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Nieuw project: Almon Centre

• Situatie corona
De berichten uit India over corona zijn vooralsnog
positief. Alle reguliere activiteiten zijn weer gestart en net
als in Nederland lijkt alles weer redelijk normaal. Toch is
er wereldwijd ook angst voor nieuwe uitbraken Die
geluiden zijn er in Nederland en ook in India. Het bestuur
van YuvalokChild vindt het toch verantwoord om met een
delegatie onze moederstichting YuvaLok Foundation in
Bangalore te bezoeken. Verderop hierover meer.
• Almon Centre
YuvalLok Foundation heeft begin dit jaar kennis gemaakt
met een groep arme migranten uit Noord-oost India die in
Bangalore verzeild zijn geraakt, op zoek naar een beter
bestaan. Door corona is deze groep extra geraakt, omdat
ze niet in het bezit zijn van de vereiste identiteitskaarten.
Hierdoor kunnen ze op geen enkele manier een beroep
doen op de overheid voor onderwijs of gezondheidszorg.
de naam Almon Centre gekregen. Dat betekent ‘nobele
YuvaLok Foundation heeft zich het lot van deze groep
aangetrokken. Een leegstaand gebouw in Hegde Nagar, zorg’. De foto’s in deze nieuwsbrief geven een impressie
van het gebouw en de activiteiten die er plaatsvinden.
Noord-Bangalore kan tijdelijk gebruikt worden en heeft

Bij een paar fondsen is voor de startfase van dit project
een aanvraag gedaan voor de aanschaf van meubilair,
leerlingsetjes, leermiddelen, speelgoed, naaimachines en
keukenspullen. Daarvoor is inmiddels € 7.000,-

binnengekomen: € 3.000,- van de Hofsteestichting,
€ 3.000,- van de Marthe van Rijswijck Foundation en
€ 1.000,- van de Stichting HHH (Hermien en Dik van der
Linden). Hartelijk dank!
• Jaarverslag 2021
Het jaarverslag 2021 is op onze bestuursvergadering van
maart vastgesteld. Ook de kascontrolecommissie heeft
er inmiddels goedkeurend naar gekeken zodat we onze
penningmeester Betty Holsappel weer décharge konden
verlenen. Het jaarverslag is op onze website te lezen.

In dit centrum is YuvaLok Foundation begonnen om voor
twintig kinderen uit de groep migranten onderwijs en
voeding te verzorgen. De bedoeling is om dit voor alle
circa vijftig kinderen te gaan doen. Daarnaast is het plan
om op gezette tijden een gezondheidscheck voor de hele
gemeenschap te verzorgen, aan de volwassenen een
alfabetiseringscursus te geven en voor de vrouwen een
naaicursus op te zetten.

• Bezoek aan YuvaLok Foundation
Na twee jaar corona is het weer mogelijk om naar India
te reizen. Bovendien heeft de Stichting Pharus een
reisbudget beschikbaar gesteld, zodat na alle eerdere
bezoeken ‘op eigen kosten’, de reiskosten deze keer niet
uit eigen eigen zak betaald hoeven te worden. In
augustus hopen de bestuursleden Betty Holsappel en
Engel Antonides en ‘ambassadeur’ Nel Antonides de
projecten van YuvaLok Foundation in Bangalore en
Chamarajnagar te bezoeken.
• Tenslotte
In het jaarverslag 2021 is te zien dat in dat jaar ruim
€ 12.000,- door de trouwe donateurs van onze stichting
is opgebracht. Hartelijk dank daarvoor! We hopen
natuurlijk dat deze belangrijke financiële steun ook het
komende jaar gegeven wordt, want het mooie werk van
YuvaLok Foundation blijft nodig en gaat door!!

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?tr
xid=3iRBtdwnpSeXa2hpSJ0WZvyG713lC83M
Scan de QR-code en geef voor hulp aan de
sloppenwijkkinderen en hun gezinnen, of gebruik de
link voor een betaalverzoek via iDEAL. Hartelijk dank!
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