
 

      

  

 

 

 

 

 

                        

Pharus helpt project in Chamarajnagar 

 
- kinderen van de St.Peterschool in Chamarajnagar

 

 Pharusproject richt zich op gemeenschap 

In de afgelopen tijd is er een mooie en steeds 

intensievere samenwerking ontstaan met de Stichting 

Pharus. Voor de periode van 2020 tot en met 2023 is een 

donatie toegezegd voor een uitgebreid project in het 

district Chamarajnagar. Het project bestaat uit twee 

hoofdlijnen: ondersteuning van het onderwijs op zes 

scholen in het gebied en de ontwikkeling van duurzame 

landbouw ten bate van de dorpsgemeenschappen. In het 

in samenwerking met YuvaLok Foundation opgezette 

projectplan zijn vier begrotingsposten op hoofdlijnen 

uitgewerkt. Belangrijk onderdeel is de ‘corebusiness’ van 

YuvaLok Foundation: onderwijs en voeding. Voor de 

komende jaren wordt rekening gehouden met een 

gestage groei van leerlingen. Tweede post betreft de 

uitbreiding van een van de schoolgebouwen en het 

onderhoud van de andere schoolgebouwen. Een op  

 

nadrukkelijk verzoek van Pharus toegevoegde post is die 

van de gemeenschap. De gedachte is dat naast het 

onderwijs ook de dorpsgemeenschappen moeten kunnen 

profiteren van het project. Het plan is om in het gebied 

alternatieve, duurzame vormen van landbouw te 

introduceren en ontwikkelen. Er zijn inmiddels enkele 

veelbelovende experimenten opgestart. Lees hierover  

meer in het verslag van Linda en Nel over hun bezoek 

aan India. Ook komt er een naai- en kledingcursus voor 

moeders van de leerlingen en andere jonge vrouwen.Na 

de opleiding krijgen ze als ‘startkapitaal’ een 

trapnaaimachine mee om eigen kleding te maken en te 

verkopen. De vierde post is het management van het 

project. Er zal capaciteit en kwaliteit beschikbaar moeten 

komen om het meerjarenproject op te zetten en uit te 

voeren. We zijn bijzondere blij met deze geweldige 

impuls voor dit gebied.        
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 Linda en Nel in India 

Op 1 januari ben ik, Linda Blaauw, samen met Nel 

Antonides naar Bangalore India gegaan om onder 

andere de projecten van Yuvalok Foundation te 

bezoeken. De laatste keer dat ik daar ben geweest was 

alweer elf jaar geleden. Met een groep van World 

Servants mochten we toen een verdieping op de school 

in Bangalore bouwen. Om diezelfde school nu echt in 

gebruik te zien is dan wel extra bijzonder. De klaslokalen 

zijn nu goed gevuld met leerlingen. Ik weet niet hoe de 

leerkrachten het voor elkaar krijgen, maar de leerlingen 

geven steeds netjes en tegelijk antwoord op vragen die 

we stellen. De leerlingen komen opgewekt over en 

zingen graag een lied mét dansje.  

 

Het was de eerste dag na de Kerstvakantie en de 

scholen gingen weer open. Een leerkracht vertelde me 

dat de leerlingen blij zijn dat de vakantie voorbij is, omdat 

ze nu weer eten krijgen. Slik… die komt binnen. In de 

afgelopen weken hebben ze nauwelijks eten gehad. Dat 

is ook de kracht van de Yuvalokscholen: leerlingen 

krijgen twee voedzame maaltijden op een schooldag. Op 

een schoolbord in een van de scholen in het 

Chamaragnagar district zag ik hoeveel maaltijden er per 

school worden gemaakt. Dit wordt met een voedselbus 

naar de schooltjes gebracht. Ze maken altijd iets extra’s 

voor een aantal oudere mensen uit de dorpjes die niets 

hebben en daarom ook mogen aanschuiven.  

 

 
- elke dag iets anders op het menu 

 

 

Naast het geven van onderwijs en voeding, denkt 

Yuvalok Foundation ook na over hoe ze van betekenis 

kunnen zijn voor de gemeenschap waar de scholen 

staan. Op een van de scholen testen ze het werken met 

een aquaponics systeem, een natuurlijk, milieuvriendelijk 

en duurzame manier van voedsel produceren. Het 

systeem gebruikt minder water en heeft als bijkomend 

voordeel dat het niet afhankelijk is van de vruchtbaarheid 

van de grond. Met aquaponics kun je het hele jaar door 

groenten produceren. 

 
- Praveen bij aquaponicsbak 

 

Op acht januari stap ik weer op het vliegtuig. Nel blijft 

nog langer om les te geven. Mijn hoofd zit vol met alles 

wat ik gezien en gehoord heb. Ik ben onder de indruk 

van al het werk wat Yuvalok Foundation in India doet. Ze 

maken het verschil voor de armsten van India.  

Zo’n zeventien uur later sta ik op het schoolplein in 

Nederland om mijn kinderen van school te halen en gaat 

mijn leven in Nederland verder alsof ik niet ben 

weggeweest. Maar in mijn hoofd is dit niet zo. Opnieuw 

besef ik me bij de kleinste dingen hoe ongelofelijk goed 

we het in Nederland hebben. Wat ben ik blij dat we met 

YuvalokChild dit belangrijke werk vanuit Nederland 

kunnen ondersteunen. En vooral dat we dit met elkaar 

doen. Dank jullie wel! 

 

Scholen YuvaLok Fopundation dicht door corona 

Ook de scholen van YuvaLok Foundation zijn vanwege 

het coronavirus gesloten. Het sociale en economische 

leven in Bangalore is zo goed als stil komen te liggen. Bij 

YuvaLok maakt men zich vooral grote zorgen om de 

gevolgen voor de risico-kinderen, daklozen en de armen. 

 

 

 



 
Sam Rajshekhar schrijft: ‘Ik maak me vooral zorgen over 

kinderen die afhankelijk zijn van de voeding die wij voor 

hen op school verzorgden. We kunnen niet naar ze toe  

omdat het ons in moeilijkheden zou brengen. Mag ik u 

oproepen voor deze 1700 kinderen en hun families te 

bidden. Laten we vertrouwen op onze liefdevolle God die 

als enige kan ingrijpen en ons de weg voorwaarts kan 

wijzen’, aldus Sam. 

 

 Renovatie school 

Het oude schoolgebouw van YuvaLok Foundation in 

Bangalore is hard toe aan een forse opknapbeurt. Het 

mede met hulp van World Servants gerealiseerde 

gebouw werd in 1999 in gebruik genomen. Sindsdien 

hebben vele kansarme kinderen uit de sloppenwijken er 

onderwijs gevolgd om te werken aan een betere 

toekomst. En de keuken voorziet de kinderen in de  

YuvaLokscholen van ontbijt en middagmaaltijden. Na 

twintig jaar intensief gebruik oogt het gebouw vervallen 

en heeft het dringend een grondige opknapbeurt nodig.  

 

 

 

 

 
- de oude school is aan een opknapbeurt toe 

 

De totale begroting komt uit op € 76.000. YuvaLok 

Foundations beschikt daar zelf niet over en zoekt steun 

voor dit renovatieproject. YuvalokChild heeft een extra 

gift van € 6.000 overgemaakt om bij te dragen aan de 

opknapbeurt. 
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