
 

      

  

 

 

 

 

 

 

Extra gift voor voedselvoorraad 

Wateroverlast school Yuvalok  

 

 Wateroverlast 

Onlangs ontvingen we onderstaand bericht van Sam 

Rajshekbar van YuvaLok Foundation in Bangalore India. 

 

‘Last week we were forced to give our schools an exten-

ded holiday, because of unprecedented rains in and 

around the city. Overflowing drain water entered our 

school kitchen, storeroom, three classrooms, and the 

home of Jimmy Andrews, our Logistics Manager. It des-

troyed grains and provisions that were enough to feed  

700 kids for 10 days with breakfast and mid-day meals, 

besides damaging furniture. Cleaning up, the stench and 

filth, is still going on to make our facilities usable’. 

 

De schade aan de voedselvoorraad raakt heel direct de 

primaire doelstelling van onze stichting, namelijk het 

financieel ondersteunen van het bieden van maaltijden 

aan de schoolkinderen uit de sloppenwijken. Om te 

helpen bij dit acute probleem hebben we besloten per  

 

direct € 1.000  als noodhulp over te maken naar India. Om 

de dagelijkse voedselvoorziening weer geheel op gang te 

krijgen is echter meer nodig. Daarom onze oproep om zo 

mogelijk extra bij te dragen. 

 Incassobetalingen 

 

De invoering van IBAN is bij onze stichting niet zonder 

slag of stoot gegaan. Achteraf bleek de oorzaak een 

softwarefout in het nieuwe incassoprogramma te zijn. Als 

gevolg hiervan is er in september niets afgeschreven en 

de donatie van oktober pas op de 27e. Vanaf november 

zal iedere maand rond de 3e het maandelijkse bedrag 

worden geïncasseerd. Omdat we door deze fout de 

bijdrage van de maand september missen, vragen we u 
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vriendelijk of u dat bedrag voor één keer zelf wilt 

overmaken op de IBAN-rekening van de stichting 

YuvalokChild: NL88 INGB 000 18 94 980. 

 

 Bezoek Sam en Shoba 

Het is al weer even geleden, maar in mei hebben Sam 

en Shoba van onze moederstichting YuvaLok Foundation 

een bezoek aan Nederland gebracht. De eerste dagen 

waren ze in het noorden om de banden met 

YuvalokChild en World Servants aan te halen. Ook 

waren ze met een twintigtal van hun persoonlijke 

contacten te gast in Zwolle. Het was goed om van hen te 

horen hoe de zaken er bij YuvaLok in India voor staan. 

Kort gezegd: te weinig financiën voor bestaande en 

nieuwe activiteiten. Ook de nieuwe regering baart hen 

zorgen: blijft er ruimte voor christelijke organisaties zoals 

YuvaLok Foundation? Maar ook veel dankbaarheid voor 

het werk dat ze voor de kinderen uit de sloppenwijken  

kunnen doen en voor de financiële en morele steun die 

ze daarvoor vanuit Nederland krijgen.  

    

 Rommelmarkt Leek 

Op 12 en 13 september was YuvalokChild een van de 

vier goede doelen op de jaarlijkse rommelmarkt in Leek. 

We waren aanwezig met een stand en konden van 

dichtbij zien hoe professioneel deze drukbezochte markt 

(die al twintig jaar bestaat!) ‘rommel’ en eten in geld 

omzet. Nel Antonides en Thea Tiggelaar hadden voor 

deze gelegenheid hun Indiase kleding uit de kast 

gehaald en trokken daarmee veel aandacht. Zelfs de 

burgervader van Leek meldde zich bij onze stand.  

 
 

We mochten voor YuvalokChild € 2.500 van de 

opbrengst incasseren!  

 

 Presentatie Rotary 

Je komt er niet zomaar binnen, maar toch lukte het een 

vertegenwoordiging van onze stichting de gelederen van 

Rotary Bel Campo Groningen binnen te komen. Niet 

ongenood overigens; een van de leden loodste Engel 

Antonides en Rein Kremer binnen om een presentatie 

over het werk van YuvalokChild te houden. Op een 

prachtige zomeravond werden ze verwelkomd in de 

weelderige tuin van het majestueuze Schimmelpenninck 

Huys in Groningen. Het een-tweetje in woord en beeld 

van Engel en Rein sprak het eminente gezelschap 

bijzonder aan. Voor het resultaat moeten we nog enig 

geduld betrachten. De club sponsort goede doelen 

meerjarig en in 2015 wordt een nieuwe keuze gemaakt. 

Of we in de prijzen vallen…? We houden het pad warm.   

 

 Actie statiegeld 

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om 

ideeën voor succesvolle acties aan te dragen. Het bleef 

even stil, maar nu hebben we er een. De beproefde 

statiegeldformule mogen we toepassen in de Albert Heijn 

en Jumbo in Haren. Klanten kunnen hun statiegeldbon-

netjes in de daarvoor bestemde goede doelen bus 

deponeren. De opbrengst is voor YuvalokChild bestemd. 

Misschien een goed idee in jouw woonplaats. Zoek de 

plaatselijke super in je buurt op en vraag of zo’n actie 

mogelijk is. Hieronder een voorbeeldposter. Die mailen 

we je graag toe. Succes!     

  

 


