Jaarverslag 2021
Voeding en onderwijs voor kinderen in de sloppenwijken van Bangalore
en op het platteland van Chamarajnagar
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1. Hoe is het begonnen?
Van 27 december 2008 tot 17 januari 2009 heeft een groep van
negenentwintig personen een World Servants-project uitgevoerd in
Bangalore, India. Dit project bestond er onder meer uit dat onder
leiding van een plaatselijke aannemer aan een school werd gebouwd.
De school maakt onderdeel uit van Yuvalok Foundation, een
organisatie waarin Indiase christenen zich het lot aantrekken van
inmiddels ca 2000 kwetsbare kinderen in de sloppenwijken van
Bangalore en op het platteland van het district Chamarajnagar. Ze
doet dat door voedsel en onderwijs voor deze kinderen te verzorgen
zodat ze niet meer via kinderarbeid inkomsten voor hun ouders
hoeven te genereren, zie ook www.yuvalok.org .
De projectgroep was zo onder de indruk van het goede werk dat door
Yuvalok Foundation wordt gedaan dat werd besloten om bij
terugkomst in Nederland te kijken of en zo ja op welke manier
financiële steun aan Yuvalok Foundation kan worden gegeven. Dit
heeft ertoe geleid dat een aantal projectgroepleden op 16 februari
2009 de stichting YuvalokChild (zie ook www.yuvalokchild.nl) heeft
opgericht om geld voor de moederstichtingYuvalok Foundation te
genereren.
In de statuten is het doel van YuvalokChild als volgt geformuleerd:
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De stichting richt zich op Bangalore (India) en omgeving en heeft als
doel:
1a. Het bieden van mogelijkheden tot voeding van en scholing aan
kinderen van arme ouders;
1b. Het bieden van mogelijkheden tot het introduceren van
alternatieve landbouwmethoden om de gevolgen van
klimaatverandering tegen te gaan;
1c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het ter beschikking stellen van (geld)middelen aan YuvaLok
Foundation te Bangalore in India.
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2. De corona-crisis
Het jaar 2021 zal de geschiedenis ingaan als het tweede jaar van
de wereldwijde uitbraak van het corona-virus. In India heeft dat
geresulteerd in heftige nieuwe besmettingsgolven. En net als in
2020 heeft dit grote gevolgen gehad voor de activiteiten van
Yuvalok Foundation, zowel in Bangalore als in Chamarajnagar.
De geplande activiteiten konden veelal geen of beperkte doorgang
vinden. In plaats daarvan heeft Yuvalok Foundation zoveel als
mogelijk hulp geboden door voedselpakketten uit te delen. Zo'n
pakket kost cira € 8 en bestaat uit: 5 kg rijst, 4 kg tarwemeel, 1 kg
linzen, 1 liter bakolie, 2 stuks badzeep, 2 stuks handzeep, 170 gr
wayside en 48 gr tandpasta. Aanvankelijk werden ze aan de ouders
van de kinderen en aan alleenstaande ouderen gegeven, later ook
aan andere gezinnen in de gemeenschap, zowel in Bangalore als
Chamarajnagar.
Corona heeft helaas ook binnen de eigen organisatie van Yuvalok
Foundation een slachtoffer geëist. Murali, staflid en speciaal belast
met de aansturing van het Pharus project in Chamarajnagar werd
begin 2021 met het virus besmet. Aanvankelijk waren de
symptomen niet heel verontrustend en leek hij zelfs te herstellen.
Maar dat aanvankelijke herstel sloeg plotseling om en binnen
enkele dagen overleed hij, slechts 56 jaar oud. Hij laat zijn vrouw en
twee dochters na.
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Een grote schok voor hen maar ook voor Yuvalok Foundation die
met hem een kundig, betrokken en gelovig medewerker van het
eerste uur verloor.

3. Wat doet YuvalokChild?
De activiteiten van de stichting YuvalokChild kunnen in twee delen
worden onderscheiden. Het onderscheid betreft zowel de
geografische plek als de financieringsbron:
Deel I. Het werk in Bangalore, gefinancierd door vooral donateurs,
acties en fondsen;
Deel II. Het werk in Chamarajnagar, gefinancierd door de Stichting
Pharus.
Deel I. Ons werk in Bangalore
I.1. Wat doen we daar?
Dit betreft de financiële steun voor het werk van Yuvalok Foundation
voor m.n. twee scholen in de wijken Hennur en Kannur waar
kinderen uit sloppenwijken onderwijs en voeding krijgen. Daarnaast
worden naaicursussen gegeven aan vrouwen. In 2021 werd de
fondswerving die vanaf de oprichting in 2009 door YuvalokChild is
gestart in grote lijnen voortgezet. Deze is grofweg in vier categoriën
te onderscheiden met elk een eigen geldstroom:
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■ Sam Rajshekhar - algemeen directeur - en
Shobha Louis - financiëel directeur - van
Yuvalok Foundation in Bangalore, India

1. Vaste donateurs;
2. Georganiseerde acties
3. Fondsen, organisaties en kerken;
4. Spontane donaties en individuele acties.
We hebben onszelf tot doel gesteld om elk jaar een vast bedrag te
kunnen overmaken naar Yuvalok Foundation en dat we dat bedrag
voor langere tijd kunnen garanderen. Aanvankelijk was dat bedrag
€ 12.000,- (€ 3.000,- per kwartaal). Aan het eind van 2012 hebben
we het verantwoord geacht om dat bedrag te verhogen tot
€ 16.000,- (€ 4.000,- per kwartaal).
Voor onszelf hanteren we als richtlijn dat voor het geval onze
inkomsten onverhoopt, om welke reden dan ook, plotseling sterk
zouden verminderen of zelfs geheel zouden wegvallen, we telkens
nog ongeveer een jaarbedrag (dus € 16.000,-) als bufferbedrag in
kas hebben. Op die manier kunnen we in het slechtste scenario ons
garantiebedrag in ieder geval nog een jaar waarmaken en die
periode gebruiken om te proberen nieuwe, aanvullende
geldbronnen aan te boren.
I.2. Welke inkomsten en uitgaven zijn gedaan in 2021?
In de tabel op de volgende pagina zijn de genoemde categorieën
verder uitgesplitst en is aangegeven wat ze hebben opgebracht en
wat is uitgegeven.
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Categorie

Inkomsten

1. Vaste donateurs

€ 12.088

2. Georganiseerde acties

-

-

3. Fondsen/organisaties/kerken

-

15.342

4. Spontane donaties/indiv. acties

-

5.736

Totaal inkomsten

€ 33.166

YuvaLok Foundation
Kosten betalingsverkeer
Totaal uitgaven

Uitgaven

Saldo

€ 18.800
726
€ 19.526

€ 13.640
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tabel 1: overzicht inkomsten en uitgaven

In de tabel is te zien dat er in 2021
in tegenstelling tot voorgaande
jaren er geen inkomsten uit
georganiseerde acties te melden
zijn.
Bij de uitgaven is te zien dat naast
de overboekingen naar Yuvalok
Foundation er geen andere
(on)kosten zijn gemaakt dan
kosten die met deze transacties
verbonden zijn. Dat betekent dat
100% van wat aan geld
binnenkomt, wordt besteed aan
ons primaire doel.

Op de volgende pagina zijn in tabel 2 de inkomsten en uitgaven per
maand aangegeven. Bij de inkomsten zijn die van de vaste donateurs
(cat 1, zie eerder) apart zichtbaar; de inkomsten van cat 2, 3 en 4 (zie
eerder) zijn samen genomen.
In bijlage 1 zijn de inkomsten voor het werk in Bangalore over de
jaren 2009 t/m 2021 aangegeven.
In bijlage 2 zijn over dezelfde periode de inkomsten met een aparte
vermelding gegeven.

9

tabel 2: financieel jaaroverzicht 2021 voor Bangalore per maand
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Deel II. Ons werk in Chamarajnagar
II.1 Wat doen we daar?
Het werk van Yuvalok Foundation in dit plattelands gebied, ca 200
km ten zuiden van Bangalore, betreft onderwijs en voeding op vijf
scholen en de agrarische ontwikkeling van het gebied waar deze
scholen staan. YuvalokChild steunt dit werk vanuit één sponsor, t.w.
de Stichting Pharus.
In september 2016 is voor het eerst gesproken met deze stichting,
opgericht door de familie Mars (zie www.stichtingpharus.nl). In dat
gesprek werd de specifieke hulpvraag die vanuit Yuvalok
Foundation was geformuleerd voor vijf scholen in het district
Chamarajnagar aan het bestuur van Pharus voorgelegd. M.i.v. dat
jaar werd aanvankelijk financiële steun toegezegd voor één school,
al snel daarna uitgebreid tot vijf scholen.
Op 16 en 17 september 2019 brachten twee bestuursleden van
Pharus (Piet Mars en Marianne Mars) een bezoek aan twee van de
vijf scholen in het district Chamarajnagar. Sam, Shobha en Murali
van Yuvalok Foundation vormden het ontvangstcommitee en ook
Engel en Nel Antonides waren namens YuvalokChild bij het bezoek
aanwezig. Er was een feestelijke ceremonie bij de St. Petersschool,
compleet met een gedenkplaat, traditionele versierselen,
toespraken en zang.
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Piet en Marianne gaven de volgende dag in de terugblik aan
enthousiast te zijn over wat ze hoorden en zagen en bovendien
overtuigd te zijn van het nut van het project. We waren dan ook erg
blij dat Pharus het project voor een periode van vier jaar wilde
voortzetten, van april 2020 t/m maart 2024. Yuvalok Foundation is
daarbij opgenomen in het rijtje strategische partners van Pharus,
naast gerenommeerde partijen als De Verre Naasten en ZOA.
Uiteraard is het bestuur van YuvalokChild dankbaar voor het besluit
van Pharus en voelt ze zich verantwoordelijk voor toezicht op de
voortgang.
Aanvankelijk besloot het bestuur van Pharus financiële steun te
geven aan vijf scholen, later werd daar nog een 6e school aan
toegevoegd. Maar in de loop van 2021 is de de kleinste van de
scholen, een zgn. tribal school, van het project afgehaald omdat de
overheid geen inmenging van buitenaf wil. Dit omdat het hier een
inheemse gemeenschap betreft waar de unieke leef- en
woonsituatie zo goed mogelijk bewaard moet blijven. Daarmee is
het aantal scholen in het project weer op vijf gekomen.
Voor het tweede jaar (april 2021-maart 2022) zijn de volgende
doelstellingen geformuleerd:
1. Onderwijs en voeding voor kinderen op de vijf scholen (tabel 3).
2. Het onderhoud van de schoolgebouwen (incl. afbouw St. Peter’s).
3. De ontwikkeling van de agrarische gemeenschap.
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School
1. St. Peter’s-Nagavalli
2. Nirmal Higher-Chatipura
3. Little Star-Gulipura

4. Nirmala Primary-Kudlur
5. Mission High-Kamagere
tabel 3: de scholen van het project

II.2. Wat zijn de resultaten van het 2e jaar?
Net als het eerste jaar werd ook het tweede jaar sterk beïnvloed
door de coronapandemie. Zo kon het onderwijs slechts met grote
onderbrekingen plaatsvinden en is de geplande ontwikkeling van
de agrarische gemeenschap (voorlichting over alternatieve
landbouwmethoden en naaicursussen voor vrouwen) niet echt op
gang gekomen. Pharus heeft daarom toestemming gegeven om
begrotingsonderdelen die niet (geheel) konden worden ingezet te
gebruiken voor de aanschaf van voedsel pakketten. Daarnaast
heeft Pharus daarvoor nog een extra budget beschikbaar gesteld.
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In een apart projectverslag voor Pharus zal meer in detail worden
aangegeven welke activiteiten in het tweede projectjaar in
Chamarajnagar zijn uitgevoerd en welk budget daarvoor is gebruikt.
In dit jaarverslag beperken we ons tot de verantwoording voor het
reguliere budget dat Pharus voor het tweede projectjaar
beschikbaar heeft gesteld.
Omdat YuvalokChild het geld na ontvangst direct naar Yuvalok
Foundation overmaakt is het als uitgave in dit verslag opgenomen,
met uitzondering van € 2.000. Dit bedrag blijft geoormerkt op de
rekening van YuvalokChild staan en is bestemd voor bezoek van
(een delegatie van) het bestuur aan het project.
II.3. Welke inkomsten en uitgaven zijn gedaan in 2021?
In onderstaande tabel zijn de inkomsten en uitgaven van het Pharus
project aangegeven.
Periode
Januari

Inkomsten

Uitgaven

€ 116.000

Februari

€ 57.000

Maart

-

57.000

-

47.400

September

- 47.400

Oktober
Totaal

Saldo

€ 163.400

€ 161.400

€ 2.000

tabel 4: overzicht inkomsten en uitgaven Pharusproject
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Zoals gemeld is het saldo van € 2.000,- een geoormerkt bedrag dat
is bestemd voor een nog te plannen reis van een delegatie van het
YuvalokChild bestuur naar India om de voortgang van het Pharus
project in Chamarajnagar ter plekke te volgen. Op 31 december
2021 zat er € 4.000 in deze “reispot”: tot dan toe was er geen
beroep op gedaan omdat vanwege corona het reizen naar India niet
mogelijk was. Naar verwachting zal in 2022 dat wel weer kunnen en
kan daarvoor uit dit budget worden geput.
Het budget van € 114.000 (€ 116.000 – € 2.000) dat in januari
beschikbaar kwam werd in februari en maart in twee gedeelten naar
Yuvalok Foundation overgemaakt vanwege risicospreiding. In die
periode werden de voorwaarden voor het overmaken van geld naar
ngo's door de indiase regering aangescherpt en wilden we kijken of
we daar last van zouden krijgen. Dat bleek gelukkig niet het geval.
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4. Wat is het totaalresultaat voor
2021?
In onderstaande tabel is het totaal overzicht gegeven van onze
activiteiten in Bangalore (Deel I) en Chamarajnagar (Deel II) samen.
Onderwerp

Inkomsten

Uitgaven

Saldo
€ 8.139

Bankrekening 1-1-2021

Bangalore

€ 33.166

€ 19.526

- 13.640

Chamarajnagar/Pharus

- 163.400

- 161.400

-

Totaal

€ 196.566

€ 180.926

Bankrekening 31-1-2021
tabel 5: totaalresultaat 2021
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2.000

€ 23.779

Van het saldo van € 23.779 op 31-12-21 is dus in totaal € 4.000
geoormerkt voor reizen. Dat betekent dat er een bufferbedrag is van
€ 19.779. Dat is ruim € 3.000 boven het afgesproken bedrag van
€ 16.000.

5. Overige zaken
Nieuwe regelingen
In 2021 werden er twee nieuwe wettelijke regelingen van kracht
voor stichtingen zoals de onze.

1. Allereerst de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR), een
verplichting die stichtingen transparanter moet maken. Als gevolg
daarvan moesten onze statuten worden aangepast. De
notaris die in 2009 de eerste statuten nodig voor de oprichting van
YuvalokChild kosteloos had opgesteld, deed ook nu de aanpassing
weer zonder kosten in rekening te brengen.
Als bestuur hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om in
de statuten ook onze doelstelling iets beter op onze acticiteiten af te
stemmen. De oude statuten zijn inmiddels op onze website
vervangen door de nieuwe versie.
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2. Verder was er de zgn. UBO (Ultimate Beneficial Owner)
registratie, noodzakelijk voor bestuursleden van stichtingen.
Opname in het register komt voort uit Europese regelgeving. Het
moet witwaspraktijken en terrorismefinanciering voorkomen. In
Nederland is het register onderdeel van het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel en inmiddels zijn de bestuursleden van
onze stichting elk individueel in het register opgenomen.
Asha Kiran
De afgelopen jaren werd het kindertehuis Asha Kiran in Vellore
(India) vanuit Nederland financiëel ondersteund. Nel Antonides had
de leiding over dit project en de financiën liepen via een rekening
van de Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) in Groningen. Begin
januari 2021 werd het project afgerond en werd de desbetreffende
rekening door de CGK opgezegd. Er stond op dat moment nog een
saldo van €11.000 op die rekening en op verzoek van Nel werd dat
saldo tijdelijk op de rekening van YuvalokChild “geparkeerd” tot er
veilige manier was gevonden om het geld in India te krijgen. Eind
2021 is dat gelukt zodat het niet meer op de YuvalokChild rekening
staat.
Hoewel deze transactie dus niet zichtbaar is in de banksaldo's van
1-1-21 en 31-1-21 en het bovendien geen relatie heeft met de
doelstellingen van YuvalokChild wordt het voor de volledigheid hier
genoemd.
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6. Tenslotte
Als bestuur zijn we dankbaar dat we nu al 13 jaar in staat zijn
geweest onze bijdrage te leveren aan het mooie werk van Yuvalok
Foundation. Dat werk hebben we in die jaren ook regelmatig ter
plekke kunnen bekijken door bezoek (op eigen kosten) van
bestuursdelegaties. In 2020 gebeurde dat voor het laatst (nog net
vóór de uitbraak van het corona-virus!!) door Linda Blaauw
(bestuurslid) en Nel Antonides (ambassadeur). Naar verwachting
zal bezoek in 2022 weer mogelijk zijn.
De bijlagen 1, 2 en 3 geven een terugblik op de inkomsten voor
Bangalore over de hele periode vanaf 2009 en voor
Chamarajnagar vanaf 2016. De geweldige steun die we vanaf dat
jaar van de Stichting Pharus hebben ontvangen, heeft ons extra
gemotiveerd om ons werk van harte en met kracht voort te zetten.
Die motivatie wordt ook gevoed vanuit onze christelijke
levensovertuiging die in het werk van YuvalokChild een prachtige
toepassing vindt: kinderen uit de uitzichtloosheid van kinderarbeid
en armoede halen en perspectief bieden door middel van de
gouden combinatie voeding/onderwijs.

19

Vaste
donateurs

Bijlage 1. Inkomsten voor
Bangalore over de jaren
2009 t/m 2021

Georganiseerde
acties

Fondsen,or
ganisa-ties
en kerken

Spontane
donaties,
individu-ele
acties

Totaal

2009

€ 42.303

2010

- 52.000

2011

- 40.214

%
toename/
afname
t.o.v. 2012

2012

bedrag
% van totaal

€ 7.837
24.5

€ 2.431
7.6

€ 9.830
30.8

€ 11.862
37.1

- 31.960
(100)

2013

bedrag
% van totaal

- 8.279
23.9

- 2.620
7.6

- 9.459
27.3

- 14.326
41.2

- 34.684
(100)

8.5

2014

bedrag
% van totaal

- 8.477
23.6

- 6.214
17.3

- 9.012
25.1

- 12.249
34.1

- 35.952
(100)

12.5

2015

bedrag
% van totaal

- 9.646
27.1

- 4.790
13.5

-16.035
45.1

-

5.090
14.3

- 35.561
(100)

11.3

2016

bedrag
% van totaal

- 8.904
35.2

- 8.465
33.4

- 5.289
20.9

- 2.671
10.5

- 25.329
(100)

-21.7

2017

bedrag
% van totaal

- 8.814
58.4

-

625
4.1

- 4.016
26.6

- 1.650
10.9

- 15.105
(100)

-52.7

2018

bedrag
% van totaal

- 7.712
32.6

- 1.659
7.0

-11.136
47.1

- 3.140
13.3

- 23.647
(100)

-26.0

2019

bedrag
% van totaal

- 7.860
28.7

- 2.015
7.4

-15.140
55.3

- 2.369
8.6

- 27.384
(100)

-14.3

2020

bedrag
% van totaal

- 9.611
18.3

-

617
1.2

- 6.006
11.5

- 36.151²
69.0

- 52.385
(100)

164.9

2021

bedrag
% van totaal

-

0
0.0

-15.342
46.3

-

33.166
(100)

3.8

€ 2.944
9.3

€ 10.127
32.1

-

12.088
- 36.4

bedrag
8.923
² gem
Inclusief corona
noodhulp (€ €34.301)
% van totaal
28.3

-

5.736
17.3

€ 9.524
30.2

-

- 31.334
(100)

totaal 13 jr
€ 449.690

In de tabel valt het volgende op:
- de totale inkomsten van 2021 liggen ongeveer op het gemiddelde niveau;
- de inkomsten uit georganiseerde acties liggen de laatste vijf jaar (ver) onder het gemiddelde;
- de inkomsten uit de vaste donateurs zijn in 2021 een flink stuk boven het gemiddelde uitgekomen (€ 12.088 -36.4% resp. € 8.923 – 28.3%);
dit kan verklaard worden door de overstap van enkele donateurs van Asha Kiran (zie hoofdstuk 5) en een mogelijk “corona-effect”.
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Bijlage 2. Inkomsten voor Bangalore met aparte
vermelding (2009-2021)

Jaar/periode
2009
2010

2012

2013

2014
2015

Georganiseerde acties/fondsen
Benefietconcert gospelkoor Cornerstone
St. Rommelmarkt Haren
St. Rotterdam
Reggesteyn
nieuwjaarsduik
Dirk Bos Fonds
kerstmarkt Calvijnschool
ASN Foundation
Marthe Rijswijck Foundation
St. Rommelmarkt Haren
high tea
Haella Stichting
Fair Trade markt Calvijnschool
St. Rommelmarkt Leek
schaatstocht Weissensee R.K.
Fair Trade markt Calvijnschool

€ 1.200
2.000
5.000
17.000
3.100
5.000
2.700
1.000
8.000
1.500
1.000
4.500
1.620
2.500
430
1.610

multiculturele markt ROC Menso Alting
Maripaan Team Jumbo (statiegeld)
Dirk Bos Fonds
Albert Heijn Haren (statiegeld)
Fair Trade markt Calvijnschool
St. Herba Hortus
Gebroeders van den Boschstichting
markt PKN gemeente De Fontein
St. Rommelmarkt Haren
multiculturele markt ROC Menso Alting
acties GKv Assen
Fair Trade markt Calvijnschool
Johannes Stichting
VGPO (ver. v. geref. prim. onderwijs)
St. Rommelmarkt Haren

900
560
5.000
430
2.150
500
5.000
2.000
2.000
500
4.000
1.435
1.000
1.790
2.000

2018

Marthe van Rijswijck Foundation
Dirk Bos Fonds
Fair Trade markt Palet (voorheen Calvijnschool)

2.035
2.034
1.050

2019

Haella Stichting
Dr Hofstee Stichting
Aelbrechts Fonds
Gebroeders van den Boschstichting (Kannur)
St. Rommelmarkt Haren
activiteiten cie CGK
actie Praktijk Onderwijs ROC Menso Alting
Fair Trade markt Palet
Spar Winsum (statiegeld)
Stichting Nieboer Jukkema Fonds
Diaconie Gkv Hoogkerk
PKN Noordlaren/ Glimmen
Stichting Onésimus
Albert Heijn Zuidlaren (statiegeld)
Dr Hofstee Stichting
St. Rommelmarkt Haren
GKv Winsum
Stichting Van Helden Tucker
Haella Stichting
Cie Zendingsfondsen Groningen-Oost
Stichting Mondo Crastina
CGK Groningen
Johannes Stichting
St. Rommelmarkt Haren
Guitar Children Foundation
klussen A. v. O.

2.000
2.000
3.000
3.700
1.000
250
250
1.050
165
3.472
250
2.000
1.500
332
5.250
1.500
399
2.000
2.250
5.200
1.000
1.212
1.000
1.000
1.250
3.250

winstdonatie I. K.
Maassluis/Schiedam/Reggesteyn
boekenmarkt Jeruzalemkerk

592
7.640
7.200

2016

2017

2020

2021

2009-2015
vanaf 2019
hele periode

Totaal
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Bedrag

€ 157.956

Bijlage 3. Inkomsten vanuit Pharus voor Chamarajnagar (2016 t/m 2021)
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Jaar

Bedrag

2016

€ 15.000

2017

- 35.000

2018

- 63.000

2019

- 92.000

2020

- 142.647

2021

- 163.400

Totaal

€ 511.047
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