
 

      

  

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2015: stichting boert goed                                
 

Ook in 2015 richtten de acties van onze stichting zich op de hulpverlening aan de kinderen in India. Alweer voor het 

zevende achtereenvolgende jaar met het onveranderde doel: de inmiddels 1.300 schoolkinderen van YuvaLok 

Foundation uit de sloppenijken van Bangalore aan voeding en onderwijs te helpen. Er werden weer allerlei acties 

gehouden en fondsen benaderd. Met de opbrengsten konden we onze financiële toezeggingen ruimschoots 

nakomen. Financieel gezien boert onze stichting goed. De jaarlijkse inkomsten liggen stabiel rond de € 35.000. De 

inkomsten van vaste donateurs is in 2015 gegroeid en bedroeg ruim een kwart van de totale inkomsten. Ook de 

inkomsten van fondsen, organisaties en kerken groeide. Bijna de helft van het totale geld kwam via deze categorie 

binnen. Alle gulle gevers uit alle delen van het land: hartelijk dank voor de bijdragen om de kinderen in Bangalore te 

helpen! Het Sociaal en Financieel jaarverslag 2015 is te vinden op onze website www.yuvalokchild.nl.    

 

 Najaarsmarkt De Fontein 

 

- Op de Najaarsmarkt werden goede zaken gedaan 

In november 2015 organiseerde PKN-gemeente De 

Fontein in Groningen de traditionele Najaarsmarkt. 

YuvalokChild was een van de goede doelen waar de 

opbrengst naartoe ging. Vanwege het vele kokkerellen 

liep de spanning zodanig op dat de stroom enkele malen 

 

 

uitviel. Vooral de bereiding van de snert moet daar de 

oorzaak van zijn geweest, want die was onovertroffen en 

vanwege de grote aftrek bijna niet aan te slepen. 

Ondanks dat werden er op de drukbezochte markt goede 

zaken gedaan. Van het resultaat mochten wij € 2.000 in 

ontvangst nemen. 

 

 Nel weer naar India 

Nel Antonides bracht begin 2016 haar jaarlijkse bezoek 

aan India. Ook ging ze weer naar YuvaLok Foundation. 

Ze bezocht de scholen Hennur en Kannur en was te gast 

bij de jaarlijkse conferentie voor staf en leerkrachten van 

YuvaLok. Na thuiskomst vertelde Nel onder de indruk te 

zijn van het vele goede werk dat YuvaLok voor de 

kinderen in Bangalore en omgeving doet.  
 

Op verzoek van Sam en Shoba is zij nu contactpersoon 

in Nederland voor nieuwe aanvragen om YuvaLok te 

bezoeken. 

 

 
 

Nieuwsbrief  

april 2016 
www.yuvalokchild.nl 

 



 
 Donatie Van den Boschstichting voor overstroming  

Eind 2015 hoorden we dat er weer een overstroming was 

bij YuvaLok Foundation. Opnieuw stond de ‘oude’ school 

onder water. Een jaar eerder was dat ook al het geval. 

We hebben meteen een aanvraag gedaan bij de 

Gebroeders van den Boschstichting om de schade als 

gevolg van het verloren gegane voedsel en de kosten 

voor schoonmaak te kunnen vergoeden. De stichting  

reageerde op onze noodoproep door € 5.000 ter 

beschikking te stellen. Daar waren wij en vooral de 

betrokkenen bij YuvaLok erg blij mee, omdat hiermee de 

voedselvoorziening aan de schoolkinderen in Bangalore 

kon worden gegarandeerd. 

 

 Multiculturele markt ROC Menso Alting 

 
- bezoekers van de Multiculturele markt 

Op 9 februari 2016 hield het ROC Menso Alting voor de 

tweede keer een Multiculturele markt. De opbrengst was 

ook deze keer bestemd voor YuvalokChild. Een paar 

weken eerder mochten we voorlichting geven aan de 

studenten over het werk van onze stichting. Op de markt 

zelf waren allerlei kraampjes te bezoeken met informatie 

over meer dan tien landen. Van Afghanistan tot Albanië 

en van Polen tot Pakistan. Ook India was van de partij.  

 

 

 
 

De verkoop van lekkere hapjes en aantrekkelijke 

producten moest de omzet voor het goede doel 

opbrengen. In totaal kon er € 450 aan YuvalokChild 

worden overgemaakt. 

 

 Hans en Eveline naar India 

 
- Hans en Eveline overhandigen cheques voor de 

scholen van YuvaLok.  

In maart hebben Hans en dochter Eveline Assink India 

bezocht. Eerst waren ze anderhalve week in Bangalore 

en omgeving en daarna bezochten ze New Delhi en de 

provincie Rajastan. Hans over de reis: ‘De ontvangst en 

begeleiding in Bangalore was overweldigend. We werden 

allerhartelijkst ontvangen door de leiding, leerkrachten en 

leerlingen van de scholen. Het enthousiasme, het 

Godsvertrouwen en de liefde voor de kinderen vonden 

we indrukwekkend. We hebben veel met diverse 

leerkrachten gepraat, ik heb nog enkele lessen voor de 

hoogste groepen gegeven, en we hebben alle klassen, 

soms meerdere keren,  bezocht’. Vóór hun reis zijn er 

allerlei sponsoracties gehouden. Bij hun bezoek aan 

YuvaLok konden Henk en Eveline € 4.000 aan cheques 

overhandigen aan Sam en Shoba voor de scholen van 

YuvaLok. 
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