
 

      

  

 

 

 

 

 

 

Extra gift bij vierde lustrum 

20 jaar Yuvalok Foundation  

 

In deze nieuwsbrief besteden we aan de hand van het verslag van Nel aandacht aan twintig jaar 

hulp aan de kinderen in de sloppenwijken van Bangalore in India. Ook aandacht voor andere 

bezoekers aan de school in India en hun activiteiten. Verder enige informatie van organisato-

rische aard over het werk van onze stichting. Daarnaast foto’s van vrolijke, ordelijke en dansen-

de kinderen en een oproep om ons te helpen bij nieuw op te zetten activiteiten.         

 

- een cheque voor de 20 jarige Yuvalok Foundation 

In januari was Nel weer in India om les te geven in een 
ziekenhuis. Dat combineert ze met bezoeken aan Yuvalok 
Foundation. Afgelopen jaar werd gevierd dat Yuvalok al 
twintig jaar ‘investeert in levens’, zoals hun slogan luidt. 
Investeren in de levens van sloppenwijkkinderen. ‘Dankzij 
de donateurs van YuvalokChild konden wij een extra gift 

van € 10.000 geven’, vertelt Nel. ‘Een fantastisch bedrag 
en ik mocht de cheque overhandigen. De directie en staf 
zijn erg dankbaar dat we vanuit Nederland zo trouw blijven 
aan Yuvalok. Onze bijdrage is hard nodig en wordt erg 
gewaardeerd’.   

 Actie, actie, actie…! 

Nee, dit is geen oproep tot anarchie of welke vorm van 
oproer dan ook. Wel een hartelijke uitnodiging om ons te 
helpen nieuwe activiteiten te ontplooien die geld 
opbrengen voor ons doel: het helpen van de kinderen in 
Bangalore aan voeding en onderwijs. Mail ons je 
creatieve ideeën en we nemen contact met je op. 
info@yuvalokchild.nl 
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 Nieuwe website op komst 

 

- Het ontwerp voor de nieuwe website is klaar 

YuvalokChild bestaat alweer vijf jaar. Geen grootse 

festiviteiten bij ons 1
e
 lustrum, maar wel een nieuw 

eigentijds gezicht via de website. Het ontwerp is klaar, 

aan de realisatie wordt gewerkt. Ofwel: binnenkort op het 

web.    

 

- Als de school begint, gaat het er ordelijk aan toe: in de 
rij en links houden, net als in het verkeer 

  Jaarverslag en beleidsplan 

Het wel en wee van onze stichting in het afgelopen jaar is 

vastgelegd in het Sociaal en Financieel jaarverslag 2013. 

Samengevat komen onze activiteiten hierop neer: het 

behouden en zo mogelijk uitbreiden van het aantal 

donateurs, het organiseren van acties, het aanschrijven 

van fondsen en organisaties en het bevorderen van 

spontane donaties en individuele acties.  

Deze activiteiten vormen de uitvoering van wat is 

vastgelegd in ons Beleidsplan 2014-2016, waarin het 

helpen van de kinderen in India door voeding en 

onderwijs centraal staat.  

Beide nieuwe documenten zijn te vinden op onze 

website. 

 

• Boekenverkoop Jeruzalemkerk 

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 voorraad wordt regelmatig ververst, 

waarmee een kijkje op de boekenplank altijd de moeite 

waard is. De boekenkast is elke zondag rond de diensten 

open en je krijgt er geheel gratis en vrijblijvend een 

aansprekende kerkdienst bij. 

- Volgens de traditie worden er dansjes opgevoerd 



 

 Kloosterveen op bezoek bij Yuvalok 

In januari waren er meer landgenoten op bezoek bij 

Yuvalok in India. Een team van zeven leden van de GKV 

uit Assen-Kloosterveen staken er twee weken de handen 

uit de mouwen. De muren en plafonds in het ‘oude’ 

schoolgebouw kregen een nieuw verfje, het dak werd 

gerepareerd en meer van die noodzakelijke karweitjes 

waarvoor men zelf niet over de nodige middelen beschikt.  

 

Een van de deelnemers heeft voor een spectaculaire 

opknapbeurt gezorgd door een lange buitenmuur van de 

nieuwe school  te beschilderen met allerlei taferelen uit 

het dagelijks leven van de schoolkinderen. Alle kosten 

werden door de groep gedragen. Een prachtige bijdrage 

voor Yuvalok. 

 

 
- Een van de deelnemers beschilderde een buitenmuur 

met taferelen uit het dagelijks leven van de kinderen 

 

 Sam en Shoba op bezoek in Nederland 

Het is alweer vijf jaar geleden dat de groep waaruit 

YuvalokChild is ontstaan in India was om te helpen bij de 

bouw van de nieuwe school. Sindsdien zijn de contacten 

gebleven, zij het voor de meesten op afstand. Binnenkort 

kunnen we Sam en Shoba weer ontmoeten. Op 17 mei 

zijn zij in Nederland. Wij organiseren dan een 

bijeenkomst om hen en ook elkaar te ontmoeten. Heb je 

zin om te komen? Zet het alvast in de agenda, nadere 

informatie volgt. 

 

Let op! 

IBAN rekening YuvalokChild  

NL88 INGB 000 18 94 980 

 

 
- De groep Kloosterveners. Zij staken twee weken de 

handen uit de mouwen om de school van een nieuw verfje 

te voorzien en andere karweitjes te verrichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Sam en Shoba komen naar Nederland. Een mooie 

gelegenheid om hen en elkaar weer eens te ontmoeten 

 

 

 


