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Actie voor nieuwe schoolbus
Wat een eental jaren geleden als een plaatselijke actie begon, heeft zoetjesaan in diverse hoeken
van het land bekendheid gekregen. Met enige regelmaat ontvangen we spontane giften van
mensen die de doelstelling van onze stichting een warm hart toedragen. Ook weten we fondsen
van de noodzaak tot hulpverlening te overtuigen en ontvangen we mooie bijdragen. In deze
nieuwsbrief een opsomming van deze gulle gevers uit den lande, de niet aflatende inzet van onze
noeste stichtingsklusser, parties voor zoetekouwen en een actie voor een nieuwe schoolbus.
Actie voor nieuwe schoolbus

Enige tijd geleden ontvingen we een noodoproep uit India
over het vervoer van de kinderen. Dagelijks worden ze met de
schoolbus van de slopenwijken gehaald om naar school te
gaan. De bus heeft zijn beste tijd gehad en is dringend aan
vervanging toe. Yuvalok Foundation in India heeft
onvoldoende middelen om een nieuwe aan te schaffen. We
hebben een busproject opgezet om hen te helpen. In totaal is
er € 24.000,- nodig voor een nieuwe bus. Tot nu toe kwamen
er fantastische bedragen binnen: € 1.400,- van de Nederlands
Gereformeerde Kerk in Maassluis en € 8.000,- van de Marthe
van Rijswijck Foundation. We zoeken nog fondsen voor de
resterende € 14.600,-, zodat er weer een bus kan gaan rijden
om de kinderen naar school te brengen.

Gezocht: tips voor acties
Draag je onze stichting en daarmee de kinderen in India een
warm hart toe en heb je goede ideeën voor acties die geld
opleveren, laat het ons dan vooral weten. We komen heel
graag met je in contact. Elke hulp bij het bedenken van
dergelijke activiteiten is bijzonder welkom. Mail je actie tip
naar info@yuvalokchild.nl.

High Tea

Nee, High Tea is geen thee op een ladder of op de 286 etage
van het Empire State Building. High Tea is een heerlijke
manier om met vrienden te genieten van thee en lekkere high
tea hapjes. In samenwerking met de activiteitencommissie van
de Christelijke Gereformeerde Kerk Groningen organiseerden
we twee High Tea’s. Een voor en een na de zomervakantie.
Het was een sfeervol en smakelijk succes. Tegen de 100
dames genoten van thee in talloze varianten en hapjes in
minstens even zovele smaken. De opbrengst van beide
partijtjes was een mooie € 1,000,-. Dat smaakt naar meer.

Gulle gevers uit het land: hartelijk dank

Boekenverkoop Jeruzalemkerk

Bijna ongemerkt dienen ze zich aan, de anonieme gevers uit
diverse hoeken van het land. Zonder verzoek, actie of wat
dan ook komen de bedragen binnen op de rekening van onze
stichting. Een opsomming van deze stille gevers in 2012: De
Wingerd Krimpen aan de IJssel, De Vries Bilthoven, Franken
Enschede, Gereformeerde Kerk Munnekezijl, SSBO De Boei,
Gereformeerde Kerk Hoogezand, Pals Rotterdam,
Hendriksen Utrecht, Prins Constantijnschool Papendrecht,
Dingemans, Clemens Amsterdam, Deen Haren en de fondsen
Stichting Rotterdam, Rommelmarkt Haren, Dirk Bos Fonds,
Marthe van Rijswijck Foundation.

Klussen
Van boeken krijg je nooit genoeg. Waar kun je tegenwoordig
nog terecht voor een leerzaam dan wel verpozend boek voor
het luttele bedrag van slechts één euro? In de Jeruzalemkerk
aan de W.A. Scholtenstraat te Groningen! De afname is
zodanig dat de voorraad regelmatig wordt ververst, hetgeen
een kijkje op de boekenplank altijd de moeite waard maakt. En
het loont, want sinds de eerste boeken op de plank kwamen is
er ruim tweeduizend euro omgezet.
De boekenplank is elke zondagochtend om 09.00 en
zondagmiddag om 16.00 uur open en je krijgt er geheel gratis
en vrijblijvende een aansprekende kerkdienst bij.

Anjo voor klussen in en om het huis
Bel 06-17129769
Anjo klust er nog steeds enthousiast op los. Hij heeft één dag
in de week beschikbaar voor YuvalokChild. Een gemiddelde
klus mag niet meer dan 1 dag kosten. Schilderen en
stukadoren is niet aan hem besteed, maar verder zijn (bijna)
alle klussen bij hem in goede handen.
Wil jij het goede doel steunen en is er in en rond het huis het
nodige op te knappen? Bel dan met Anjo van Oorspronk en
maak een afspraak. Tot nu toe kwam er dit jaar € 750,- binnen.

Margriet en Annet naar India
Margriet en Annet gaan in januari naar India om de school
van Yuvalok Foundation te bezoeken. Ze zijn gevraagd om
een kijkje te komen nemen in de klas voor Slow-Learners.
Ook in de aller jongste groepen zullen ze een kijkje nemen.
Ze gaan op zoek naar de aanwezige kennis en mogelijkheden
van de leerkrachten en leerlingen. Samenhopen ze nieuwe
inzichten en handvatten te ontdekken om zo goed mogelijk te
kunnen inspelen op deze groep kinderen. Voor meer
informatie zie www.trabant-zoekt-sponsors-voor-india.nl
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