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Voorwoord 

Een helpende hand, van mens tot mens. Dat was de gedachte achter de oprichting van Hand in Hand, 

toen de armste bevolking van India werd getroffen door een reeks natuurrampen.  

In 1999 verwoestten een cycloon en een ernstige overstroming grote gedeelten van Odisha, een van de 

armste deelstaten van India. Er vielen meer dan 48.000 doden en 1.67 miljoen mensen werden dakloos. 

Er was noodhulp nodig: dekens, water en medicijnen. En na de rampwas er meer structurele hulp nodig. 

Bovendien verloren veel van de allerarmste kinderen hun ouders en was hun toekomst uitzichtloos. 

Daarom werd eerst Hand in Hand International opgericht, en in 2007 Hand in Hand Nederland.  

Hand in Hand werkt uitsluitend met vrijwilligers en vaste lokale partners met wie we persoonlijk contact 

hebben. Onze kosten zijn daardoor zeer laag en we zien precies waar ons geld terecht komt. Kleinschalig 

maar effectief, het is eigenlijk verbluffend eenvoudig.  

Op die manier financiert Hand in Hand noodhulp bij natuurrampen en gratis medische en 

tandheelkundige hulp voor de allerarmste bevolking van India. Zoals u in dit beleidsplan kunt lezen 

financieren we niet alleen mobiele medische units, maar worden er op dit moment ook klinieken en 

ziekenhuizen gebouwd. Zo willen we structurele hulp aan de bevolking garanderen. 

Bovendien richt Hand in Hand zich op onderwijs,volgens ons de enige manier om armoede echt te 

bestrijden. Dit jaar vierde de Balashram Residential School alweer zijn tienjarig bestaan. 400 kinderen uit 

de allerarmste milieus krijgen hier hoogwaardig onderwijs. En daarmee een echte toekomst. Een rijkere, 

zinvolle toekomst die ze op hun beurt kunnen delen met hun familie en de gemeenschap waar ze zich 

mee verbonden voelen. 

In dit beleidsplan kunt u lezen welke plannen we hebben om ook de komende jaren effectieve en 

kleinschalige hulp te bieden aan de allerarmsten. Van mens tot mens, Hand in Hand.   

 

Alex van Galen 

Voorzitter Hand in Hand Nederland 
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1. Inleiding 

 

Op 20 juni 2007 is de Stichting Hand in Hand, organisatie voor humanitaire hulp, afdeling Nederland 

(Hand in Hand Nederland) officieel opgericht bij notariële akte te Rotterdam. Hand in Hand Nederland 

staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 24417189.   

Hand in Hand Nederland heeft zich sinds de datum van oprichting ingezet voor het steunen van de 

bevolking in de deelstaat Odisha (tot november 2011 Orissa genoemd) in India. Odisha is één van de 

armste staten van India en nog steeds ernstig onderontwikkeld. Een grote meerderheid van de 

bevolking, met name diegenen die op het platteland en in de krottenwijken van de steden wonen, lijden 

onder chronische armoede en werkloosheid, hebben gebrek aan goed onderwijs en missen iedere 

basale vorm van gezondheidzorg. Alhoewel India de laatste 10 jaar een enorme economische groei 

doormaakt, blijven grote delen van India hiervan verstoken, waaronder de deelstaat Odisha. Hand in 

Hand Nederland heeft zich daarom tot taak gesteld onderdak en onderwijs te bieden aan kansarme 

kinderen, en medische klinieken op te richten. Hand in Hand Nederland doet dit samen met afdelingen 

uit Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Deze afdelingen vormen samen Hand in 

Hand International. 

Om de effectiviteit van haar steun te maximaliseren heeft Hand in Hand International een 

samenwerkingsverband met een lokale partner, de Prajnana Mission te Cuttack in Odisha. Deze 

samenwerking heeft ertoe geleid dat Hand in Hand International zo’n 9 jaar geleden de deuren heeft 

kunnen openen van een school nabij het dorp Arua waar wezen en kinderen uit de allerarmste gezinnen 

in Odisha hoogwaardig onderwijs en onderdak krijgen.  

Inmiddels hebben ook vele bewoners uit Odisha gebruik kunnen maken van de met geldelijke steun van 

Hand in Hand Nederland opgerichte mobiele en vaste medische klinieken. 

In dit beleidsplan legt Hand in Hand Nederland haar beleidsvoornemens neer voor de periode 2014 – 

2015. Gekozen is voor een periode van 2 jaar om de gestelde doelen te kunnen verwezenlijken binnen 

de huidige bestuursperiode die in 2015 afloopt. 
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2. Doelstelling en visie van Stichting Hand in Hand Nederland 

 

2.1 Doelstelling 

Samengevat omschreven heeft Hand in Hand Nederland zich ten doel gesteld om:  

I. financiële hulp te bieden bij natuurrampen;  

II. gratis gezondheidzorg mogelijk te maken; 

III. onderwijs en opvang te bekostigen ten behoeve van de allerarmsten in 

ontwikkelingslanden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en een menswaardig bestaan 

kunnen opbouwen.  

In de statuten van Hand in Hand Nederland in artikel 2, wordt de doelstelling ruimer omschreven en 

luidt als volgt: 

Doel 

Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel: 

a. Het verlenen van hulp bij natuurrampen, verbetering en ondersteuning van medische en 

economische hulp, bevordering van gezondheidszorg, gezin- en jeugdzorg voor oudere, 

zieke en gehandicapte mensen en bevordering van school- en beroepsonderwijs voor 

kinderen, jongeren en volwassenen, waarbij als richtlijn zal gelden dat de projecten in 

samenwerking met, zo mogelijk, plaatselijke bestaande organisaties worden uitgevoerd, 

zodat uiteindelijk de projecten onafhankelijk van de stichting voortgezet kunnen worden; 

 

2.2 Visie 

Deze doelstelling is gebaseerd op de visie dat de allerarmsten zonder onderdak, onderwijs en 

gezondheidszorg kansarm blijven. In deze groep zijn kinderen zonder ouders, en een-ouder kinderen het 

meest kwetsbaar. Die verdienen daarom voorrang bij onze steun.  

Alhoewel Hand in Hand International zich in het verleden heeft ingezet voor behoeftigen in diverse 

ontwikkelingslanden, zoals Peru en Haïti, vormt India momenteel het primaire werkgebied van Hand in 

Hand International en Hand in Hand Nederland. Hierbij ligt de nadruk op de deelstaat Odisha, dat tot de 

armste onder de deelstaten behoort. 
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2.3 Deelstaat Odisha 

De deelstaat Odisha ligt in het oosten van India aan de golf van Bengalen. Het bestaat uit 30 districten. 

Vooral de bevolking in de landelijke gebieden hebben groot gebrek aan werk, onderwijs en medische 

zorg. De voornaamste inkomensbron van met name de plattelands- bevolking is landbouw, hetgeen 

weinig opbrengt. Ongeveer 5,5 miljoen families leven onder het bestaansminimum. Het proces van 

industrialisatie gaat heel langzaam en de groei in de landbouw sector gaat niet gelijk op met het snel 

groeiende aantal inwoners. Verder wordt de staat regelmatig getroffen door natuurrampen. 
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3 Beleidsvoornemen 2014- 2015/Doelactiviteiten 

3.1 Doelactiviteiten 

Om de hierboven aangegeven hoofddoelstellingen te bereiken heeft Hand in Hand Nederland 

verschillende activiteiten ondersteund.  

I Hulp bij natuurrampen: Het Noordoosten van India wordt vaak geteisterd door overstromingen en 

cyclonen. In 1999 raasde een verwoestende super cycloon over Odisha en omringende deelstaten. 

Duizenden mensen kwamen om het leven en velen werden dakloos. Noodhulp werd verleend, voedsel 

en kleren uitgedeeld, huizen werden gebouwd en gratis medische zorg werd gegeven door de lokale 

partner van Hand in Hand international, Prajnana Mission. In 2008 en in 2011 werd Odisha getroffen 

door zware overstromingen en in oktober 2013 trok cycloon Phailin over het gebied.  

Hand in Hand Nederland wil Prajnana Mission helpen om bij natuurrampen (die in deze regio vaak 

voorkomen) snelle en efficiënte hulp te verlenen. Het op korte termijn ter beschikking stellen van gelden 

is daarvoor van levensbelang. Tot dusver heeft Hand in Hand Nederland deze gelden steeds verzameld 

door een urgent beroep te doen op onze donateurs.  

Beleidsvoornemen: Gelet op het feit dat natuurrampen in het Noordoosten van India in omvang en in 

frequentie toenemen, zal Hand in Hand Nederland om redenen van efficiëntie de komende 2 jaar een 

vaste reserve van € 3.000,-- aanhouden, die direct kan worden aangewend en ter beschikking worden 

gesteld aan de Prajnana Mission in Odisha, wanneer een natuurramp zich voordoet.  

 

Noodhulp in 2008 

II a Gratis gezondheidszorg:Om de allerarmsten in Odisha gratis medische hulp te bieden zijn met 

financiële ondersteuning van Hand in Hand Nederland maar liefst 4 Health Centers (gezondheidscentra) 

o.a. in Jagatpur, Balighai en Bishindipur opgericht, die samen gemiddeld 70.000 mensen per jaar kunnen 

behandelen. Deze gezondheidscentra zijn gelegen in gebieden waar de bevolking geen medische hulp 

kan betalen. De behandelingen zijn daarom gratis en ook medicatie wordt gratis verstrekt. In deze 

centra voeren artsen uit de hele wereld op vrijwillige basis medische behandelingen uit. De 

behandelingen kunnen variëren van kleine chirurgische ingrepen tot acute behandelingen en langdurige 
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therapieën bij infecties of longaandoeningen. In sommige van deze centra kan ook 

laboratoriumonderzoek worden gedaan.  

Met de komst van deze medische centra wordt het aanbieden van laagdrempelige medische zorg zeker 

gesteld, wat van vitaal belang is voor verbetering van de algehele gezondheid en het welzijn van de 

bevolking in Odisha. Zo kan bijvoorbeeld door klinische bevallingen vermindering van baby- en 

moedersterfte optreden, zal de kindersterfte verminderen en zullen ziektes als malaria, diarree en long- 

en oogziekten afnemen. Belangrijk hierbij blijft dat gratis medische hulp aan iedereen wordt verstrekt, 

ongeacht politieke, godsdienstige of een andere overtuiging en ongeacht ras, sekse of kaste. Uitbreiding 

van medische centra in Odisha blijft dus prioriteit.  

Het ligt in de planning in het dorp Arua in het district Kendrapara een nieuwe medische (poli)kliniek 

annex apotheek op te richten. Deze kliniek zou kunnen voorzien in de gezondheidszorg voor de 

bevolking van Arua en voor de bevolking van 13 omliggende dorpen. De bouwvergunning is al verleend 

door de autoriteiten.  

In Jagatpur wordt momenteel gebouwd aan een groter ziekenhuis. De polikliniek werd veel te klein door 

de toestroom van patiënten. In de nieuwe vestiging zullen zowel poliklinische als klinische 

behandelingen kunnen worden uitgevoerd, waardoor patiënten niet naar grotere centra behoeven te 

worden doorverwezen. Patiënten sparen hiermee ook geld uit, aangezien de behandelingen in het 

ziekenhuis van Jagatpur gratis zijn. Een aantal vaste artsen worden betaald door Hand in Hand 

International. Het overige medische personeel werkt op vrijwillige basis. De opening van het ziekenhuis 

in Jagatpur is gepland in de eerste helft van 2014.      

Beleidsvoornemen: Hand in Hand Nederland wil zich de komende 2 jaar inzetten om de bouw van het 

ziekenhuis in Jagatpur tot een goed einde te brengen en de exploitatie van het ziekenhuis goed te laten 

verlopen. Daarnaast is het belangrijk dat de bouw van nieuwe medische centra in Odisha, zoals in Arua 

en de naast gelegen deelstaat West-Bengalen doorgang vindt, zodat jaarlijks meer dan het huidige 

gemiddelde van 70.000 mensen kunnen worden behandeld.    
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Bouw van het ziekenhuis in Jagatpur 

II b Gratis ambulante gezondheidszorg:Daar waar geen reguliere gezondheidszorg aanwezig is, heeft 

Hand in Hand Nederland met haar steun ambulante gezondheidszorg mogelijk gemaakt. In slecht 

bereikbare dorpen en in de sloppenwijken van Cuttack wordt met medische hulp en voorlichting over 

watervervuiling en ondervoeding de gezondheid van velen verbeterd. Prajnana Mission zet al enige 

jaren busjes en ambulances in, zodat artsen en ander (para)medisch personeel in afgelegen gebieden 

een of twee keer per jaar langs kunnen komen voor spreekuren of om scholen te bezoeken voor check-

ups van de kinderen. Een grote rol hierin spelen de tandartspraktijken op wielen (Mobile Medical Dental 

Units, MMDU’s). Hand in Hand Nederland financiert de mobiele tandartspraktijken, waardoor patiënten 

die normaal van tandheelkundige hulp verstoken blijven, kunnen worden behandeld voor gebit- en 

mondproblemen en voorlichting krijgen over gebitsverzorging.  

Beleidsvoornemen: Momenteel worden zo’n 12.000 patiënten per jaar ambulant behandeld, Om aan de 

groeiende vraag naar gezondheidshulp te kunnen voldoen, ook in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn, 

moet het aantal ambulante medische centra en het aantal tandartspraktijken op wielen worden 

uitgebreid. Hand in Hand Nederland wil dit in de komende 2 jaar financieel mogelijk maken.  
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Ambulante medische hulp 

III Onderwijs en onderdak voor kinderen:De Balashram Residential school 

In 2004 is de eerste school in gebruik genomen voor wezen en kinderen uit de allerarmsten gezinnen 

nabij het dorp Arua, in het district Kendrapara, Odisha: de Balashram Residential School. Deze school is 

door de Indiase regering formeel erkend, maar krijgt van de overheid geen enkele financiële 

ondersteuning. Toch voldoet de school aan de hoogste standaardeisen voor basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs. Kinderen krijgen er dan ook Engelstalig onderwijs op een niveau dat in India alleen 

voor de rijkere kinderen is weggelegd. De leerlingen worden 14 jaar lang begeleid, totdat ze hun 

schoolopleiding hebben afgerond. Jongens en meisjes hebben in deze school hun thuis en hebben ieder 

hun eigen woonverblijfruimten op de campus. Voor de leerlingen die van de Balashram Residential 

School vertrekken om vervolg onderwijs te gaan volgen, wordt in Cuttack een woonvoorziening gezocht.    

Vakken worden spelenderwijs aan de kinderen onderwezen. Naast regulier onderwijs (Engels, Hindi, 

exacte vakken, filosofie en maatschappijleer, enz.), wordt ook veel aandacht besteed aan kunstzinnige 

vakken en praktische vaardigheden. Er wordt door de kinderen een moestuin onderhouden en er wordt 

geleerd hoe vee te verzorgen. EHBO-les en hygiëne wordt onderwezen en de kinderen worden 

aangespoord veel aan sport te doen. Recentelijk is een computerruimte in gebruik genomen, waar 45 

leerlingen tegelijk van computers gebruik kunnen maken. Een scoutinggroep leert zelfs hulp te bieden 

bij natuurrampen. Het onderwijsaanbod op de Balashram Residential School is dus zeer divers en ruim 

opgezet.  

Beleidsvoornemen: Op de Balashram Residential School is sinds 4 jaar een kleine medische kliniek 

aanwezig, bemand door een arts en verplegend personeel met een ziekenzaal en een apotheek. Hier 

wordt gratis medische basiszorg verleend aan de kinderen, de staf van de school en de naaste buren uit 

de omgeving. Uitbreiding van de medische kliniek buiten de school is hard nodig om meer arme 

bewoners van de omliggende dorpen te kunnen helpen. Wanneer de bouw van een medische kliniek en 

apotheek in Arua definitief wordt ingepland, zal Hand in Hand Nederland financiële middelen ter 

beschikking stellen om de bouw te kunnen bekostigen.    
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Momenteel herbergt de Balashram school zo’n 400 jongens en meisjes. Ieder jaar komt er een klas van 

40 leerlingen bij: 20 jongens en 20 meisjes van 4 jaar. Daarom worden de school en de woongedeeltes 

voortdurend uitgebreid. De werkzaamheden aan de school en aan de campus zijn nog niet klaar. In de 

nabije toekomst wil de Balashram in totaal 480 leerlingen herbergen, die daar tot hun 18e jaar kunnen 

wonen. Dit aantal zal binnen enkele jaren worden benaderd. Hand in Hand Nederland wil daarom de 

komende twee jaar de nodige uitbreidingen financieel mogelijk maken.  

Het reilen en zeilen van een school kost veel geld, ook hierin blijft Hand in Hand Nederland de 

Balashram financieel ondersteunen. Sinds 6 jaar is het ook mogelijk een hele klas van 40 leerlingen te 

sponseren en de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen. Hand in Hand Nederland heeft als sponsor 

een klas (lichting 2008) onder haar hoede genomen en volgt de ontwikkelingen van deze leerlingen op 

de voet.      

 

Kinderen van de Balashram  

Met degelijke huisvesting, regelmatige maaltijden, goed onderwijs en voortdurende gezondheidszorg, 

maken deze kinderen een solide kans op een betere toekomst voor henzelf en de families en 

gemeenschappen waarmee ze verbonden zijn.  
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4 Organisatie Hand in Hand international/ Samenwerking lokale 

partner 

4.1 Hand in Hand International 

Hand in Hand Nederland is een zelfstandig ondernemende afdeling van Hand in Hand International. 

Zoals bij de inleiding is vermeld, bestaat de organisatie Hand in Hand uit verschillende afdelingen 

gevestigd in verschillende Europese landen, te weten Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. De afdeling 

Oostenrijk fungeert als koepelorganisatie en ontvangt alle gelden uit Europa. Deze afdeling verzorgt de 

geldstroom naar de Prajnana Mission in Cuttack, die de projecten in Odisha ter plekke coördineert. In de 

VS en in Zwitserland bestaat ook een Hand in Hand organisatie, maar deze organisaties werken 

onafhankelijk van Hand in Hand International. Een Hand in Hand organisatie in India is in oprichting.  

 

Contactgegevens Hand in Hand International  

Pohlgasse 10/ 4/ 7 

1120 Vienna, Austria 

E-mailadres                : info@handinhand.at 

Website                      : www.handinhand.at 

 

4.2 Samenwerking lokale partner 

Zoals gezegd werken Hand in Hand Nederland en Hand in Hand international in Odisha nauw samen met 

de lokale partner Prajnana Mission. Datis een particuliere non- profit organisatie, met een grote afdeling 

voor charitatieve projecten. Zij zet zich sinds 1998 in voor hulp aan de noodlijdende bevolking van 

Odisha en omringende deelstaten in India.  

Sinds de oprichting heeft Prajnana Mission gezondheidscentra in o.a. Balighai, Bishindipur en Jagatpur 

opgezet en is er gestart met ambulante en preventieve gezondheid- en tandheelkundige zorg in de regio 

Odisha. In 2004 is de Balashram Residential School bij Arua (70 km van Cuttack) geopend, een school 

voor wezen en kinderen uit de allerarmste gezinnen. 

Ook op dit moment (november 2013) wordt de Prajnana Mission in de gelegenheid gesteld om de 

bevolking van Odisha met geldelijke steun van Hand in Hand Nederland hulp te bieden, nadat een 

cycloon in oktober 2013 in dit gebied veel schade heeft aangericht en levens heeft geëist. De Prajnana 

Mission coördineert de steun aan hulpbehoevenden en is voor Hand in Hand Nederland de garantie dat 

de ter beschikking gestelde gelden goed terecht komen. 
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Prajnana Mission heeft in Odisha goede contacten met de overheid en particulieren. Door de reeds 

opgezette projecten is de organisatie alom bekend. Prajnana Mission wordt wat betreft de charitatieve 

projecten financieel gesteund door Hand in Hand International, maar ook door de meer zelfstandig 

werkende organisaties van Hand in Hand Zwitserland en Hand in Hand VS. In toenemende mate geven 

ook Indiase particulieren steun, zowel financieel als materieel. 

 

Contactgegevens Prajnana Mission:  

P.O.Jagatpur, 

Cuttack 754021, Odisha, India 

E-mailadres                : missionprajnana@gmail.com 

Website                      : www.prajnanamission.org/aboutus 
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5 Bestuur Stichting Hand in Hand Nederland/ Taken bestuur 

 

5.1 Bestuurssamenstelling Stichting Hand in Hand, afdeling 

Nederland 

Het bestuur van Hand in Hand Nederland, bestaat per 1 januari 2014 uit de volgende leden: 

- Drs. Alexander Julius Martinus van Galen, voorzitter, geb. 28-06-1965 te Eindhoven. 

- Mevrouw Hanna Maria Drost, secretaris, geb. 13-04-1946 te Rotterdam.  

- Mr. Cornelius Norbertus Franciscus Johannes Mutsaers, penningmeester, geb. 21-05-

1963 te Tilburg,   

- Mevrouw Petronella Heleen Filippa Helwig-Rhijnsburger, bestuurslid, geb. 05-06-1957 te 

Vlaardingen.  

- Mevrouw Drs. Xandra Paola Maria Elizabeth Cremers, bestuurslid, geb. 13-04-1961 te 

Amstelveen. 

- Mevrouw Bastiana, Johanna Ippel, bestuurslid, geb. 05-10-1957 te Dordrecht.  

 

5.2 Taken van het bestuur 

Het bestuur heeft haar taak conform de statuten gekregen. Besturen betekent richting geven aan de 

stichting, zorgen voor het adequaat functioneren van de stichting en het beheren en besteden van de 

middelen van de stichting. Dit alles met het oog op de doelstellingen.  

De taken van het bestuur kunnen als volgt worden opgesomd: 

- Vaststellen van een visie, beleid en regelmatige evaluatie daarvan; 

- Vertegenwoordiging van de stichting; 

- Beheren van het vermogen; 

- Bewaking en naleving van de statuten; 

- Beheren en corrigeren van de financiële administratie; 

- Opmaken van het jaarverslag en de jaarrekening; 

- Zorgdragen voor de juridische en fiscale positie; 

- Voorbereiden van bestuursvergaderingen; 

- Participeren in dan wel leidinggeven aan wervingsacties; 

- Informeren van betrokkenen via o.a. nieuwsbrieven.  

 

Het bestuur heeft de hulp ingeroepen van diverse personen om de doelstelling van Hand in Hand 

Nederland succesvol te kunnen realiseren. Naast het bestuur is Hand in Hand Nederland op de volgende 

manier georganiseerd: 
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Adviseurs: 

- P.J. van Breukelen (voorzitter Hand in Hand International); 

- Mevrouw Drs, C.T.M.J.Cremers; 

- Ing. A.M. Mooibroek. 

 

Commissie van aanbeveling: 

De heer D. Zantinge, voormalig CEO Syllogic en voorzitter van de Raad van Commissarissen Unet, 

Mevrouw Prof. Dr. C.L. Wyman, afdeling Radiologie EUR. 

Het bestuur, de adviseurs, de leden van de commissie van aanbeveling en andere medewerkers van de 

Hand in Hand Nederland werken vrijwillig en onbezoldigd, zoals de statuten in artikel 3, lid 5 verplichten.  
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6 Donaties en fondsenwerving 

De inkomsten van Hand in Hand Nederland komen voor het grootste deel van een vaste groep 

donateurs en door fondswervingscampagnes, die door vrijwilligers van Hand in Hand Nederland zijn 

georganiseerd. 

 

6.1 Donaties 

In de afgelopen jaren heeft Hand in Hand Nederland een vaste groep van donateurs opgebouwd. Deze 

donateurskring is gevormd door kennissen en vrienden uit de directe omgeving van het bestuur en de 

adviseurs en is via mailing en het sturen van nieuwsbrieven, bekend gemaakt met de werkzaamheden 

van Hand in Hand Nederland. Daarnaast bestaat er ook een steeds groter wordende groep incidentele 

donateurs. De vaste donateurskring is langzaam gegroeid tot een aantal van circa 90 donateurs. 1 jaar 

geleden bestond deze donateursgroep nog uit 70 participanten. Gelet op de trend van de laatste 2 jaren, 

zal de vaste  donateursgroep evenals de groep van incidentele donateurs de komende tijd langzaam 

maar zeker groeien, doordat de kring van bekenden met het werk van Hand in Hand Nederland via 

mond op mond reclame steeds groter wordt.  

Hand in Hand Nederland wil ook via andere wegen haar naamsbekendheid vergroten en daarmee 

donateurs aantrekken. Dit kan o.a. door:   

a-een eigen website te onderhouden, met ruime informatie over Hand in Hand Nederland en haar werk, 

eventueel met uitbreiding naar facebook.  

b- de naam van Hand in Hand Nederland vermelden op de website van Goede Doelen; 

 

6.2 Wervingcampagnes 

Door vrijwilligers worden jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd, waarbij geld opgehaald wordt 

voor het werk van Hand in Hand Nederland. Deze activiteiten variëren van verkoop van zelfgemaakte 

artikelen (kaarsen, jams, schilderijen), verkoop van verzamelde goederen (kleding, boeken), 

sponsorveilingen, collectes bij kerkelijke instellingen tot yogaseminars en yogaprogramma’s in binnen- 

en buitenland. De gelden die hiermee worden bijeengebracht beslagen circa 1/3 tot ½ van de totale 

inkomsten. Deze activiteiten blijven daarom van groot belang als inkomstenbron voor Hand in Hand 

Nederland.   

Het bestuur onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op andere fondsen die 

goede doelen ondersteunen. Te denken valt aan fondsen die door het bedrijfsleven of Rotary clubs ter 

beschikking van goede doelen organisaties worden gesteld. Deze fondsen kunnen worden geworven 

door middel van aanschrijvingen en het geven van presentaties en lezingen. 
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6.3 Andere inkomstenbronnen 

Door het vergroten van de naamsbekendheid van Hand in Hand Nederland wil het bestuur het mogelijk 

maken ook inkomsten te verkrijgen uit periodieke en eenmalige schenkingen en erfstellingen in 

testamenten. Tot op heden verkrijgt Hand in Hand Nederland op deze wijze slechts op kleine schaal 

inkomsten. Met het vergroten van de naamsbekendheid kan hierin mogelijk verandering worden 

gebracht.   
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7 Communicatie 

Hand in Hand Nederland vindt het van groot belang om duidelijk en transparant te communiceren naar 

alle donateurs en andere geïnteresseerden en betrokkenen. Door middel van een website, sociale media 

en nieuwsbrieven met de naam Spotlights (via mail of post) worden deze betrokkenen op de hoogte 

gehouden. Nieuwsbrieven spelen een grote rol bij de informatie van donateurs omtrent de activiteiten 

van Hand in Hand Nederland. Gemiddeld 4 maal per jaar wordt een nieuwsbrief per post, maar ook per 

mail verspreid en op de website bekengemaakt.  

Dit beleidsplan en eventuele andere stukken, zoals jaarrekeningen en jaarverslagen zijn via de website 

www.handinhandnederland.org  in te zien, of via een emailbericht (info@handinhandnederland.org )  of 

bij de secretaris: Kortekade 78a, 3062GW Rotterdam. tel: 010-4524214/ 06-20528264, op te vragen. 

 

Aandachtspunten voor communicatie in de komende 2 jaar: 

- Meer aandacht voor naamsbekendheid; 

- Uitbouwen van het e-mailbestand van donateurs; 

- Onderzoeken wat de nieuwe media voor Hand in Hand Nederland kunnen betekenen. 
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8 Evaluatie/Monitoring 

 Met enige regelmaat bezoeken bestuurders en adviseurs van Hand in Hand Nederland, de lopende 

projecten in Odisha. Op deze manier zien bestuurders en adviseurs zelf hoe het met de voortgang van 

de gesteunde projecten in de regio Odisha gaat. De Balashram Residential School en projecten in de 

directe omgeving van de Balashram worden zeker elke 2 jaar bezocht door een vrijwilliger van Hand in 

Hand Nederland. De bevindingen van al deze bezoeken worden opgenomen in de jaarverslagen van de 

stichting. Daarin worden de werkwijze die is toegepast en de gemaakte keuzes onderbouwd en worden 

de ondernomen activiteiten en de behaalde resultaten uitvoerig beschreven.  

Ook de Prajnana Mission doet verslag van de door haar geleide projecten in Odisha. De verslagen 

worden gestuurd naar Hand in Hand International, die zorg draagt voor de verspreiding van de verslagen 

aan alle Europese vestigingen van Hand in Hand. 

Elke 2 jaar zal worden bekeken of er reden bestaat het beleid ten aanzien van de jaarverslagen en de 

jaarrekeningen aan te passen.     
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Contactgegevens Stichting Hand in Hand Nederland 

 

Naam   : Stichting Hand in Hand, organisatie voor  

humanitaire hulp, afd. Nederland 

Adres   : Kortekade 78a 

3062 GW Rotterdam 

Telefoonnumer  : 010-4524214 

E-mailadres  : info@handinhandnederland.org 

Website  : www.handinhandnederland.org 

Inschrijving KvK  : 24417189 

IBAN bankrekeningnr. : NL64 INGB 0002 7637 56  

RSIN/Fiscaalnr.ANBI : 818161413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


