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Riha Community School geopend
Vorig jaar moesten we nog melden dat de afbouw van de nieuwe school van YuvaLok in
gevaar kwam. Toegezegde fondsen werden teruggenomen, waardoor er onvoldoende geld
binnenkwam voor de afwerking en technische installaties. Dankzij extra inspanning kon de
geplande opening toch doorgaan. Op 4 december ging de deur officieel open. Ook
YuvalokChild heeft er aan bijgedragen om dit mogelijk te maken. Mede daartoe hebben we
in de afgelopen maanden de nodige activiteiten gehad. Alle organisatietalent werd met
enthousiasme ingezet met klinkende resultaten.
Riha Community School

Eten voor India

Het gebouw is en frisse start voor de kinderen die de
school binnenstappen. Het biedt nieuwe mogelijkheden aan
onderwijs in het creeren van een beter leven voor de
leerlingen. Het is een springplank voor een beter
Bangalore, een beter India, een betere wereld. Dat schijft
Sam Rajshekhar in zijn nieuwsbrief naar aanleiding van de
opening. Riha is Hindi voor bevrijding, waarmee de school
het bevrijdende werk van Jezus Christus aangeeft voor
leerlingen en hun families.

Eind oktober gingen de mondiale driegangen menu’s er
smakelijk in bij de 110 gasten die we in het tot
Indiarestaurant omgedoopte vergaderlokaal van De
Hoeksteen in Haren mochten ontvangen. De eerste avond
was het even spannend om het technisch en logistiek
onder controle te krijgen, maar eenmaal op gang waren de
vele vrijwilligers niet meer te houden en liep het op rolletjes.
En de kassa rinkelde uitbundig. De opbrengst van twee
avonden koken en serveren bedroeg € 2000..
* mondiale gerechten in De Hoeksteen

* kleurrijke ballonnen en dans bij de opening van de
nieuwe school

Benefietconcert
Op 18 december stroomde in ieder geval de vloer van de
kerkzaal van de Oosterkerk in Groningen flink vol met
bezoekers die zich graag laten verrassen met
zoetgevooisde kinder- en koorstemmen. Iedereen was er:
Maria en Jozef, het kindeke Jezus en al diegenen die
destijds een kijkje in Betlehem kwamen nemen. Wij waren
er deze keer bij en hebben genoten. Daarbij werden de
beurzen op een niet kinderachtige wijze getrokken. Na
afloop kwam er € 1200 uit de collectezak tevoorschijn.

Nieuwjaarsduik
Het jaar 2010 werd op een ijzingwekkende manier
begonnen met wat werd aangekondigd als een
nieuwjaarsduik. Als dat naar de letter tot uitvoering zou zijn
gebracht, dan had de EHBO handen vol werk gehad. Zo wil
je het jaar niet in en dus bood de brandweer vanwege de
zware ijsgang op het meer een passend alternatief. Zo’n
honderd dapperen namen een frisse douche op het strand
van de Hoornse Plas bij temperaturen van rond het
vriespunt. Enkele honderden toeschouwers keken met
ontzag en vol bewondering toe. Dat deden wij na het
opmaken van de pot: € 3100 maarlieftst. Om van te rillen.

Samenwerking
De afgelopen tijd hebben we contact gekregen met eerdere
World Servant-gangers naar India. De groep uit Maassluis
heeft de eerste bouwfase aan de nieuwe school in
Bangalore uitgevoerd. Hun betrokken bij YuvaLok werd in
klinkende munt uitgedrukt met een bijdrage van € 2500

door de kerk aldaar en € 3500 van de Christelijke
Scholengemeenschap Reggesteijn in diezelfde stad. Het
zal duidelijk zijn dat we binnenkort graag met de
Maassluizers over verdere samenwerking praten!

