
 

      

  

 

 

 

 

 

 

Yuvalokkers bezoeken India                                

 
 

Hierboven een foto van het gezelschap dat begin dit jaar een bezoek bracht aan India. Rechts zie je Engel, Thea, 

Betty en Ria en vierde van links Nel. Betty doet vermoeden dat ze per fiets is gearriveerd. Verder in deze nieuwsbrief 

de steun van de Stichting Pharus aan vijf schooltjes waar YuvaLok Foundation mee samenwerkt; het trieste bericht 

van het overlijden van de stichter van deze schooltjes; de nieuwe flyer van YuvalokChild; het succes van de gestaag 

oplopende inkomsten uit de verkoop van uitgelezen gewaande boeken en de mogelijkheid om geïnformeerd te 

worden over de activiteiten van Yuvalok door een doorgewinterde Indiaganger.    

 

 Reis India 

Van 28 december tot 8 januari heeft een afvaardiging 

van YuvalokChild (op eigen kosten) een bezoek gebracht 

aan YuvaLok Foundation in Bangalore. Het doel van 

deze reis was tweeledig. 

Allereerst was het een goede gelegenheid om de 

contacten met de directie (Sam Rajshekhar, Shobha 

Louis en anderen) aan te halen en het wel en wee van 

hun werk te bespreken. Zo werd ons gemeld dat de 

samenwerking met ACTS waarover we eerder melding 

maakten, om allerlei redenen niet zo structureel is 

geworden als aanvankelijk het plan was. Overigens blijft 

de financiele steun die ACTS al jaren aan Yuvalok geeft 

gewoon doorgaan.   

Ook konden we de oplossing bekijken die door de 

gemeentelijke overheid is bedacht om de herhaalde 

overstromingen van de Hennurschool (zie onze eerdere 

berichten daarover) in de toekomst te voorkomen. Een  
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grote afwatering met hoge betonnen wanden is achter de 

school aangelegd. Zie de foto op het voorblad. Dit lijkt 

een afdoende maatregel, maar het ultieme bewijs zal in 

het natte seizoen moeten worden geleverd! 

 

 

 We werden met zang en dans ontvangen 

 

In de tweede plaats wilden we graag met eigen ogen 

kennis maken met een nieuw project. Dit betreft een 5-tal 

schooltjes in het district Chamarajnagar ten zuiden van 

Bangalore. Deze schooltjes hebben een beroep gedaan 

op de steun van Yuvalok omdat ze noodlijdend zijn en 

toch in een grote behoefte voorzien in dit droge en arme 

gebied. In Nederland hebben we inmiddels voor alle vijf 

scholen een sponsor gevonden (Stichting Pharus, zie 

elders in deze nieuwsbrief). En hoe meer je dan uit eigen 

waarneming kunt vertellen des te beter is zo’n 

sponsoraanvraag te onderbouwen.  

Op de schooltjes werden we met slingers, gezang en 

dans ontvangen en werden we op de hoogte gesteld van 

de bijzondere situatie ter plekke.  

 

 

 Thea overhandigt een cheque aan Sam Rajshekhar 

 

Op bovenstaande foto is de overhandiging te zien van 

een cheque. Het bedrag werd geschonken door de  

school waar één van ons, Thea Tiggelaar, werkzaam is. 

De leerlingen van deze school hadden enveloppen 

meegeven met daarin o.m. een armbandje en stickers 

voor de Indiase kinderen. 

Het bezoek aan YuvaLok Foundation heeft ons weer 

extra gemotiveerd. We waren onder de indruk van de 

professionele inzet waarmee de kinderen uit de laagste 

kaste van de Indiase samenleving voeding en onderwijs 

wordt gegeven. Het godsvertrouwen dat als een basis 

onder het werk van deze organisatie ligt zorgde bij ons 

voor een mengeling van verbazing en afgunst … 

Het ondersteunende werk van YuvalokChild zullen we 

dan ook van harte en met kracht voortzetten. De 

kansarme kinderen zijn het waard om zicht te krijgen op 

een kansrijke toekomst! 

En dan de raadselachtige fiets waarmee Betty zou zijn 

gearriveerd… die stond er al! 

 

Engel Antonides, voorzitter YuvalokChild 

Betty Holsappel, penningmeester YuvalokChild 

Thea Tiggelaar, ambassadeur/donateur YuvalokChild 

Ria Walinga, ambassadeur/donateur YuvalokChild 

Nel Antonides, ambassadeur/donateur YuvalokChild 

 

 Stichting Pharus steunt scholen 

In het reisverslag van de bezoekers aan Yuvalok in India 

heb je al kunnen lezen dat de vijf schooltjes in het district 

Chamarajnagar ten zuiden van Bangalore financieel 

 
worden gesteund door de stichting Pharus. In het begin 

van onze samenwerking met Pharus begon het met 

steun aan één school. De intentie was toen al om de hulp 

verder uit te breiden. Na overleg met Yuvalok en het 

schrijven van een goed meerjarenplan, was Pharus van 

harte bereid ook de andere scholen gedurende drie jaar 

te ondersteunen.    

 

De stichting is opgericht door de familie Mars, die geld 

beschikbaar stelt voor het realiseren van goede doelen 

door organisaties. Pharus betekent vuurtoren en staat 

symbool voor licht. Een lichtbaken in de duisternis. 

‘Wees het licht in de wereld’…zegt Christus. De stichting 

wil Zijn voorbeeld volgen om op te staan voor de armen, 

wezen, weduwen, onderdrukten en broers en zussen in 

Zijn naam, die het nodig hebben. 

 

Wij zijn heel blij met de steun van Pharus. Ook de 

medewerkers van YuvaLok in India zijn bijzonder 

dankbaar voor de mogelijkheden die er nu zijn om de 

scholen in stand te houden en verbeteringen door te 

voeren. 

 



 
 Stichter schooltjes overleden 

Naast het goede nieuws over de steun aan de scholen, 

kwam er ook een verdrietig bericht uit het district 

Chamarajnagar. De oprichter van de scholen, pastor 

Prasad is overleden. Eerder was hij door een giftige spin 

gestoken en aanvankelijk leek hij daar goed van te 

herstellen. Toch werd hij later weer ziek, zodanig dat de 

artsen hem niet meer konden helpen. Wat een verdriet, 

maar ook dankbaarheid voor het prachtige werk dat 

pastor Prasad heeft gedaan voor de armsten in zijn 

leefomgeving. 

  

 Boekenverkoop 

 
 

Dat de aanhouder wint, blijkt wel uit het succes van de 

verkoop van gebruikte boeken in de Jeruzalemkerk te 

Groningen. Al enkele jaren gaan uitgelezen boeken voor 

het luttele bedrag van één euro over in andere handen, 

om na te zijn uitgelezen vaak opnieuw het circuit in te 

gaan. Tot nu toe heeft deze vensterbankenverkoop in de 

hal van de kerk, daar staan ze namelijk, meer dan 

zesduizend euro opgebracht. 

 

 Presentatie Yuvalok 

Hermien van der Linden is even terug in Nederland. 

Samen met haar man heeft ze in vele exotische oorden 

gewoond, waaronder India. Dat er in die oorden ook 

misstanden voorkomen heeft ze met eigen ogen gezien 

in de slums van Bangalore. Hermien noemt zichzelf 

‘Ambassadeur van sloppenwijkkinderen’. Het is haar 

grote wens om op basisscholen, clubs of 

zondagsscholen een presentatie te verzorgen over het 

leven van sloppenwijkkinderen in Bangalore. Zij is er van  

overtuigd dat onderwijs het middel is om de cirkel van 

armoede te doorbreken. 

Over de mogelijkheden om daar bij te helpen wil ze 

graag komen vertellen. Ben je leerkracht, 

zondagsschooljuf of -meester, nodig haar dan uit om een 

presentatie te verzorgen en een spaaractie te starten  

voor YuvaLok. Je kunt contact opnemen via het 

mailadres: hermien@solcon.nl.

. Nieuwe flyer 

Onze stichting heeft een nieuwe flyer. Dat is met steun 

van MultiCopy Drachten mogelijk geworden. Wil je de 

folder gebruiken bij promotie van het werk van 

YuvalokChild, stuur ons dan een mailbericht 

info@yuvalokchild.nl.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IBAN-rekening YuvalokChild 

NL88 INGB 0001 8949 80 


