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Eén jaar YvalokChild
Onze stichting bestaat alweer ruim een jaar. Op 16 februari konden we het eerste kaarsje op de
verjaarsdagstaart uitblazen. Terugkijkend kunnen we constateren dat er veel is gebeurd. Werving
van donateurs, mobiliseren van bedrijven, organiseren van de meest uiteenlopende activiteiten,
samenwerkingsverbanden in het land en als klap op de vuurpijl een bezoek van Sam Rajshekhar
uit India. Dat alles stond in het teken van onze doelstelling: hulp aan de kinderen in de
sloppenwijken van Bangalore.

● Engel Antonides, voorzitter van
YuvalokChlid, overhandigt Sam
Rajshekhar een fotoboek van
het project India 109

Hulp voor 300 kinderen

Bezoek Sam

In het afgelopen jaar is er elk kwartaal geld overgemaakt naar
YuvaLok Foundation in India. Naast deze reguliere bijdragen
hebben we door extra acties kunnen bijdragen aan de afbouw
van de Riha Community School. Dankzij alle gulle gevers
konden 300 kinderen één jaar lang naar school. Een fantastisch
resultaat! Naar aanleiding van de opening schreef Sam
Rajshekhar dat de school nieuwe mogelijkheden biedt in het
creeren van een beter leven voor de leerlingen. Het is een
springplank naar een beter Bangalore, een beter India, een
betere wereld. Riha is Hindi voor bevrijding, waarmee de school
doelt op het bevrijdende werk van Jezus Christus voor
leerlingen en hun families.

Op 26 en 27 maart hebben we Sam Rajshekhar, general
director van YuvaLok, in Groningen kunnen verwelkomen.
Daarvoor was hij te gast bij onze vrienden van de CSG
Reggesteyn. Sam was op tournee om bestaande contacten aan
te halen en nieuwe te leggen en zomogelijk
fondsen te werven voor het onderwijs in Bangalore. Op vrijdag
maakten Nel en Thea een tour met hem langs de Johannes
Calvijnschool en het Alfa-college in Groningen en
VANPANHUIS installatietechniek van Henk Sok in
Hoogeveen. ’s Avonds kwam het bijna complete team van
India 109 waarmee we begin 2009 aan de nieuwe schoool
hebben gebouwd bij elkaar bij Marian en Rein.

● ’s Avonds kwam het team
India 109 bijeen, dat bij de
bouw van de nieuwe schoool heeft
geholpen
Het was een hartelijk weerzien. Bij die gelegenheid konden we
Sam een ‘cheque’ van € 7.000,- overhandigen voor de
aanschaf van schoolmeubilair, lampen, ventilatoren, gordijnen
en dergelijke. Het laatste dat nodig was om ook de resterende
lokalen in de nieuwe school in gebruik te kunnen nemen. Dat
bedrag kon nog worden aangevuld met een bijdrage van ‘de
groep Maassluis’ in de reiskosten van Sam.

In juni begin het nieuwe schooljaar in Bangalore. Sam is blij te
kunnen melden dat de overheid van de staat Karnataka
uiteindelijk goedkeuring heeft gegeven aan het runnen van de
High School als onderdeel van YuvaLok. Tot nu toe was er
alleen toestemming voor de Primary Section. Nu kan de school
zelfstandig examens afnemen en diploma’s uitreiken.

Plannen YuvaLok 2010-2011
Nieuw project
Ondertussen zijn er al weer nieuwe bouwplannen bij YuvaLok.
Het is de bedoeling om in 2011 een verdieping op de oude
school te bouwen. Naar alle waarschijnlijkheid zulllen twee
projecten van World Servants aan de realisatie bijdragen.

YuvaLok Foundation
In de nieuwsbrief van 29 april schrijft Sam Rajshekhar over zijn
reis naar Nederland en Amerika en de warme ontmoetingen met
vrienden die YuvaLok een warm hart toedragen. Hij was onder
de indruk van de vrijgevigheid van steunverleners en de
creativiteit die aan de dag wordt gelegd om fondsen te werven
en het werk van YuvaLok onder de aandacht te brengen bij
collega’s, kerken en familie.
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•
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Plaats voor 50 nieuwe leerlingen, totaal dan 650.
Groei 45 naar 80 leerlingen op Kannur YuvaLok School.
Avond studiebegeleiding in Riha Community School.
Start nieuwe school in het zuiden van Bangalore.
Samenwerking met high schools in zuid Bangalore.

Sam dankt God voor zoveel vrienden die het werk van YuvaLok
steunen. Dat maakt het mogelijk om elke dag te getuigen van
de liefde van Jezus Christus onder zo’n 2000 kinderen die
dagelijks worden bereikt.

Donateursactie
In het afgelopen jaar hebben ongeveer tachtig donateurs veel kinderen in de sloppenwijken van Bangalore de
mogelijkheid geboden om naar school te gaan. Dankzij hun bijdragen hoeven deze kinderen niet meer voor hun eten
te werken, maar krijgen ze elke dag een gezonde maaltijd en gratis onderwijs.
Binnenkort eindigen de eerste autmatische incassotermijnen. In mei houden we een mailactie met het verzoek de
steun aan de kinderen voort te zetten.

