
 

      

  

 

 

 

 

 

 

Spannende tijden en mooie acties                                
 

 Spannende tijden 

India ontwikkelt zich de laatste jaren in razend tempo tot 

een belangrijke economische wereldmacht. De cijfers 

laten een groei zien waar wij in Europa alleen maar van 

kunnen dromen. Het gaat dus goed met het land, zo lijkt 

het.  

 

Dat vindt in ieder geval de overheid, maar wie verder kijkt 

ziet dat rijk en arm alleen maar verder uit elkaar groeien.  

Vanwege het vermeende succes overweegt men de 

grenzen te sluiten voor financiële ondersteuning van 

allerlei humanitaire doelen vanuit het buitenland. India 

moet zichzelf kunnen bedruipen, vindt de overheid.  

 

Organisaties als YuvaLok Foundation zullen in eigen land 

moeten omzien naar ondersteuning. Eind dit jaar wordt 

duidelijk in hoeverre deze overheidsmaatregelen van 

invloed zijn op het onderwijs aan de kansarme kinderen 

in Bangalore en of wij onze steun vanuit Nederland 

kunnen voortzetten.      

     

 Faire Trade-markt Calvijnschool  

 
De Calvijnschool 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. 

In dat teken stond de Fairetrade-markt die een tijdje 

geleden werd gehouden. De opbrengst was voor 

YuvalokChild. De verkoop van allerlei spullen en 

lekkernijen bracht het mooie bedrag op van € 2.150. 

Hartelijk dank. Meer foto’s van deze acties zijn op onze 

website te vinden. 
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 Multi-culturele markt ROC Menso Alting  

 

 

Vele uithoeken van de wereld waren vertegenwoordigd 

op de multi-culturele markt die het ROC Menso Alting 

hield. Het vormde de afronding van een multicultureel 

project. De leerlingen kregen de opdracht een land te 

adopteren en de verschillende aspecten daarvan op de 

markt tot uitdrukking te brengen. Dat gebeurde op de 

meest creatieve manieren en in uiterst bonte 

uitvoeringen. Vooral de heerlijke exotische 

versnaperingen deden het goed. Voor de bezoeker een 

lust voor het oog en een zalfje op de tong. Een uiterst 

deskundige jury, ondermeer bestaande uit bestuursleden 

van de stichting waar de opbrengst van de markt naar 

toe ging, beoordeelde de diverse uitbatingen. De uitslag 

heeft ons niet bereikt, wel de opbrengst van € 900 van 

deze fleurige actie voor YuvalokChild. Hartelijk dank. 

Meer foto’s, zie onze website.      

    

 Statiegeld voor India 

Hoe eenvoudig kan het zijn: bestem je statiegeld bij de 

super voor een goed doel en je hebt met de geringste 

inspanning een mooie actie. Zo deden we dat de 

afgelopen tijd bij de Albert Heijn en Jumbo in Haren.  

Klanten kunnen er voor kiezen om het statiegeldbonnetje 

niet bij de kassa in te leveren maar in de speciale goede 

doelenbus bij de lege-flessenauto-maat te deponeren.  

 

Dat leverde bij de AH en Jumbo samen het mooie 

bedrag van € 988 op. Dank voor alle anonieme gevers 

en misschien een idee voor een actie bij de super bij jou 

in de buurt. Informatieposters zijn beschikbaar. Stuur een 

mailtje en wij zorgen er voor dat ze bij je komen: 

info@yuvalokchild.nl. 

 

 Boekenverkoop 

Van boeken krijg je nooit genoeg. Of je ze nu zelf 

aanschaft, cadeau krijgt of voor een habbekrats bij de 

ramsj op de kop tikt, boeken blijven boeien. Dat is 

wellicht het succes achter de 2
e
 hands boekenverkoop in 

de Jeruzalemkerk in Groningen. Al jaren lang staan er 

steeds verse boeken van een zeer divers genre, die voor 

het luttele bedrag van € 1 van eigenaar veranderen. Zo is 

er een uitgebreide groep van boekengevers en -lezers 

ontstaan, die inbrengend en verslindend het onderwijs 

van YuvaLok Foundation ondersteunen. Boeken voor 

boeken, zou je kunnen zeggen. In de afgelopen periode 

kwam er € 310 aan boekengeld binnen. Over zes jaar 

gezien is de opbrengst maar liefst € 4.465. Dank voor 

alle inbrengers en lezers.    

  

 Afscheid Linda 

Linda Blaauw heeft het bestuur van YuvalokChild voor 

een tijdje verlaten. Dat is even wennen, want vanaf de 

oprichting van de stichting hebben we samen met haar 

het bestuurswerk verricht. Half september is ze met Arjan 

en hun kinderen Noa en Jonne voor tien maanden naar 

Zuid Afrika vertrokken om te helpen bij het werk in een 

tehuis voor weeskinderen. Linda, we wensen jullie een 

goede tijd en Gods Zegen. En daarna pakken we de 

draad gewoon weer op. 

 

 Goede-doelen-markt De Fontein 

Op 7 november organiseert PKN-gemeente De Fontein 

in Groningen de jaarlijkse goede-doelen-markt. Er is van 

alles te koop en naar verluid is het er altijd buitengewoon 

gezellig. De opbrengst van deze markt gaat naar vier 

goede doelen waarvan YuvalokChild er een is. Iedereen 

is die zaterdag vanaf 10.00 uur welkom in het 

kerkgebouw van De Fontein aan de Eikenlaan 255 in 

Groningen.  
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