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 De corona-crisis 

De corona-crisis heeft de wereld in zijn greep. Dat geldt 

ook voor India en zeker voor de doelgroep van onze 

stichting: sloppenwijkkinderen in Bangalore en kinderen 

van arme gezinnen in Chamarajnagar. Van de ene op de 

andere dag werden ze van het onderwijs afgesloten en 

daarmee ook van de maaltijden die ze op school krijgen.  

 

Niet alleen de kinderen zijn het slachtoffer, ook de 

gezinnen waar ze deel van uitmaken hebben een groot 

probleem. De ouders kunnen vanwege de lockdown niet 

meer werken waardoor ze geen inkomen hebben. 
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 Yuvalok Foundation helpt 

Directie en staf van Yuvalok Foundation, onze 

moederstichting in Bangalore, proberen in deze 

noodsituatie zoveel mogelijk hulp te bieden omdat steun 

van de regering er niet of onvoldoende is. De noodhulp 

die Yuvalok Foundation heeft georganiseerd bestaat uit 

het uitdelen van voedselpakketten aan de gezinnen van 

de kinderen.  

 

Daarnaast doen ook anderen niet tevergeefs een beroep 

op Yuvalok Foundation. Zo kreeg directeur Sam 

Rajshekhar een telefoontje van een predikant in Chennai 

(grote stad aan de oostkust) die een kerk in een 

sloppenwijk leidt. De gemeenteleden waren allemaal 

zonder werk komen te zitten en hadden dringend voedsel 

nodig.  

 

Ook een groep mannen en vrouwen die voorheen bij 

Coffee Day en Starbucks werkten, werden geholpen. Ze 

kregen voedselhulp en omdat ze de huur van hun 

gezamenlijke woning niet meer konden betalen werd met 

hulp van een vriend van Sam voor 2 maanden huur 

betaald.   
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Voor 300 werkloze migranten die met speciale treinen 

noodgedwongen naar hun woonplaatsen in Noord India 

afreizen, werd een ontbijt gemaakt. 

Tenslotte: een groep van 55 zigeuner-families die 

normaliter in hun armoedig bestaan voorzien door de 

verkoop van spulletjes aan automobilisten en andere 

weggebruikers, werden geholpen met voedselpakketten. 

Hun klanten waren verdwenen (geen verkeer!) en ze 

waren extra getroffen door noodweer dat hun schamele 

onderkomens had weggevaagd.   

 

We hebben bericht gekregen dat tot nu toe ca 3600 

voedselpakketten door Yuvalok Foundation zijn uitgereikt 

in ondermeer Bangalore en Chamaragnagar. Zo'n pakket 

kost € 7,50 en bevat 5 kg rijst, 2 kg meel, 1 kg linzen, 1 

liter bakolie, 2 stuks badzeep en 2 stuks handzeep. 

Bijgaande foto's geven een impressie van de vele 

distributies die inmiddels hebben plaatsgevonden. 

 
 

 Oproep van YuvalokChild 

Het bestuur van YuvalokChild heeft verschillende 

fondsen en particulieren opgeroepen om noodhulp te 

bieden in deze Corona crisis. We zijn dankbaar dat daar 

op veel manieren positief op is gereageerd. 

Zo ging Pharus ermee akkoord dat een deel van de  

lopende begroting van hun project in Chamarajnagar  

 
 

 
 

direct mocht worden ingezet voor de voedseldistributie in 

dat district. Daarnaast werden bijdragen ontvangen van 

het Aelbrechtsfonds, de Rommelmarkt Haren, het  

Nieboer-Jukkema Fonds, de CGK/NGK-kerk 

Groningen/Haren, Hofstee Stichting en vele particulieren, 

in totaal een bedrag van € 21.000. 

 

 De zorgen blijven 

Hoewel officiëel is aangekondigd dat de scholen in India 

per 1 augustus weer opengaan, is het maar zeer de 

vraag of dit realistisch is. Zo was het aantal Corona-

slachtoffers in de week van 6 juni 36 procent hoger dan 

de week ervoor! Ook het aantal besmettingen neemt nog 

steeds toe. De directie van Yuvalok Foundation houdt er 

daarom rekening mee dat het uitdelen van 

voedselpakketten ook nog een aanzienlijke periode na 1 

augustus nodig zal zijn. Daarom wil het bestuur van 

YuvalokChild doorgaan met de oproep voor noodhulp!  
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