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Fairtrademarkt en financiele zorgen

In dat teken stond de Fairetrade-markt die op april werd
gehouden. De opbrengst was voor YuvalokChild. De
verkoop van allerlei spullen en lekkernijen bracht het
mooie bedrag op van ruim € 1.000. Hartelijk dank.

 Fairtrademarkt Basisschool Het Palet
Basisschool Het Palet in Groningen is de eerste school in
de provincie Groningen die de titel Fairtrade school
kreeg. Het past bij de identiteit van de school om
verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om thema’s
als milieu en armoede.
Om die reden wordt er alleen nog fairtrade koffie en thee
afkomstig van eerlijke handel geschonken. Daarnaast
vindt de school het belangrijk dat de kinderen zich op
een speelse manier bewust worden van de invloed die
ons consumptiegedrag heeft op mensen in arme landen.

 Project ‘Naaimachines redt levens’
Elk jaar wordt door Yuvalok Foundation voor een groep
jongvolwassen vrouwen een naai- en kledingcursus
opgezet. De bedoeling is dat deze vrouwen bij het
afronden van de cursus als ‘startkapitaal’ een
trapnaaimachine meekrijgen. Daarmee kunnen ze als
‘zzp-er’ hun eigen kledingproducten maken en verkopen.

- Feestelijke uitreiking van de naaimachines in april na
een geslaagde opleiding
Zo wordt het genoten beroepsonderwijs direct gekoppeld
aan ondernemerschap. De vrouwen worden daarmee
financieel onafhankelijk en komen ze met hun gezinnen
uit de greep van armoede en analfabetisme.
Het verstrekken van een naaimachine aan deze vrouwen
is een cruciaal verlengstuk van de cursus. Voor
YuvalokChild een reden om onder de naam
‘Naaimachine geeft toekomst!’ hiervoor sponsors te
vinden.
We zijn erg blij dat we voor de cursus 2018 van de
Marthe van Rijswijck Foundation een donatie van ruim
€ 2000,- hebben ontvangen voor de aanschaf van dertig

machines en eenzelfde donatie van het Dirk Bos Fonds
voor de cursus 2019. Hartelijk dank!
 Bezoek Nel Antonides aan YuvaLok
Direct na aankomst in India in januari 2018 begon de
jaarlijkse conferentie van Yuvalok. De staf van Yuvalok
en alle leerkrachten van de scholen in Bangalore komen
dan bij elkaar. Het is bedoeld als teambuilding en ook om
het programma voor het komende jaar te bespreken. Op
deze conferentie worden ook de leiders uitgenodigd van
de scholen waar Yuvalok mee samenwerkt. Dit jaar werd
de conferentie gehouden in een Benedictijner klooster.
Hier wordt alleen vegetarisch gegeten en de kamers zijn
zeer eenvoudig. Dat drukt de kosten enorm en dat moet
ook, zonder speciale giften voor dit doel kan de
conferentie niet doorgaan. Maar tot grote schrik van
iedereen was er ook de regel: in de eetzaal wordt niet
gesproken! Haast onmogelijk om vol te houden! De
maaltijden werden dan ook heel wat sneller naar binnen
gewerkt dan in andere jaren! Buiten dan weer volop
praten en lachen...
Ook de leiding van de 5 scholen in het Chamrajnagargebied was aanwezig. Samen met Sam en Shobha heb
ik vier scholen in dat gebied bezocht, natuurlijk ook de
scholen in Hennur en Kannur.
Nog een verhaal waarom de mensen de YuvaLokscholen zo waarderen. Er zijn wel enkele governmentscholen, maar daar is het onderwijs niet goed. Ze
vertelden mij dat in een dergelijke school in het gebied
een leerkracht was aangesteld door de regering. Die
leerkracht verdient 15000 Rs per maand. Voor 3000 Rs
per maand huurt ze iemand in om in het klaslokaal te
zitten. De kinderen krijgen geen les, er is alleen iemand
aanwezig. De 12000 Rs houdt de leerkracht en heeft er
soms nog een ander baantje bij. Als er inspectie komt,
dan is de leerkracht wel aanwezig. Als er een kind iets

verklapt, dan is een afkoopbedrag genoeg om de
inspectie weer tevreden te stellen. Volgend jaar weer!
Nel Antonides
(Naast Yuvalok is mijn doel elk jaar: lesgeven in een plaatselijk
ziekenhuis en het bezoeken van nog twee projecten. Reizen
doe ik op eigen kosten)

 Financiele situatie
Nel heeft met Sam en Shobha vele gesprekken gevoerd.
Ze deelden hun zorgen over de financiën speciaal voor
de twee scholen in Hennur en Kannur, waar kinderen uit
de sloppenwijken komen. Nog steeds ervaren ze de
achteruitgang in sponsoring na de kredietcrisis in

2007/2008. We blijven proberen om ook in Nederland
sponsors te vinden!
Ook de reguliere inkomsten van YuvalokChild lopen
terug. In het financieel jaarverslag van 2017 (te vinden
op de webstite www.yuvalokchild.nl) is te zien dat de
totale inkomsten de laatste twee jaar sterk zijn
afgenomen. We houden daarbij geen rekening met het
bedrag dat we van Pharus ontvingen, omdat dit bedrag
bestemd is voor de scholen in het gebied Chamrajnagar.
In 2017 kwamen we voor het eerst zelfs onder het
garantiebedrag van € 16.000. Alleen de categorie ‘vaste
donateurs’ zorgt nog steeds voor een vrijwel constante
inkomstenstroom.
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