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Vrienden van YuvaLok,

Stichting YuvalokChild is nu écht een feit. De notaris heeft de akte ondertekend en dan besta je. We zijn ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst heeft ons een fiscaal nummer toegekend en het stapeltje
antwoordkaarten van de actie om donateurs te werven groeit. Dankzij onze website zijn we via het www tot in de verste
uithoeken te vinden, een groep studenten is met hun stageopdracht begonnen om ons te helpen bij het aanboren van
fondsen en er wordt zelfs al geklust voor het goede doel en in India is verheugd gereageerd op onze voorvarende
aanpak met de stichting. In deze eerste officiele nieuwsbrief praten we onze ambassadeurs, donateurs en
sympatisanten bij over ons werk voor de kinderen in Bangalore.

- onder aanwijzing van de notaris ondertekenen de bestuursleden de acte van oprichting

Oprichtingsakte

Stap in de wereld van…

Op 16 februari ondertekende de kersverse notaris
mr. Ulbe Hofstee van Scholten & Wilmink Notarissen in
Hoogeveen de oprichtingsacte. Met dank voor de
belangeloze medewerking van het kantoor.

Onder het thema Stap in de wereld van… hield de
Oosterkerk in Groningen een zogenoemde gezinschool-kerk-dienst, voor ingewijden GSK-dienst.
Mede dankzij de inzet van onze ambassadrice
Thea Tiggelaar werd het een prachtige
samenkomst, waarin de inzet voor onze naasten
vanuit Mattheus 25 centraal stond.

Rekeningnummer
Het heeft even geduurd, maar nu hebben we dan toch
echt onze eigen bankrekening. Bijdragen kunnen daar
op worden overgemaakt.

Bankrekening
Stichting YuvalokChild
ING 189 49 80

De kinderen hadden zich al van hun beste kant
laten zien met de actie heitje-voor-een-karweitje
en de gemeente deed tijdens de inzameling ook
nog een flinke duit in de collectezak. Samen goed
voor ruim € 2200,- voor YuvalokChild. Hulde voor
de inzet en dank voor de gaven.

Donateurs

Dat het uitbuiten van gaven en talenten zich op
diverse manieren kan uiten, bijkt wel uit de inzet
van Anjo van Oorspronk. Hij stelt zijn vaardige
handen beschikbaar voor onze stichtng. Voor
€ 20,- per uur doet hij klussen in en om het huis
voor iedereen die daar zelf niet aan toe komt of
niet in staat is. Heeft u belamgstelling? Bel of mail
Anjo. De opbrengsten komen geheel ten goede
aan de stichting.
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Op 8 februari ging de werving van donateurs van start.
Gewapend met de mooie bedank- en antwoordkaarten,
gratis gedrukt door Multicopy Drachten, gingen onze
ambassadeurs op pad bij familie, vrienden en
bekenden. Momenteel zijn er rond de veertig kaarten
binnen. Met onze ambitie van drie donateurs per
ambassadeur zitten we nu op een gemiddelde score
van 1,4 per ambassadeur. Een mooie start om
enthousiast door te gaan en de score verder op te
voeren. Ook langs zakelijke wegen weten we bedrijven
bereid te vinden ons te ondersteunen, financieel of door
dienstverlening.

Acties
Er staan ook al de nodige acties op de kalender.
Sommige nog wel in potlood, maar toch. Volg het
nieuws dus op de voet.
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- behalve metselen kan Anjo nog véél meer…

Klussen voor YuvalokChild
bel 050-8507497 of e-mail
anjovanoorspronk@home.nl
Stagiairs
Inmiddels zijn zes stagiairs van de
Hanzehogeschool in Groningen van start gegaan
met hun stage bij YuvalokChild. Dankzij hun inzet
hopen we zicht te krijgen op de mogelijkheden om
succesvol en structureel fondsen te werven.
Dat is een wereld op zichzelf en voor een
beginnende stichting als de onze onbekend terrein
en waarschijnlijk ook ondoorgrondelijk. Daarnaast
bereiden ze ook acties voor en voeren ze die
zomogelijk uit. We zijn benieuwd.

Ergens in mei staat een oefenwedstrijd tussen het
jeugdelftal van FC Götenborg en het Regioteam
Noord op het programma. De Scandinaviers
komen naar Groningen om deel te nemen aan het
Eurovoetbaltoernooi in het Pnksterweekend. De
opbrengst van het oefenduel gaat naar
YuvalokChild. Informatie over plaats en datum
volgt.

BENEFIETKERSTCONCERT
Gospelkoor Cornerstone biedt ons een Benefiet
Kerstconcert aan. Dat is een prachtig initiatief
waar we erg blij mee zijn. De eerste verkennende
besprekken zijn gaande om er een aantrekkelijk
programma van te maken en het op een geschikte
plaats te houden. Datum en locatie van deze
activiteit volgen. Maar hou het weekend vóór kerst
alvast vrij.

REUNIE INDIA 109
Op 20 juni is de eerste enig echte onvervalste
reunie van het World Servants project India 109.
We zullen dan ondermeer verslag doen van de
activiteiten en resultaten van YuvalokChild. En
elkaar ontmoeten en bijpraten over toen en nu.

Nieuws uit India
Sinds we terug zijn uit India hebben we twee
nieuwsbrieven van YuvaLok Foundation in Bangalore
India ontvangen. Enkele fragmenten daaruit.
- Vertrouwen
In het februarinummer schrijft Sam Rajshekhar dat de
wereldwijde financiële crisis aan niemand voorbij gaat.
Ondanks dat kunnen we op God blijven vertrouwen,
want dat zal Hij nooit beschamen. Hij telt de
zegeningen voor YuvaLok Foundation.
- Nieuwbouw
Er komt toch geld binnen om de meer dan duizend
kinderen te voeden en onderwijs te geven. Het
nieuwbouwproject lag stil, maar dankzij de
onverwachte komst van het team van India 109 kon de
volgende fase toch in gang worden gezet.
- Finishing touches
In juli komt er weer een team van Wold Servants voor
de finishing touches. De officiële opening van de
nieuwe school is gepland op vrijdag 4 december 2009.
Dat duurt nog even, maar bij deze zijn we uitgenodigd
om de opening bij te wonen en, zoals Sam het zegt,
Gods trouw te vieren..
- Examens
In februari en maart vonden de jaarlijkse
schoolexamens plaats voor in totaal negenentwintig
leerlingen. Veertien rondden de high-school af, vier de
National Open School, zes meisjes sloten hun
naaiopleiding succesvol af en vijf jongens hun
timmeropleiding. Prachtig om te lezen, als je bedenkt
dat wij veel van deze jongens en meisjes tijdens ons
project in India persoonlijk hebben leren kennen. Ook
deden afgestudeerde high-schoolleerlingen
toelatingsexamen voor de universiteit. We danken God
hiervoor en bidden om Zijn zegen voor de nieuwe
levensfase van deze jongeren.

-Slumdog Millionair
In het februari/maart-nummer schrijft Sam over de
armoede in de gelauwerde film Slumdog Millionaire.
Volgens hem gaat het niet zozeer om de armoede zelf,
maar om de ellende die voortkomt uit onderdrukking,
uitbuiting en onrecht, die armoede tot gevolg heeft. Bij
het zoeken naar een antwoord hierop dacht hij aan de
woorden van Franciscus van Assisi die bad een
instrument van de vrede van de Heer te mogen zijn,
liefde te zaaien waar haat is, genade voor onrecht en
eenheid voor verdeeldheid. De bijbel zegt dat zij die
willen delen worden gezegend. YuvaLok Foundation
helpt 1414 kinderen die op straat en in de
sloppenwijken van Bangalore leven.
- Gebed
Sam vraagt om gebed voor kinderen zoals het meisje
dat op 15 jarige leefijd met haar baby van zes
maanden bij YuvaLok kwam. Gevlucht uit het huisje
waar ze met haar moeder en zussen werd misbruikt
door een man die met valse beloften bezit van hen en
het huisje had genomen. Ze is nu achttien en werkt en
studeert. Haar zoon verblijft op de kinderafdeling van
YuvaLok. Een voorbeeld van ellende en tegelijkertijd
van hoop. Bid voor mogelijkheden om dergelijke
kinderen te kunnen helpen.
- Groet
In de nieuwsbrief klinkt dank voor alle steun in gebed
en gaven. Het vormt de basis voor het wonder dat de
werkers van YuvaLok elke dag zien in het leven van de
kinderen.

