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Van het bestuur
Op het laatste blad van deze uit-
gave vindt u een samenvatting van 
onze jaarstukken 2010. Het volle-
dige jaarverslag kunt u vinden op 
de website onder “Wat is Yojana.” 
Ook dit jaar zijn de jaarstukken door 
Ernst & Young van een goedkeurende 
accountantsverklaring voorzien. Onze 
boeken werden voor de zesde en 
helaas laatste keer uitgebreid door 
dit gerenommeerde accountantskan-
toor gecontroleerd en dat gebeurde 
ook nog zonder een rekening te stu-
ren. Dit was een afspraak voor een 
beperkte periode, die twee keer ruim-
hartig werd verlengd, maar nu zijn we 
echt aan het einde. We zijn Ernst & 
Young als kantoor en de medewer-
kers waarmee we mochten werken 
zeer erkentelijk voor hun bijdragen 
aan ons werk.In de rubriek “Een minuutje met...” is onlangs in het dagblad Metro een interview 

gepubliceerd met Feyenoordspeler Ron Vlaar. Hij sprak daarin over zijn ambassadeur-
schap van Yojana Projecthulp. Hieronder de tekst van het artikel. 

Waarom zei je meteen ja? 
Ik kende Yojana al van toen ik zelf nog op school zat. Wij hebben vroeger nog actie 
gevoerd voor ze. Het is een kleine organisatie die in de kop van Noord-Holland heel 
actief is. Maar natuurlijk heb ik me toch nog even verdiept voordat ik ja zei. Toen bleek 
dat Yojana harstikke goed werk doet voor de kinderen van India. In dorpjes waar vroe-
ger 50% van de kinderen naar school ging, zit nu 90% op school. 

Ben je al op bezoek geweest in India? 
Dat is nog even een droom. Ik wil heel graag, maar als voetballer kun je alleen in de 
zomer weg. Dan is het eigenlijk geen doen. Maar zodra ik de kans krijg ga ik toch. Het 
lijkt me goed als ik ook kan vertellen wat ik met eigen ogen heb gezien. 

Wat vertel je de mensen nu?
In elk geval hoe belangrijk het is te beseffen dat onderwijs niet vanzelfsprekend is, 
terwijl  het de basis is. En dat het dus het minste is wat je kunt doen, zorgen dat elk 
kind onderwijs krijgt. Ik vertel ook altijd hoe Yojana dat in India doet. Hun geheim is 
overtuigen en heel dicht op de huid zitten. Ze beginnen bij de ouders. Als je die mee 
hebt, heb je de helft gewonnen. 

Een minuutje met...


