvangen, mogen we telkens op 
een mooie opbrengst rekenen, zodat we terug één van onze projecten kunnen 
steunen. Dit jaar is dat de bouw van een nieuw schooltje in één van de afgele-
gen dorpen in de ruime omgeving van Rajawal.  
Veel nieuws is er vanuit India deze zomer niet gekomen, behalve dat de leer-
krachten voor de aartsmoeilijke opdracht staan om de kinderen online les te 
geven, want de scholen blijven voor de oudere leerlingen nog gesloten. Ouders 
klagen dat hun kroost stilaan gedemotiveerd geraakt om nog taken uit te voe-
ren of iets te leren. Het klinkt zo herkenbaar, want ook onder onze jongeren is 
de schoolmotivatie niet toegenomen in deze coronatijd. 
Extra belangrijk dus om door onze projecten nieuwe hoop te geven in de dor-
pen, zodat ze toch stapje voor stapje vooruit geraken, ondanks de miserie die 
corona nog steeds met zich meebrengt. 
 

We plannen in het najaar nog een Indische afhaalmaaltijd, die we omwille van 
corona vorig jaar moesten uitstellen. Als voorproevertje kookten Koen en Geert 
tijdens het Feest Mondiaal in Ruddervoorde een curry met kip, scampi of vege-
tarisch. Zo’n 250 porties gingen vlot de deur uit. Beslist een spectaculair zicht 
met de open vuren waar het naanbrood op Indische wijze werd gebakken! 
Wie dit graag eens wil proeven, kan alvast zijn bestelling doen via ons mailadres 
liesbeth.gellinck@telenet.be 
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Familienieuws 
 

Geboorten 

 

Charles Demeurie 

   zoon van Tom en Marijke Demeurie-Demeestere 

   kleinzoon van Patrick en Veerle Demeestere-Verstraete 

   neef van David en Mieke Demeestere-Reynaert 

                     Dries en Liesbeth Pottie-Demeestere 

 

Overlijdens 

 

Germana Gauquie  

   weduwe van Andre Dedier 

   moeder van Marnick en Carine Lievens-Dedier 

 

Herman Libeert  

   weduwnaar van Yo Bekaert 

 

Raoul Dejager  

   echtgenoot van Lucie Delbeke 

   vader van Luc en Hilde Dejager-Claus 

                      Ann en Lieven Braet-Dejager 

                      Alain en Benedicte Dejager-Elebaers 

                      Carl en Veronique Dejager-Vandenbroucke 

 

Gilbert Dewaele  

   weduwnaar van Agnes Mylle 

   schoonbroer van Joseph en Maria Mylle-Feys 

 

Madeleine Delaere  

   weduwe van Marcel Ooms 

   moeder van Bart en Christine Ooms-Vanderbeke 

   tante van Luc en Monique Degrande-Delaere 
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Zozima Cuvelier  
   weduwe van André D’Haene 
   moeder van Franky en Kathleen Mestdagh-D’Haene 
                          Brecht en Griet Taillieu-D’Haene 
   zus van Luc en Marie-Claire Cuvelier-Thermote 
   tante van Claude en Katrien Cuvelier-Outtier 
 

Johan Rodenbach  
   echtgenoot van Regine Coornaert 
   schoonbroer van Vincent en Mie-Jeanne Coornaert-Van Der Eycken 
   nonkel van Geert en Dominique Vermeersch-Coornaert 
 

Walter Dierick  
   echtgenoot van Anne Chardome 
   nonkel van Jan en Kiki Demeyere-Daniels 
                        Filip en Katelijn Daniels-Vermeersch 
 
Gouden Huwelijksjubileum 
 

   Jan en Mie-Jef Muylaert-Vanden Driessche 
 

   Luc en Roos Tavernier-Vanden Driessche 
 

   Luc en Magda Vandermersch-Vanneste 

Rechtzetting 
 

   In de vorige nieuwsbrief stond verkeerdelijk dat de heer Paul Clauws  
   overleden was.  
   Niet Paul is overleden maar wel zijn echtgenote Martine Troch. 
  

   Wij verontschuldigen ons voor deze jammerlijke vergissing. 

In de vorige nieuwsbrief verscheen het artikel: 
 

Father Stan Swamy: “Een vogel in een kooi geplaatst kan nog steeds zingen”. 
 

Het artikel eindigt met:  Hij werd opgenomen in het Holy Family Hospital waar 
hij positief getest werd op corona. 
 Op 5 juli 2021 is hij In dit hospitaal overleden, hij werd 84 jaar. 
  “De vogel zal nooit meer zingen” 
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    Foto’s (ook op p.1) bij: ‘Onderwijsproject in coronatijd’ op p.6. 

Talbona 

Asansol 

Burdwan 


