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Samenwerking Stichting Pharus voortgezet

- Projectgroepje zamelt geld in
 Actie basisschool Het Palet
Elk jaar is er een fairtrade dag voor YuvalokChild op de
christelijke basisschool Het Palet in Groningen, waarover
we hier ook telkens verslag doen. Maar ook door het jaar
heen denken de kinderen van deze school aan Yuvalok.
Op de foto een projectgroepje van groep vier, dat op
eigen initiatief € 25,60 voor dit doel had ingezameld.
Hartelijk dank!

 Bezoek Pharus aan YuvaLok Foundation
Zoals bekend sponsort de Stichting Pharus voor een
periode van drie jaar de vijf scholen in het district
Chamaragnagar. Op 16 en 17 september jl. brachten
- Piet Mars onderhoudt de kinderen van YuvaLok

twee bestuursleden van Pharus (Piet Mars en Marianne
Mars) daar een bezoek. Sam, Shobha en Murali van
YuvaLok Foundation vormden het ontvangstcomité en
ook Engel en Nel Antonides waren namens YuvalokChild
bij het bezoek aanwezig.

• Nel en Linda naar India
Nel Antonides en Linda Blaauw gaan in januari naar
India. Zij zullen dan de projecten van YuvaLok
Foundation bezoeken, die we vanuit Nederland
ondersteunen.

Er was een feestelijke ceremonie bij de grootste van de
vijf scholen, compleet met een gedenkplaat, traditionele
versierselen, toespraken en zang.
Piet en Marianne Mars gaven de volgende dag in de
terugblik aan enthousiast te zijn over wat ze hoorden en
zagen. Ook waren ze overtuigd van het nut van het
project.

 Extra gift voor YuvaLok Foundation
Aan het eind van het jaar kunnen we een extra gift van
€ 4.000 overmaken naar India. De inkomsten van
donateurs en giften overtroffen het jaarlijks over te
maken streefbedrag. Een mooie eindjaarsuitkering.

We zijn dan ook erg blij te kunnen melden dat Pharus het
project opnieuw vier jaar wil steunen. Yuvalok
Foundation/YuvalokChild zullen daarbij worden
opgenomen in het rijtje strategische partners van Pharus,
naast gerenommeerde partijen als De Verre Naasten en
ZOA. Geweldig!

Het bestuur van YuvalokChild dankt u hartelijk
voor uw steun in 2019 aan de kinderen in India.
Wij wensen u goede kerstdagen
en een gezegend 2020.

- Piet en Marianne Mars in traditionele kledij
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