Nieuwsbrief 0
januari 2009

Vrienden van YuvaLok,
Dat mogen we toch wel zeggen hè, na ons indrukwekkende avontuur in India? De dagelijkse gang van zaken op school
en werk heeft ons wel weer zo’n beetje in beslag genomen, maar wat nog scherp op het netvlies staat zijn de indrukken
die we hebben opgedaan. Het drukke straatbeeld van Bangalore, de rommel die je overal tegenkwam, de geuren en
kleuren en vooral… de kinderen. In India hebben we er al met elkaar over gesproken hoe we kunnen blijven helpen.
Thuis zouden we verder praten en dat hebben we gedaan. De in India uitgewisselde ideeën hebben we verder
uitgewerkt. Die leggen we graag aan jullie voor. En is het niet mooi om daar onze eerste nieuwsbrief aan te wijden? Het
0-nummer met de plannen van Stichting YuvaLokChild en een uitnodiging om de plannen samen vast te stellen tijdens
een reünie van IN109. We zien jullie dan graag.
Doelstelling
Belangrijkste doelstelling van YuvaLokChild is het
werven van fondsen voor de voeding en scholing van de
kinderen van YuvaLok Foundation in India. Ons idee is
om dat structureel en dus voor de langere termijn te
doen. Door het geven van informatie en voorlichting
over Yuvalok en onze wens om de kinderen te helpen,
willen we donateurs werven. Dat kunnen zowel
particulieren als bedrijven en instellingen zijn.

Bespreking
Op 22 januari kwamen we voor ’t eerst bij elkaar bij
e
Engel thuis. 1 vraag was hoe we er na thuiskomst in
stonden. Nou, nog net zo enthousiast en betrokken
hoor! Zonder enige reserve. En dus zetten we de eerste
grote lijnen uit van wat zou moeten uitmonden in een
vorm van structurele hulp aan YuvaLok. Voor welke
vorm kiezen we, wat zijn onze doelstellingen, wie wil en
kan wat gaan doen, waren enkele vragen waar we ons
over bogen. We vonden al snel dat het een stichting
moest worden met een bestuur dat een goede
afspiegeling vormt van onze projectgroep. Een mooie
mix van ervaren ouderen en enthousiaste, creatieve
jongeren. Vijf personen: voorzitter, secretaris,
penningmeester en twee leden.
Stichting YuvaLokChild
En de naam? Die mocht wel wat eigentijdser dan het
voorlopige ‘vrienden van’. Het werd al snel
YuvaLokChild. Internationaal herkenbaar en met een
subtiel, grafisch knipoogje naar onze doelstelling: blije,
lachende kinderen. De acte van oprichting van de
stichting is in voorbereiding en paseert geheel
kostenloos bij Scholten & Wilmink Notarissen te
Hoogeveen. Onze eerste donateur.
Het bestuur stellen we als volgt voor: Engel (vz), Rein
(sec), Betty (penn), Frans (lid), Linda (lid).

Ambassadeurs
Als eerste richten we ons op onszelf. Wij hebben de
situatie in India gezien en beleefd. We zijn overtuigd van
de betrouwbaarheid en mogelijkheden van YuvaLok om
te helpen. Kortom, wij zijn dé 29 ambassadeurs van
YuvaLokChild. Om mensen te overtuigen van de zin van
onze missie: het bieden van perspectief aan de kinderen
van Bangalore. Te beginnen in onze eigen omgeving:
familie, vrienden, kerkelijke gemeenten. Laten we
samen de eerste hulpbiedende kring vormen rondom de
kinderen van Bangalore. En daarna meer en meer. Het
effect van een steen in de vijver.
Oprichting
We willen onze stichting graag samen met jullie van
start laten gaan tijdens een feestelijke reünie van ons
project IN109 op zondag 8 februari na de ochtenddienst
in de soos van de Jeruzalemkerk in Groningen. Praten,
zingen en bidden om een zegen voor onze initiatieven.
We hopen jullie te zien.

