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Over wateroverlast, samenwerking
Indiareizigers en een fairetrade-markt
 Onderzoek ‘waterbestendig’ maken school

ontmoetingsplaats het ‘restaurant’, waar kinderen,
leerkrachten, vaders en moeders en opa’s en oma’s zich
tegoed deden aan ambachtelijk gebakken taarten,
volgens aloude recepten bereide soepen en vooral veel
hamburgers en nog meer lekkers, waarmee ze de kas
spekten voor het goede doel. Dat was YuvalokChild. De
verkoop van al deze spullen en lekkernijen bracht het
mooie bedrag op van € 1.435. Hartelijk dank.

- Wateroverlast bij de oude school
Eerder berichtten we over de wateroverlast bij de oude
school van YuvaLok Foundatian in Bangalore; het pand
dat mede door groepen van World Servants is gebouwd.
Voor de tweede keer op rij overstroomde het gebied
rondom de school tijdens het regenseizoen. Directe
oorzaak is de slechte afwatering van het stroompje
achter de school. Achterliggende oorzaak lijkt de klimaatverandering.

- volgens aloude recepten bereide soepen

Het aanvankelijke plan om de school af te breken en
elders te herbouwen, heeft men inmiddels laten varen.
Nu wordt er over nagedacht om met veel minder kosten
het bestaande gebouw ‘waterbestendig’ te maken.
De plannen worden, mogelijk met technisch advies
vanuit Nederland, verder uitgewerkt.
 Fairtrade-markt Calvijnschool
Op 22 april, de dag van de Koningsspelen, hield de
Calvijnschool de jaarlijkse Fairetrade-markt. In alle
lokalen waren weer zeer gevarieerde activiteiten
georganiseerd, van boekenmarkt tot sierraadworkshop
en van brokantetent tot kledingmarkt. Met als centrale

- nailart…

 Samenwerking ACTS

Het schoolgeld van het regulier onderwijs wordt gebruikt
om het onderwijs aan de sloppenwijkkinderen mogelijk te
maken.
Onder het motto: twee kunnen en weten meer dan één,
is besloten om gedurende een proefperiode van twee
jaar voor twee scholen in de sloppenwijken samen te
werken.

YuvaLok Foundation heeft al enige tijd contact met
ACTS. Deze organisatie verzorgt naast regulier
onderwijs ook scholing aan sloppenwijkkinderen.
 Hans en Eveline naar India
Begin maart 2016 heb ik met mijn jongste dochter
Eveline een bezoek gebracht aan diverse scholen van
YuvaLok in Bangalore. In het voorafgaande half jaar zijn
diverse sponsoracties gehouden, samen met Margriet en
Gerrit Wouda, die helaas niet konden meereizen. Bij
elkaar hebben we ca € 4.000 aan de scholen kunnen
overmaken. Het geld wordt besteed aan salarissen voor
de onderwijzers en aan eten voor de kinderen.

Beide organisaties betalen de helft van het geld dat
nodig is voor voeding en onderwijs aan die scholen. Na
de proefperiode en evaluatie van de samenwerking volgt
mogelijk een langdurig samenwerkingsverband.

De ontvangst in Bangalore was allerhartelijkst. Sam en
Shobha , die de leiding van de scholen vormen, vinden
het een hele eer wanneer sponsors hen komen
bezoeken. Zij zijn er trots op hen veel van de scholen en
de omgeving te laten zien. Met name Sam heeft ons de
anderhalve week dat we daar waren op sleeptouw
genomen. Zij zijn heel erg bezield met de opdracht
kansarme kinderen een toekomst te geven. De zorg voor
de kinderen gaat verder dan onderwijs geven alleen.
Elke dag wordt op school begonnen met een ontbijt. De
meeste kinderen krijgen thuis te weinig of niet te eten en
zijn dus afhankelijk van wat zij op school krijgen. Ook
wordt veel aandacht aan de kinderen besteed in de vorm
van elementaire gezondheidszorg. De leerkrachten zijn
naast het lesgeven ook bezig met een stukje
maatschappelijk werk. Elk kind heeft een achtergrond die
meestal niet rooskleurig is. De thuissituatie, vaak
gekenmerkt door armoede, verslaving of scheiding,
heeft veel impact op het leven van de kinderen en vergt
een goede begeleiding. Opvallend is hoe enthousiast en
bewogen de leerkrachten vanuit hun geloof hiermee
omgaan en de liefde voor de kinderen vanuit Jezus
uitstralen.
We hebben niet alleen twee scholen in Bangalore
bezocht, maar ook enkele scholen rond Mysore, de oude
hoofdstad van de provincie. Hier werkte een hele tijd een
evangelist, pastor Prasad, die diverse scholen in
afgelegen gebieden en in het reservaat heeft opgericht.
Later kwam hij in contact met YuvaLok en heeft hij de
organisatie hieraan overgedragen . Het was
indrukwekkend te zien hoe onder zeer primitieve
omstandigheden de kinderen in het reservaat onderwijs
en zorg mogen krijgen. Ook hier zijn we zeer hartelijk
ontvangen en mochten we met hen bidden voor het werk
van evangelisatie en onderwijs in die regio. Met een
gevoel van dankbaarheid kijken we terug op het bezoek.
Hans Assink
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