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Nieuwe bus feestelijk in gebruik

 De kinderen staan in slagorde opgesteld
 Hartelijk weerzien
Van 27 december tot 12 januari bezochten we India:
Engel en Nel, Marian en Rein. Het was een hartelijk
weerzien van mensen die we eerder in Bangalore
hebben leren kennen bij de bouw van de nieuwe school
van YuvaLok. Bewogen mensen die zich bekommeren
om de armsten in de Indiase samenleving en zich
inzetten om kinderen een toekomst met perspectief te
bieden. We hebben de prachtige nieuwe school bekeken,
met de staf gesproken over de omstandigheden en
mogelijkheden van de school. Ook woonden we de

jaarvergadering met het bestuur en de raad van advies
bij en discussieerden over kansen en bedreigingen.
Hartverwarmend en motiverend om zoveel mensen te
ontmoeten die zich vol vertrouwen inzetten voor de
zwakken. Hoop en vertrouwen gaan daarbij vóór ratio en
menselijke inschatting. Een verslag en veel foto’s.
 Nieuwe schoolbus

 Engel overhandigt een knoert van een sleutel aan Sam

 Vooraf werd de nieuwe bus kleurrijk versierd

Zoals gebruikelijk werd de nieuwe schoolbus met
feestelijk vertoon officieel in gebruik genomen. Eind vorig
jaar hebben we als stichting YuvalokChild het besluit

genomen om de aanschaf financieel mogelijk te maken.
Engel overhandigde een knoert van een sleutel aan Sam
en samen droegen ze de bus op als dienstbaar
instrument voor de school. Die sleutel kenden we, want
in 2012 voerden we ook al een actie voor een nieuwe
bus met 54 zitplaatsen die begin 2013 op soortgelijke
wijze met diezelfe sleutel werd ingewijd. Dat was toen
nodig omdat de oude bijna door zijn assen zakte. Nu was
er behoefte aan extra capaciteit door de groei van het
aantal leerlingen.
 Proefrit onder luid gezang
Nadat Rein het lint in de entree van de kleinere bus met
26 zitplaatsen had doorgeknipt was het tijd voor een
proefritje. Samen met een groep leerlingen die een
spontane oproep om een lied aan te heffen niet
onbeantwoord liet. Vol enthousiasme werd het ene na
het andere gezang luid ten gehore gebracht. Zo trokken
we juichend en joelend door de buurt. Het werd nog even
spannend toen de bus er na een schakelfout de brui aan
leek te geven. Maar met Indiaas geduld werd het
voertuig toch weer aan de praat gebracht en bereikten
we veilig te school. Prachtig om met eigen ogen te zien
hoe de bijdragen van vele gulle gevers in Nederland in
India zo’n mooi bestemming krijgt.
 YuvaLok Foundation
Ook hadden we een bespreking met de staf van
YuvaLok. Bijzonder om al deze mensen weer te
ontmoeten: Sam, Shoba, Danny en Murali. Jimmy moest
helaas verstek laten gaan. We hoorden over de
omstandigheden waaronder de school moet werken. De
mooie resultaten dat sinds de start van de school al
zoveel kinderen uit de sloppenwijken de weg naar school
hebben gevonden om onderwijs te volgen. En ook over
de maatregelen van de overheid om strikter toe te zien
op het functioneren van de school. Die liggen vooral op
het terrein van ruimte, veiligheid en financiën. Ook
spraken we over nieuwe mogelijkheden die YuvaLok ziet
om hun missie te uit te voeren: hulp aan de armsten.
 Thanksgiving & Annual General Meeting
Die mogelijkheden kwamen ook aan de orde toen we op
9 januari de ‘eregasten’ waren op de jaarlijkse
‘Thanksgiving & Annual General Meeting’ van YuvaLok
Foundation. De bijeenkomst werd speciaal tijdens ons
verblijf in India gehouden. Een bijzondere ontmoeting
met de staf, het bestuur en de raad van advies. Sam
hield een inspirerend en bewogen betoog over het werk
en de doelstelling van YuvaLok. Shoba lichtte de
jaarcijfers toe en gaf een beeldverslag van de
schoolactiviteiten. Engel mocht vertellen over onze
betrokkenheid bij het werk voor de kinderen en hoe wij in
Nederland op diverse manieren fondsen werven. Bij
verrassing werden we uitgenodigd aan te schuiven bij

de diverse tafels om van gedachten te wisselen over
nieuwe mogelijkheden die de school ziet om hulp te
bieden. Onder meer aan een school in een wildpark ten
zuiden van Mysore waar 48 boskinderen les krijgen, een
zigeunergemeenschap aan de oostkust en een
missieschool.
 Inspannend en inspirerend
Een bijzondere ervaring om met zoveel verschillende
mensen uit India en andere uithoeken van de wereld
over hulpverlening te discussiëren. Het waren twee
boeiende en inspannende weken bij onze vrienden van
YuvaLok Foundation. Buitengewoon motiverend om ons
in Nederland te blijven inzetten voor de kansarmen in en
om Bangalore.

 Rein knipt het lint door

 Kijkje in een van de klaslokalen

 Juichend en joelen trokken we door de buurt
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