
 

      

  
 

 
 
 
 

 

 

Kerstmarkt, wereldrecord en meer…  
Na de vakanties hebben we de draad van onze hulp voor de kinderen in Bangalore weer 

opgepakt. In het geactualiseerde beleidsplan kijken we enkele jaren vooruit en in het jaarverslag 

2009 blikken we terug op wat er vorig jaar allemaal is gebeurd. Dat is best veel. Met de inzet en 

bijdragen van donateurs en ambassadeurs helpen we dat kinderen niet meer hoeven te werken 

voor hun eten en naar school kunnen. In deze nieuwsbrief aandacht voor enkele van onze 

vrijwilligers en nieuwe activiteiten die op stapel staan.  
 

YuvalokChild Kerstmarkt 
10 december Calvijnschool Groningen 

 

Dit mag je niet missen, hier moet je bij zijn, leg het vast in je 

agenda en nodig ook je hele vriendenkring, al je collega’s en je 

complete familie uit. De YuvalokChild Kerstmarkt 2010. Die 

wordt gehouden op 10 december van 17.00 tot 21.00 uur in  de 

Calvijnschool aan de Froukemaheerd 1 in de wijk Beijum te 

Groningen.  

 
 

De school en omgeving worden omgetoverd in een 

knoertgezellige kerstsfeer met allerlei activiteiten, zoals:  

• Mode met inbreng en verkoop van feestelijke kleding. 

• Accessoires en sieraden. 

• Brocante voor binnen en buiten. 

• Leuke hebbedingetjes. 

• Internationale boekenmarkt. 

• Kerst en sfeerartikelen. 

• Verkoop van schaatsen. 

• Kapper/ster en manicure. 

 

• Hapjes en drankjes.  

• Glühwein en kerstmuziek. 

• En nog veel meer. 

Kijk voor meer nieuws over de YuvalokChild Kerstmarkt op 

onze website www.yuvalokchild.nl. 

 
  

Guinness World Record 
35 uur balletje trappen voor YuvalokChild 

 

 
Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een 

wereldrecord van. Van het aantal uren paalzitten en meters 

klosjebreien tot de afstand waarover een bus aan de haren 

wordt voortgetrokken en de afstand waarover een Malteser 

snoepje met een rietje wordt voort geblazen.  

 
 

 

Er is zelfs een wereldrecord zaalvoetbal. Dat staat nu op 32 

uur en 20 minuten en is in handen van een Braziliaans 
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schoolteam. Nu nog, want het komt naar Nederland. Om 

preciezer te zijn naar Groningen, want op 7 en 8 januari doet 

het Regioteam Noord Groningen een poging om het record te 

verbeteren. De recordpoging begint op vrijdag om 8 uur ’s 

morgens en eindigt volgens plan 35 uur later op 

zaterdagavond 7 uur. Het spektakel vindt plaats in de 

evenementenhal van Op Roakeldais aan de Oostervalge in 

Warffum. De opbrengst van het evenement komt ten goede 

aan YuvalokChild. Tijdens het festijn worden allerlei activiteiten 

georganiseerd om de bezoekers naast het sportieve ook op 

andere wijzen aangenaam te verpozen. 

 
Guinness World Records is een business op zich. Jaarlijks 

komen in Londen bij het records-managementteam meer dan 

50.000 recordaanvragen binnen. Zij beheren daarnaast een 

database van meer dan 40.000 records. 

 
 

  Samenwerking 
  

 

Samenwerking met Maassluis/Schiedam/Reggesteyn. Een 

beetje gekke combinatie van twee plaatsnamen en een 

schoolnaam. Het geeft de verbondenheid weer die tussen 

deze  

drie bestaat als het gaat over India en YuvaLok Foundation. 

Dat behoeft enige uitleg. Toen we met de World Servants 

groep uit Groningen e.o. in India waren bleek ons als snel dat 

we voorgegaan waren door een groep uit Maassluis (door de 

Indiase mensen uitgesproken als “messles”).   

 

Nadat we de stichting YuvalokChild hadden opgericht kwamen 

we in contact met de World Servantsgroep Maassluis. Die 

groep bestond niet alleen uit inwoners/gemeenteleden van (de 

kerk van) Maassluis maar ook van (de kerk van) Schiedam. 

Vandaar de tweede naam. En verder bleken de contacten 

tussen deze World Servantsgroep en die van Groningen vooral 

te lopen via Gerard Meesters en Gerlof Puppels. En met Gerlof 

komt de derde naam in beeld: hij is verbonden aan de 

Christelijke scholengemeenschap Reggesteyn.  

 

 
 

De afgelopen periode is veel geld via collectes, acties en privé-

stortingen vanuit Maassluis/Schiedam/Reggesteyn door 

YuvalokChild naar India overgemaakt.  

Een mooie samenwerking die is ontstaan vanuit een 

gemeenschappelijk gevoelde behoefte om de 

sloppenwijkkinderen van Bangalore een toekomst te bieden 

door de mooie combinatie van voeding en onderwijs. Een 

behoefte die is opgewekt en versterkt door het met eigen ogen 

aanschouwen van de grote nood bij deze kinderen. Maar  

vervolgens vooral is gestimuleerd door de mooie en vruchtbare 

manier waarop Yuvalok Foundation deze nood ter plekke, 

midden in de sloppenwijken en zonder te letten op “religie of 

kaste” probeert te lenigen.  

 
 

  INDIA, voor de 8e keer! 
 

 

Even een berichtje van mij over mijn favoriete bestemming in 

januari: India. De reis is weer geboekt, dit keer van Amsterdam 

via Dubai naar Bangalore. Het grote voordeel van Dubai is dat 

ik niet vast kom te zitten in de sneeuw, zoals vorig jaar toen ik 

via Frankfurt moest reizen. Mijn hoofddoel is weer lesgeven, 

opnieuw in het Bangalore Baptist Hospital. 

  

Maar natuurlijk zal ik Yuvalok bezoeken! Ik ben uitgenodigd 

voor de jaarlijkse conferentie die Sam en Shobha organiseren 

voor alle leerkrachten en andere staf. Ze vragen dan mensen 

om workshops te geven die te maken hebben met hun 

dagelijks werk: onderwijs en omgaan met kinderen, speciaal 

kinderen met een achtergrond uit de sloppenwijken. En zoals 

gebruikelijk in India: van mij wordt ook een bijdrage verwacht. 

Vorig jaar heb ik iets verteld over traumaverwerking bij 

kinderen, met dank aan mijn werk bij Slachtofferhulp. Dit jaar 

heb ik daar nog aanvullend materiaal bij: wat werkvormen die 

ze ook daar wel kunnen toepassen. En ik zal nog weer iets 

nieuws moeten bedenken! 

 

Onze zoon Mark gaat dit jaar weer met mij mee, voor hem is 

het de 4
e
 keer India. We hebben afgesproken dat hij filmpjes 

gaat maken: van Yuvalok, speciaal over de voedseltransporten 

die YuvalokChild sponsort. Hij kan van alles filmen en dan een 

paar filmpjes maken die we hier dan weer kunnen gebruiken 

voor PR. Daarnaast kan Mark ook voor Asha Kiran, het 

kindertehuis in Vellore, hetzelfde doen en ook de stichting 

Helping Hands India wil graag gebruik maken van Mark als 

filmmaker. 

Hartelijke groet, Nel 

 
 

  Maatschappelijk verantwoord     
  ondernemen 
 

 

In het bedrijfsleven is Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen hip. Het gaat erom dat organisaties hun 

verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van de 

bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Een van de 

uitgangpunten is dat bedrijven ook aandacht hebben voor 

sociale omstandigheden. Dat kan op vele manieren tot 

uitdrukking komen. Bijvoorbeeld door kansarme kinderen 

kansrijk te maken. Bedrijven hebben daar best geld voor over. 

Maar één ding is duidelijk: het komt niet vanzelf binnen. 

Een van onze ambassadeurs is ondernemer. Henk Sok, 

algemeen directeur van SOK Beheer met bedrijven in de 

installatiebranche en zakelijke dienstverlening. Wat 

YuvalokChild betreft zou je hem ook ‘ondernemend 

ambassadeur’ kunnen noemen. Met gepaste regelmaat deelt 

hij met collega ondernemers het belang van maatschappelijke 

betrokkenheid. En voor YuvalokChild niet zonder succes.  



‘Veel bedrijven hebben er de mond vol van’, vertelt Henk. ‘Dat 

wordt vaak vertaald met goede en veilige producten. Of geen 

kinderarbeid en zorgvuldige procedures. Ik probeer ze onder 

de aandacht te brengen dat het ook iets anders kan zijn, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Henk Sok (links met hoed) steekt de handen uit de mouwen 

in India 

  

namelijk bijdragen aan goede doelen voor daadwerkelijke hulp 

ter plaatse. Ik ervaar dat het in deze tijden van economische 

en financiële crisis lastig is ondernemers in de buidel te laten 

tasten. In tijden van bezuinigingen is het steeds moeilijker, 

maar we doen ons best om toch iets los te krijgen’.    

 
 

  Beleid voor komende jaren vastgesteld 
 

 

Na de oprichting van onze stichting hebben we een 

beleidsplan voor 2009 opgesteld. Mede op basis van de 

ervaringen in het oprichtings- en het huidige jaar, hebben we 

het plan voor 2010 tot en met 2013 vastgesteld. We zijn nog 

steeds zeer gemotiveerd om het werk van de stichting voort te 

zetten. Deze motivatie wordt gevoed door het enthousiasme 

en de gulheid die we tijdens het eerste jaar van de stichting 

hebben ondervonden. Die motivatie wordt ook gevoed vanuit 

onze christelijke levensovertuiging die in het werk van de 

stichting een prachtige toepassing vindt: sloppenwijkkinderen 

uit de uitzichtloosheid van kinderarbeid halen en perspectief 

bieden door middel van de gouden combinatie voeding-

onderwijs. Daarbij vinden we het van belang te melden dat 

onze levensovertuiging geen voorwaarden stelt aan de religie 

of enig ander kenmerk van deze kinderen of hun ouders. 

Het beleidsplan is te vinden op onze website 

www.yuvalokchild.nl 

 
 

  De man met twee rechterhanden….. 
 

 

Ruim 1800 euro heeft hij al bij elkaar geklust. En het gaat erop 

lijken dat hij de doelstelling: 1000 euro per jaar voor 

YuvalokChild met gemak gaat halen.  

Nadat Anjo van Oorspronk in 2009 in India aan het werk was 

geweest, kwam het idee om ook thuis de handen uit de 

mouwen te steken en op die manier een bijdrage te leveren 

vanuit Nederland. Dit scheelt reiskosten, reistijd en je maakt er 

anderen blij mee. Ver weg in India: kinderen in Bangalore 

kunnen naar school en krijgen te eten. Maar ook dichtbij omdat 

door het klussen een heel aantal mensen nu een mooi 

aangelegde tuin hebben, een prachtig opgelapte tuinbank die 

weer jaren mee kan, kozijnen die weer winddicht zijn of een 

koffiezetapparaat dat het weer doet. 

 

    
Anjo voor klussen in en om het huis 

Bel 06-17129769 
 

 

Anjo heeft één dag in de week beschikbaar voor YuvalokChild. 

Dit betekent dat een gemiddelde klus niet meer dan 1 dag mag 

kosten. Voor verven en stukadoren moet je hem niet vragen, 

maar verder zijn (bijna) alle klussen bij hem in goede handen.  

Wil jij het goede doel steunen en is er in en rond het huis het 

nodige op te knappen? Bel dan met Anjo van Oorspronk en 

maak een afspraak. Heb je zelf geen klussen, maar wil je wel 

graag aan anderen vertellen over deze klusservice, vraag Anjo 

dan naar zijn visitekaartjes en deel ze uit. 

 
 

  Boekenverkoop Jeruzalemkerk 
 

 

In de Jeruzalemkerk te Groningen zijn boeken te koop met 

ongeveer 95% korting op de originele prijs! En de opbrengst is 

nog voor het goede doel ook! In de hal van het kerkgebouw 

staat een grote boekenkast. Daarin zijn boeken te vinden van 

alle genres en over alle onderwerpen. Ook staan er een aantal 

videofilms in. Alles is te koop voor 1 euro per stuk en de 

opbrengt is voor YuvalokChild.  

 

De kosters vinden het zo’n leuke actie dat zij zorgen voor het 

updaten van de boekenkast. Zij halen eruit wat niet wordt 

verkocht en vullen de kast weer aan met nieuwe boeken. 

Iedereen kan boeken inleveren. De verkoop van de boeken 

begint een succes te worden: de actie heeft tot nu toe 140 euro 

opgeleverd! Help jij mee om dat succes te vergroten? Ruim 

dan je eigen boekenkast op, breng je gelezen boeken naar de 

koster en vul je eigen kast weer aan met nieuwe boeken! 


