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Bezoek Sam en Shobha

• Shobha en Sam met
de reünisten in de
tuin van Thea
In mei waren Sam Rajshekhar en Shobha Louis van YuvaLok
Foundation op werkbezoek in Nederland. Zij deden ook
Groningen en omstreken aan om bij te praten over hun werk in
India en dat van onze stichting in Nederland. Het was een
warm en zinvol weerzien met een groot aantal van de groep
die in India heeft geholpen bij de bouw van de nieuwe school.
Tijdens de bespreking met het bestuur van YuvalokChild werd
duidelijk dat vooral de sterk gestegen voedsel en
energieprijzen de voortgang van het werk bemoeilijken. Om
het huidige werk te kunnen voortzetten zouden de inkomsten
omhoog moeten, terwijl die door de wereldwijde crisis juist
onder druk staan. Sam en Shobha getuigden van hun grote
geloofsvertrouwen en dankbaarheid voor de mogelijkheden die
steeds weer worden geboden.

Reunie Indiagroep
Ook was er een reunie van de Indiagroep in de tuin bij Thea in
Winsum. Tijdens die zonnige bijeenkomst ontvingen Sam en
Shoba een extra bijdrage van onze stichting van € 10.000. De
dag daarop bezochten ze de Calvijnschool waar Thea hen
ontving en ’s middags maakten ze voor het eerst een
zeiltochtje aan boord van de boot van Rein.

10 mille voor bord eten
10 mille voor bord eten, luidde de kop boven een artikeltje dat
de rubriek ‘En verder…’ van het Nederlands Dagblad haalde.
Het ging zo verder:
Dat lijkt een fors bedrag voor een warme hap, maar met dit
geld kunnen in India heel wat kindermonden worden gevoed.
De cheque ter waarde van € 10.000 werd dinsdagavond 10
mei in Winsum overhandigd aan Shobha Louis en Sam
Rajshekhar.
Zij geven leiding aan YuvaLok Foundation waar ruim duizend
kinderen uit de sloppenwijken van Bangalore in India elke dag
een gezonde maaltijd en onderwijs krijgen. Hierdoor hoeven
deze kinderen geen arbeid meer te verrichten en kunnen ze
naar school.
Door stijging van ondermeer de voedselprijzen en het
teruglopen van giften heeft YuvaLok het moeilijk het werk voort
te zetten. Stichting YuvalokChild zet zich in Nederland in om
fondsen te werven voor het werk in Bangalore. Deze extra gift
kwam als een aangename verrassing tijdens het werkbezoek
van Shobha en Sam aan diverse partners in Nederland.
Meer info: www.yuvalokchild.nl.

Kerstmarkt succes

Boekenverkoop Jeruzalemkerk

Het begin van de zomer is niet het meest geschikte moment
om over kerst te beginnen. Toch is het de moeite waard er nog
even op terug te komen, want de Kerstmarkt eind vorig jaar in
de Calvijnschool te Groningen was een groot succes. Wat was

In de Jeruzalemkerk in Groningen zijn boeken te koop voor
slechts één euro. De opbrengst is voor YuvalokChild. 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 videofilms in. Help jij mee om dat succes te
vergroten? Ruim dan je eigen boekenkast op en breng je
gelezen boeken naar de koster. Tot nu toe heeft de
boekenkast maarliefst € 1.375,- opgebracht.

er niet te beleven? Muziek, lekkere hapjes, de onvermijdelijke
glühwijn, verkoop van allerlei waren en een kerststal die
vanwege een niet meer te achterhalen veeongemak was
omgedoopt tot een kinderknuffelhok. Opbrengst € 2.700.

Donateurs gezocht
In de afgelopen twee jaar maken we maandelijks een bedrag
over naar India om het werk van YuvaLok te ondersteunen.
Elders in deze nieuwsbrief is te lezen dat de kosten enorm
oplopen door de explosief gestegen voedsel en energieprijzen.
Hierdoor is er structureel meer geld nodig om de kinderen eten
en onderwijs te kunnen blijven bieden. Via onze ambassadeurs
hebben we een mailactie opgezet om nieuwe donateurs te
werven. Misschien kun je ook helpen door in je eigen
omgeving steun te zoeken voor het werk van onze stichting.

Mooi werk
Eén dag in de week is Anjo van Oorspronk in de weer voor
YuvalokChild. Dan klust hij in en om het huis van degenen die
er zelf niet aan toe komen. De opbrengst is voor YuvalokChild.
Zo’n klus mag niet meer dan één dag kosten. Bijna alle
klussen zijn bij hem in goede handen. Wil je het goede doel
steunen en is er in of rond het huis het nodige op te knappen?
Bel Anjo en maak een afspraak. Tot nu toe heeft het
klussenwerk rond de € 2.500 opgebracht. Dat is mooi werk!

Bel Anjo voor klussen 06-17129769

Koken op locatie in de sloppen
Ondanks de knellende financiële situatie bij YuvaLok als
gevolg van de sterk gestegen voedsel- en energieprijzen, gaat
het werk in India door. Elke dag krijgen rond de 1000 kinderen
een gezonde maaltijd en ontvangen ze onderwijs. In het
verleden werd het eten vanuit de centrale keuken per bus
rondgebracht naar de schooltjes in de sloppenwijken. Door de
omvang van de stad Bangalore en de chaotische drukte van
het verkeer was dat een te tijdrovende werkwijze geworden.
Nu zijn er in de verst verwijderde schooltjes in de
sloppenwijken voorzieningen waar het eten voor de kinderen
kan worden bereid. Dat scheelt veel reistijd en dure brandstof.

