
 

      

  

 

 

 

 

 

                        

Oproep noodhulp India 
 

 

 De corona-crisis 

Onze vorige nieuwsbrief in juni was geheel gewijd aan de 

gevolgen van de Corona-crisis en de acties die vanuit 

YuvalokFoundation in India en YuvalokChild worden 

ondernomen om zo veel mogelijk hulp te bieden. We 

sloten die nieuwsbrief af met de vrees dat de zorgen 

zouden blijven. En die vrees is uitgekomen: op veel 

plaatsen in de wereld neemt het aantal besmettingen 

weer toe en dat geldt zeker voor India. De verwachting is 

dat in september 200 miljoen mensen daar besmet zijn 

en dat dit getal kan oplopen naar een half miljard! De 

ziekenhuizen zitten aan hun maximum en er zijn te 

weinig verpleegkundigen en artsen. 

 
 

 Corona of honger? 

Steeds vaker komen arme mensen die door Corona 

geen inkomen meer hebben, voor die vraag en dat 

dilemma te staan: corone of honger(dood). Ze smeken 

als het ware hun regering om alle beperkingen dan toch 

maar op te heffen en de economie weer op gang te 

brengen. Ze schatten de kans dat ze van honger 

omkomen hoger in dan dat ze sterven als gevolg van 

Corona. Dus laten we het er maar op wagen! 

YuvalokFoundation en YuvalokChild willen alles in het 

werk stellen om dit dilemma bij onze doelgroep     

- sloppenwijkkinderen en hun gezinnen - weg te houden. 

Honger moet worden voorkomen door het uitdelen van  

 

 

            

         
 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.ht

ml?trxid=GVeWhjlfiMkYaDgzYGkjgTJPinzCzHPu 

 

Scan de QR-code en geef voor noodhulp aan de 

sloppenwijkkinderen en hun gezinnen, of gebruik de 

link voor een betaalverzoek via iDEAL. Hartelijk 

dank! 

 

voedselpakketten. Maar daar is geld voor nodig. Zo'n 

pakket kost € 7,50 en bestaat uit 5 kg rijst, 2 kg meel, 1 

kg linzen, 1 liter bakolie, 2 stuks badzeep en 2 stuks 

handzeep. Een gemiddeld gezin kan er ongeveer 10 

dagen van leven! 

 

 Christenen overgeslagen 

Christenen vormen met 2% van de bevolking een 

minderheid in India. Ze worden vaak overgeslagen bij de 

hulpverlening rond de Corona-crisis. Lokale overheden 

weigeren christenen voedsel te geven, omdat ze christen 

zijn, zo melden veldwerkers van de organisatie Open 

Doors. ‘Jullie zijn christenen en jullie God moet voor je  

gezin zorgen. De overheid is niet verantwoordelijk voor 

jullie gezinnen’. YuvalokFoundation heeft zich daarom  
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ondermeer ontfermd over een groep christelijke riksja 

chauffeurs, waarvan een aantal onderwijs heeft gehad 

van YuvalokFoundation. Aan hen worden voedselpakket-

ten uitgereikt waarvoor ze erg dankbaar zijn. 

 

 

 
 

 Grote en kleine donaties 

In de vorige nieuwsbrief konden we een aantal sponsors 

melden met een grote variatie aan bedragen. In totaal 

konden we een bedrag van € 21.000,- overmaken! Ook 

daarna kwam er weer geld binnen, zodat we halverwege 

juli nog eens € 7.000,- konden sturen. Alle goede gevers 

heel erg bedankt! Maar: er is meer nodig, want het virus 

is niet weg en de besmettingen nemen toe!  

Een voorbeeld van een actie die in het verleden al een 

aantal keren is gedaan is de vraag aan het winkelend 

publiek om statiegeld niet zelf te houden maar aan 

YuvalokChild te schenken. Op dit moment loopt zo'n 

actie bij de AH in Zuidlaren. Ook een idee voor anderen? 

We houden ons aanbevolen en zorgen graag voor een 

poster of andere info. 

 

 

 

 Oproep 

We doen daarom weer een oproep aan alle sponsors, 

ambassadeurs, donateurs en vrienden van YuvalokChild: 

doneer alstublieft uw bijdrage, hoe klein ook want alle 

beetjes helpen! Het IBAN-nummer staat onderaan deze 

nieuwsbrief en u kunt ook gebruik maken van de 

opgegeven QR-code of link voor een betaalverzoek! 
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IBAN-rekening YuvalokChild 

NL88 INGB 0001 8949 80 

www.yuvalokchild.nl 


