
 

      

  
 

 
 
 
 

 

Extra acties voor afbouw school 

Terwijl wij op diverse al dan niet zonovergoten plaatsen van de zomervakantie genoten, 

namen bij YuvaLok Foundation in India de zorgen toe over de afbouw van de school. Er 

komt onvoldoende geld binnen om de afwerking te kunnen bekostigen. Een rechtstreeks 

gevolg van de wereldwijde economische crisis. Er worden diverse acties georganiseerd om 

extra geld naar India te kunnen overmaken, zodat de kinderen aan het eind van dit jaar toch 

naar het nieuwe schoolgebouw kunnen.   
 

Nieuw schooljaar 
Gelukkig kwam er ook goed nieuws uit India. De 
zomermaanden waren bijzonder druk door de start van het 
nieuwe schooljaar. Er kwamen maarliefst 193 jongens en 
meisjes voor het eerst naar school. En die moesten 
allemaal worden voorzien van schooluniformen, boeken en 
andere schoolspullen en zich aanpassen aan de regels van 
de school, die nogal afwijken van de wetten die op straat 
gelden. Terwijl in India de scholen weer begonnen, 
kwamen 76 scholieren uit Nederland en Engeland om in 
hun vakantie projecten uit te voeren van World Servants en 
St Andrew’s School. Ondanks de drukte voor Sam en 
Shoba was het voor hen geweldig om te zien dat deze 
jongelui de handen uit de mouwen wilden steken.  
 

Schoolbouw 
De bouw van de school heeft in de afgelopen periode flinke 
vorderingen gemaakt. De vier verdiepingen en alle lokalen 
zijn klaar om ongeveer 500 leerlingen en 30 
personeelsleden ruimte te bieden. Maar de vooruitzichten 
voor de afwerking zijn niet zo gunstig. Er resten nog drie 
maanden om het benodigde geld bij elkaar te krijgen voor 
de afwerking. Het gaat daarbij om het sanitair, de 
electrische installatie, deuren en ramen, de afwerking van 
vloeren en wanden en het schilderwerk. In totaal is er         
€ 37.000 nodig. En dat geld is er niet.   
 

Stage afgerond 
Nog net voor de zomervakantie rondden zes studenten van 
de Hanzehogeschool in Groningen hun stage bij 
YuvalokChild af. 
 

 

Extra acties 
YuvalokChild heeft het initiatief genomen om extra acties te 
organiseren. Zo willen we geld bijeen brengen om de 
afbouw mogelijk te maken en de school op tijd in december 
te kunnen openen. 
 

* Bedrijfsleven 
We  doen een beroep op het bedrijfsleven om bij te dragen 
aan de afbouw van de school en daarmee aan de toekomst 
van de kinderen in Bangalore. Daarvoor worden zakelijke 
relaties benaderd met een op deze doelgroep toegespitste 
nieuwsbrief. 
 

* Eten voor India 
Nel, Thea en Marian organiseren etentjes en hebben een 
beroep gedaan op de WS-groep IN109 om mee te helpen. 
Al meer dan tien deelnemers hebben zich spontaan 
aangemeld. Het zou mooi zijn om elkaar op een van de 
avonden te kunnen ontmoeten. Het Indiarestaurant gaat op 
30 en 31 oktober open in De Hoeksteen in Haren.  
 

* Benefietconcert 
Op 18 december organiseert Gospelkoor Cornerstone een 
benefietconcert in de Oosterkerk in Groningen. Reserveer 
deze datum alvast in je agenda en die van je vrienden en 
familie.   
 
* voorzitter Engel Antonides stort zich terstond op het 
rapport van de stagiairs met aanbevelingen voor 
fondsenwerving   
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