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1. Inleiding
Van 27 december 2008 tot 17 januari 2009 heeft een groep van 29 personen een World
Servants-project uitgevoerd in Bangalore, India. Dit project bestond er onder meer uit dat
onder leiding van een plaatselijke aannemer een deel van een school werd gebouwd. De
school maakt onderdeel uit van Yuvalok Foundation, een organisatie die zich het lot aantrekt
van inmiddels meer dan 1500 kinderen in de sloppenwijken van Bangalore. Ze doet dat door
voedsel en onderwijs voor deze kinderen te verzorgen zodat ze niet meer via kinderarbeid
inkomsten voor hun ouders hoeven te genereren, zie ook www.yuvalok.org.
De projectgroep was zo onder de indruk van het goede werk dat door Yuvalok Foundation
wordt gedaan dat werd besloten om bij terugkomst in Nederland te kijken of en zo ja op
welke manier financiële steun aan Yuvalok Foundation kan worden gegeven. Dit heeft ertoe
geleid dat een aantal projectgroepleden op 16 februari 2009 de stichting YuvalokChild (zie
ook www.yuvalokchild.nl) heeft opgericht om geld voor de moederstichtingYuvalok
Foundation te genereren.
In de statuten is het doel van de stichting als volgt omschreven:
1. a. Het bieden van mogelijkheden tot voeding van en scholing aan kinderen in
Bangalore (India) danwel het leven van deze kinderen te verbeteren;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ter beschikking
stellen van (geld)middelen aan Yuvalok Foundation te Bangalore (India).
2. Overzicht activiteiten
In 2017 werden de activiteiten die vanaf de oprichting in 2009 door YuvalokChild zijn gestart
in grote lijnen voortgezet. Ze zijn grofweg in vier categoriën te onderscheiden met elk een
eigen geldstroom (zie par. 6 Financieel overzicht)).
1. Behouden en zo mogelijk uitbreiden aantal vaste donateurs;
2. Organiseren acties (zoals Fair Trade markt, boekenverkoop)
3. Benaderen fondsen, organisaties en kerken;
4. Stimuleren spontane donaties en individuele acties.
In tabel 1 zijn deze vier soorten verder uitgesplitst en is aangegeven wat ze hebben
opgebracht.
3. Yuvalok Foundation
Het werk van onze moederstichting Yuvalok Foundation hebben we begin 2017 weer eens
met eigen ogen kunnen zien. Toen heeft een afvaardiging van YuvalokChild (op eigen kosten)
een bezoek aan Bangalore gebracht (zie ook de nieuwsbrief op onze website
www.yuvalokchild.nl). Het doel van deze reis was tweeledig. Allereerst was het een goede
gelegenheid om de contacten met de directie (Sam Rajshekhar, Shobha Louis en anderen) aan
te halen en het wel en wee van hun werk te bespreken. Zo werd ons gemeld dat de
samenwerking met ACTS waarover we eerder melding maakten, om allerlei redenen niet zo
structureel is geworden als aanvankelijk het plan was. Overigens blijft de financiële steun die
ACTS al jaren aan Yuvalok Foundation geeft gewoon doorgaan.
Ook konden we de oplossing bekijken die door de gemeentelijke overheid is bedacht om de
herhaalde overstromingen van de Hennurschool (zie onze eerdere berichten daarover) in de
toekomst te voorkomen. Een grote afwatering met hoge betonnen wanden is achter de school
aangebracht.
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In de tweede plaats wilden we graag met eigen ogen kennis maken met een nieuw project. Dit
betreft een 5-tal kleine scholen in het district Chamaragnagar ten zuiden van Bangalore. Deze
scholen hebben een beroep gedaan op de steun van Yuvalok Foundation omdat ze
noodlijdend zijn en toch in een grote behoefte voorzien in dit droge en arme gebied. In
Nederland hebben we inmiddels een sponsor gevonden (Stichting Pharus, zie hieronder). Op
de scholen werden we met slingers, gezang en dans ontvangen en werden we op de hoogte
gesteld van de bijzondere situatie ter plekke.
Op de laatste dag voor ons vertrek hadden we nog een gesprek met de Raad van Toezicht van
Yuvalok Foundation en kreeg Thea Tiggelaar gelegenheid om een cheque van € 1790,= aan
Sam Rajshekhar te overhandigen; dit bedrag was beschikbaar gesteld door de Calvijnschool in
Groningen (VGPO) waar zij als leerkracht werkzaam is.
In de loop van 2017 meldde Yuvalok Foundation nog een drietal noemenswaardige zaken.
Allereerst het droevige bericht dat de oprichter van de eerder genoemde 5 scholen in
Chamarajnagar, pastor Prasad, aan de beet van een giftige spin was overleden. Wat een
verdriet maar ook dankbaarheid voor het prachtige werk dat hij heeft gedaan voor de
allerarmsten!
Verder kwam de melding dat er een nieuwe directeur van de Hennur school was benoemd:
Reena George, een vrouw met veel onderwijs- en managementervaring.
Tenslotte werd de samenwerking met Partners in Excellence (PiXL) gemeld, een engelse
organisatie van meer dan 1700 scholen waarmee Yuvalok Foundation het onderwijs een
kwaliteitsimpuls hoopt te geven.
4. Stichting Pharus
In september 2016 is voor het eerst gesproken met de Stichting Pharus. Deze stichting is
opgericht door de familie Mars en zet zich in voor goede doelen (zie www.stichtingpharus.nl).
In dat gesprek werd de specifieke hulpvraag die vanuit Yuvalok Foundation was
geformuleerd voor 5 kleine scholen in het disctrict Chamarajnagar (zie hiervoor) aan het
bestuur van Pharus voorgelegd.
In eerste instantie werd de sponsoring voor één van de 5 scholen toegezegd, maar na een
presentatie van ons recente bezoek aan het project werd deze steun uitgebreid naar alle 5
scholen, voor een periode van 3 jaar! We zijn erg dankbaar dat Pharus zich voor deze periode
aan dit project wil verbinden en herhalen hier nog een keer de zeer verheugde reactie uit India
bij monde van Sam Rajshekhar en Shobha Louis: “Wonderful news, definitely an answer to
prayer!”.
(NB. Aangezien het geld van Pharus geoormerkt is voor het onderwijs in het district
Chamarajnagar zal het zowel door Yuvalok Foundation als door ons ook apart van de overige
inkomsten en uitgaven worden geadministreerd).
5. Financiële doelstelling
Doelstelling van onze inspanningen is dat we als stichting elk jaar een vast bedrag kunnen
overmaken naar Yuvalok Foundation en dat we dat bedrag voor langere tijd kunnen
garanderen. Aanvankelijk was dat bedrag € 12.000,- (€ 3.000,- per kwartaal). Aan het eind
van 2012 hebben we het verantwoord geacht om dat bedrag te verhogen tot € 16.000,- (€
4.000,- per kwartaal).
Voor onszelf hanteren we als richtlijn dat voor het geval onze inkomsten onverhoopt, om
welke reden dan ook, plotseling sterk zouden verminderen of zelfs geheel zouden wegvallen,
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we telkens nog ongeveer een jaarbedrag (dus € 16.000,-) als bufferbedrag in kas hebben. Op
die manier kunnen we in het slechtste scenario ons garantiebedrag in ieder geval nog een jaar
waarmaken en die periode gebruiken om te proberen nieuwe, aanvullende geldbronnen aan te
boren.
6. Financieel jaaroverzicht
Onderstaande tabel geeft het totaal aan inkosten (per categorie, zie par. 2) en uitgaven.
categorie

inkomsten

uitgaven

saldo per 31/12/16
1
2
3a
3b
4

vaste donateurs
georganiseerde acties
fondsen/organisaties/kerken
Pharus
spontane donaties/individuele acties
totaal inkomsten
Yuvalok Foundation
Yuvalok Foundation / Pharus - Chamarajnagar
kosten betalingsverkeer
onkosten
totaal uitgaven

saldo per 31/12/17

saldo
18808

8814
625
4016
35000
1650
50105
17290
35000
425
0
52715

16198

tabel 1: overzicht inkomsten en uitgaven (in €)
In de tabel is te zien dat er in 2017 naast de overboekingen naar Yuvalok Foundation er geen
andere (on)kosten zijn gemaakt dan kosten die met deze transacties verbonden zijn (zie ook
de bijlage). Dat betekent dat 100% van wat aan geld binnenkomt, wordt besteed aan ons
primaire doel. Ook hieraan is te zien dat YuvalokChild een kleinschalige stichting is waarin
gemotiveerde personen hun activiteiten zonder overhead voor zaken als administratie,
management of pr uitvoeren.
Verder kan worden opgemerkt dat het bedrag dat is overgemaakt naar Yuvalok Foundation
t.w. ruim € 52.000,- ons garantiebedrag van € 16.000,- ver overstijgt. Maar als het bedrag dat
Pharus beschikbaar heeft gesteld buiten beschouwing laten dan is € 18.000,- (52.000,- minus
35.000,-) overgemaakt. En in vergelijking met voorgaande jaren is dat een duidelijke afname.
In de volgende paragraaf komen we daar op terug.
Zoals eerder gezegd hebben we als richtlijn dat we constant een buffer van ongeveer het
huidige garantiebedrag (€ 16.000,-) in kas hebben; het saldo van 31/12/17 voldoet daar aan.
In de bijlage zijn de inkomsten en uitgaven per maand aangegeven. Bij de inkomsten zijn die
van de vaste donateurs (cat 1, zie par. 2) apart zichtbaar; de inkomsten van cat 2, 3 en 4 (zie
par. 2) zijn samen genomen.
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7. Financiële terugblik
In tabel 2 is een overzicht gegegeven van de inkomsten over de jaren 2012 t/m 2017. Om een
goed vergelijk over de jaren te maken zijn de geoormerkte inkomsten van Pharus daarin niet
opgenomen. Het volgende valt dan op:
De totale inkomsten nemen de laatste 2 jaar sterk af en zijn in 2017 voor het eerst
gedaald onder het garantiebedrag van € 16000,-! Dat wordt veroorzaakt door de sterke
afname van alle inkomsten categoriën, met uitzondering van de “vaste donateurs” die
voor een vrijwel constante inkomstenstroom zorgen.

2012
2013
2014
2015
2016
2017

bedrag (€)
% van totaal
bedrag (€)
% van totaal
bedrag (€)
% van totaal
bedrag (€)
% van totaal
bedrag (€)
% van totaal
bedrag (€)
% van totaal

vaste
donateurs

georg.
acties

fondsen/org.
/kerken

7837
24.5
8279
23.9
8477
23.6
9646
27.1
8904
35.2
8814
58.4

2431
7.6
2620
7.6
6214
17.3
4790
13.5
8465
33.4
625
4.1

9830
30.8
9459
27.3
9012
25.1
16035
45.1
52891
20.9
40162
26.6

spont.
donaties/
individ.
acties
11862
37.1
14326
41.2
12249
34.1
5090
14.3
2671
10.5
1650
10.9

totaal

31960
(100)
34684
(100)
35952
(100)
35561
(100)
25329
(100)
15105
(100)

%
toename
tov 2012

8.5
12.5
11.3
-21.7
-52.7

tabel 2: overzicht inkomsten 2012 t/m 2017 (in €)
In onderstaande grafiek zijn de totale inkomsten per jaar aangegeven (voor 2016 en 2017, nu
inclusief Pharus), ook die van 2009, 2010 en 2011 waarvan geen uitsplitsing zoals in de tabel
boven meer kan worden gemaakt.
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In tabel 3 is een overzicht gegeven van de belangrijkste inkomsten uit georganiseerde acties
en fondsen over de gehele bestaansperiode van YuvalokChild (2009 t/m 2017).
jaar/periode georganiseerde acties/fondsen
2009
2010

2012

2013

2014
2015

2016

2017
2009-2015
hele periode

bedrag

Benefietconcert gospelkoor Cornerstone
St. Rommelmarkt Haren
St. Rotterdam
Reggesteyn
nieuwjaarsduik
Dirk Bos Fonds
kerstmarkt Calvijnschool
ASN Foundation
Marthe Rijswijck Foundation
St. Rommelmarkt Haren
high tea
Haella Stichting
Fair Trade markt Calvijnschool
St. Rommelmarkt Leek
schaatstocht Weissensee Rein Kremer
Fair Trade markt Calvijnschool
multiculturele markt ROC Menso Alting
Maripaan Team Jumbo (statiegeld)
Dirk Bos Fonds
Albert Heijn Haren (statiegeld)
Fair Trade markt Calvijnschool
St. Herba Hortus
Gebroeders van den Boschstichting
markt PKN gemeente De Fontein
St. Rommelmarkt Haren
multiculturele markt ROC Menso Alting
acties GKv Assen
Fair Trade markt Calvijnschool
Stichting Pharus
Johannes Stichting
VGPO (ver. v. geref. prim. onderwijs)
Stichting Pharus
St. Rommelmarkt Haren
klussen Anjo v. Oorspronk
Maassluis/Schiedam/Reggesteyn
boekenmarkt Jeruzalemkerk
totaal

1200
2000
5000
17000
3100
5000
2700
1000
8000
1500
1000
4500
1620
2500
430
1610
900
560
5000
430
2150
500
5000
2000
2000
500
4000
1435
15000
1000
1790
35000
2000
3250
7640
6125
154440

tabel 3: inkomsten 2009 t/m 2017 (in €) uit georganiseerde acties en fondsen
In de tabel is allereerst te zien dat de totale opbrengsten de 150000-grens hebben
overschreden! Verder zijn er vier geldbronnen te ontdekken die vaker dan 1x voorkomen:
Allereerst de Stichting Pharus (2x, totaal € 50000), Stichting Rommelmarkt Haren (4x, totaal
€ 7500,-), het Dirk Bos Fonds (2x, totaal € 10000,-), de Calvijnschool (4x, totaal € 9515,-) en
ROC Menso Alting (2x, totaal € 1400,-)
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8. Tenslotte
Ons bezoek aan Yuvalok Foundation waarover we in dit verslag hebben verteld heeft ons
weer extra gemotiveerd. We waren onder de indruk van de professionele inzet waarmee de
kinderen uit de laagste kaste van de Indiase samenleving voeding en onderwijs wordt
gegeven. Het godsvertrouwen dat als basis onder het werk van deze organisatie ligt zorgde bij
ons voor een mengeling van verbazing en afgunst …
Het ondersteunende werk van YuvalokChild zullen we dan ook van harte en met kracht
voortzetten. De kansarme kinderen zijn het waard om zicht te krijgen op een kansrijke
toekomst!
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Bijlage: Financieel jaaroverzicht 2017 uitgesplitst per maand (alles in €)
periode

inkomsten

uitgaven

saldo 1/1/2017
januari

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

944
250

februari

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

731

maart

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
Pharus - Chamarajnagar
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

731
710
35000

april

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation / Pharus - Chamarajnagar
Yuvalok Foundation

731

mei

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

719
300

juni

vaste donateurs (cat1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

719
100

juli

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

719
2645

3
4

VGPO via Thea Tiggelaar
incl. € 1000 van Johannes Stichting voor naaimachines
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80
17903

150
35000
40004

82
4500

betaalrek.
18808

periode

inkomsten

augustus

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

709

september

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

709
729

oktober

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

709
1137

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

709
25

vaste donateurs (cat 1)
acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)
onkosten
betalingsverkeer
Yuvalok Foundation

684
395

november

december

totalen inkomsten en uitgaven
saldo inkomsten minus uitgaven
saldo 31/12/2017

uitgaven

betaalrek.

82
4000

31
3000

50105

52715
- 2610
16198
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