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1. Nederland 

 

1. Het bestuur  heeft 2x een vergadering gehouden in 2012. Het aantal donateurs dat op de 

rekening hun gift heeft gestort was dit jaar 69. Daarnaast waren er velen die via fundraising 

activiteiten hun bijdrage gaven.  

Fundraising activiteiten waren oa verkoop van dvd's en andere mechandise, kerkelijke 

collecte, 10 procent van inkomsten van meditatieweekenden. Er is in 2012 € 39,866 

opgehaald. 

3.Er is een oriënterend contact geweest met De Wilde Ganzen en andere organisaties, voor 

een mogelijke grotere donatie. Er is nog geen resultaat.  

 

2.Ontwikkelingen van de projecten in Orissa, India 

 

1.Noodhulp 

-In het voorjaar werden huizen in een dorpje gebouwd na een brand in 2011 waarbij 8 huizen 

verloren gingen en 85 mensen dakloos. Dit dorpje is volledig afgesloten van de bewoonde 

wereld, zonder wegen en andere vormen van transport.Na directe noodhulp stond Hand in 

Hand garant voor de opbouw van nieuwe huizen die door de dorpsbewoners en vrijwilligers 

van Prajnana Mission gebouwd werden. 

 

-In juni 2012 brak er wederom brand uit in 4 dorpen en verwoeste huizen waarbij 58 

gezinnen dakloos werden. De rijstoogst ging verloren. Vrijwilligers van Prajnana Mission 

brachten noodhulp in de vorm van voedsel, dekens enz en gaven onderdak is tenten en 

scholen. Oudere leerlingen van de Balashram Residential School hielpen daarbij als onderdeel 

van de padvinderij.  

 

2.Medische Hulp 

-In mei werd een centrum voor blinden en gehandicapten opgericht, de Hariharanada 

Charity Program for the Disabled. Tien jongeren worden op dit moment geholpen. Er 

wordt aandacht besteed aan voedsel, hygiëne en onderwijs. Om de gang naar werk te 

vergemakkelijken worden de  transportkosten  naar en van ( mogelijke) werkgelegenheid 

vergoed. Het is de bedoeling dat hulp aan gehandicapten en blinden een blijvend focus wordt 

van de Prajnana Mission.  

- Sinds 1999 zijn meer dan 600.000 patiënten behandeld in de 4 Health Centers. Het 

centrum, een polikliniek, in Jagatpur ( bij Cuttack) is veel te klein geworden. Patiënten 

moeten buiten wachten in de regen. De behoefte aan meer diagnostische faciliteiten en de 

mogelijkheid klinisch te kunnen behandelen, hebben er voor gezorgd dat er met steun van 

Hand in Hand een start is gemaakt met de bouw van een grote kliniek. De grond ervoor was 

in 2011 aangekocht. 

 

3. Balashram Residential School 

In 2012 kwamen er weer 20 jongens en 20 meisjes van ca 4jaar bij. De school heeft  nu 360 

kinderen die 12 jaar lang zorg en scholing krijgen. Na die jaren gaan ze door met hun hogere 

studie of  vakopleiding waarbij ze eveneens ondersteund zullen worden. Ze kunnen ook terug 



gaan naar hun oorspronkelijk omgeving om met hun vaardigheden en kennis die omgeving te 

helpen om op een hoger levenspeil te komen.  

Met de toename van het aantal kinderen stijgen ook de kosten. 

Inmiddels zijn er 18 leerkrachten,18 verzorgenden, 18 keuken,technisch en administratief 

personeel, 36 vrijwilligers en 75 koeien.  

De school bestaat uit 8 gebouwen inclusief een koeienstal. 

De school zal verder moeten uitbreiden om nog 120 kinderen te kunnen huisvesten.  

 

Hand in Hand International, waar Nederland een deel van is, zorgt voor de  lopende kosten 

van dit project. 
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