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- Fairtrademarkt basisschool Het Palet
 Jaarverslag 2018
In april hebben we het Jaarverslag 2018 vastgesteld.
Daarin kun je lezen welke activiteiten er vorig jaar
hebben plaatsgevonden. Die richten zich in hoofdlijnen
op vier punten:
1. Behouden en zo mogelijk uitbreiden aantal vaste
donateurs.
2. Organiseren acties (zoals Fair Trade markt,
boekenverkoop).
3. Benaderen fondsen, organisaties en kerken.
4. Stimuleren spontane donaties en individuele acties.
Financieel was 2018 een goed jaar. Na een sterke dip in
2017 namen de totale inkomsten vorig jaar weer flink toe.
Dat komt met name door de sterke toename van de
inkomsten uit ‘fondsen, organisaties en kerken’. De
bijdragen van ‘vaste donateurs’ is vergeleken met 2017
met 12% afgenomen maar zorgen nog steeds voor ruim
30% van de inkomsten. Het Jaarverslag 2018 is te lezen
op de site.

 Deel omzet voorYuvalokChild
Een tijdje geleden kregen we een verrassend mooi
aanbod van Ines Kuipers. Zij geeft yogalessen in
Groningen en wil iets teruggeven aan India, het land
waar yoga zijn oorsprong vindt. Zij steunt YuvalokChild
met 3% van de omzet per kwartaal. Een mooie bijdrage.
 Donaties voor naaimachines
De beproefde formule is nog altijd even actueel: help
mensen aan middelen om zelf in hun levensonderhoud te
kunnen voorzien. Dat is de gedachte achter de acties
met naaimachines die we inmiddels al enige jaren
houden.
Op de scholen van YuvaLok Foundation volgen jonge
vrouwen naaicursussen. Doen ze dat met goed gevolg,
dan krijgen ze na afloop een machine mee om
zelfstandig of bij een werkgever aan de slag te gaan. Van
de Haella Stichting en de Hofstee Stichting kregen we elk
€ 2.000 om deze machines te kunnen aanschaffen.

- De school voor Praktijk Onderwijs werd omgetoverd
tot een cafetaria
 Stichting betaalt deel begroting
Van de Gebroeders van den Boschstichting is het mooie
bericht ontvangen dat zij 10% van de jaarbegroting 2019
van de Yuvalokschool Kannur willen doneren. Het betreft
een bedrag van € 3.700. Hartelijk dank.
 Samenwerking Stichting Pharus
Pharus steunt al enkele jaren de schooltjes in
Chamrajnagar, een gebied in de binnenlanden van India.
Ons verzoek om een aanvullend budget voor de bouw
van extra lokalen is gehonoreerd. We zijn heel dankbaar
en blij met de mogelijkheid om het onderwijs daar te
kunnen verbeteren. Samen met bestuursleden van
Pharus bezoeken we in het najaar de onderwijsprojecten
in India. We hopen de samenwerking met Pharus ook na
2019 te kunnen voortzetten.
 Fairtrademarkt Het Palet

De opbrengst van de jaarlijkse Fair Trademarkt van
basisschool Het Palet in Groningen, ging ook dit jaar
weer naar YuvalokChild. Het was opnieuw een gezellige
boel met spelletjes, muziek, verkopingen en niet te
versmaden lekkernijen. Bij het sluiten van de markt stond
de kassa op € 1.050. Hartelijk dank voor dit mooie
bedrag.
 Actie Praktijkonderwijs
Op 17 mei organiseerde het Praktijk Onderwijs in
Groningen een verkoopdag voor Yuvalokchild.
Een week daarvoor mochten we de jongeren vertellen
over India en het mooie werk van onze stichting.

Met een spel werd de voorkennis van de jongeren getest.
Als kinderen in India één dag hard hebben gewerkt, wat
kunnen zijn dan kopen: een trui of een half brood?
Helaas bleek het laatste antwoord juist te zijn.
Met foto's en verhalen lieten we de jongeren het contrast
zien tussen een jongere in Nederland en één uit India.
Ook het proeven van een stukje naan brood met een
Indiase curry dip mocht natuurlijk niet ontbreken.
Voor € 12 kan een kind in India een maand lang naar
school en krijgt hij/zij twee maaltijden per dag. We gaven
de jongeren van het Praktijk Onderrwijs een uitdaging:
hoeveel kinderen ga jij helpen? Er werden na afloop al
rekensommen gemaakt.
De week erna hebben ze niet stil gezeten en werden er
o.a. heerlijke taarten gebakken, kussentjes, badzout en
een reuzenrad gemaakt. De school werd omgetoverd tot
een cafetaria, alles met het doel om zoveel mogelijk geld
bij elkaar te halen voor Yuvalokchild. Eind bedrag kwam
uit op € 250. Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme
Pro Gomarus College!

 Bezoek Nel aan India
In februari van dit jaar heb ik Yuvalok bezocht. Meerdere
keren heb ik gesproken met Sam en Shobha. Over hoe
het gaat met Yuvalok zal ik kort iets vertellen. Financieel
is het eigenlijk zoals het al jaren is: op papier is er altijd
een tekort, maar in de praktijk wordt het ook wel weer
opgelost. Hoe? Dat gaat vaak onze pet te boven. En op
de een of andere manier zien ze ook altijd nog weer
mogelijkheden om hulp te bieden aan anderen als daar
dringend om wordt gevraagd.

Geen grote projecten en bedragen, het hoofddoel zijn de
twee scholen van Yuvalok: Hennur en Kannur. Het gebed
om hulp voor de vijf scholen in het Chamrajnagar-gebied

Het is een zaak van vertrouwen en van gebed. Voor ons
nog steeds bijzonder, wij zoeken eerst een goede
financiële basis en dan stappen we in een project. Bij
Yuvalok gaat het andersom: er is nood, dus gaan ze in
vertrouwen op God zich bekommeren om de mensen die
om hulp vragen.

Het was weer heel fijn om in India te zijn. Bijzonder ook
om alle klassen te bezoeken in de Hennur school. De
oudste kinderen spreken echt goed Engels, en dat is voor
hun toekomst heel belangrijk. Er is een heel mooi filmpje
gemaakt over Yuvalok door een Iers televisieteam. Je
kunt het vinden op https://vimeo.com/286910730.

is twee jaar geleden verhoord. De stichting Pharus heeft
voor die scholen de financiering op zich genomen voor
tenminste drie jaar. Engel en ik hopen rond september
met een delegatie van Pharus af te reizen naar India om
het project Chamrajnagar te bezoeken en de voortgang
daar te bespreken met Sam en Shobha.
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