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1. Nederland 

Het bestuur heeft in 2013 2x een vergadering gehouden. 

Het aantal donateurs dat via de rekening heeft gedoneerd is 65. 

Via fundraising activiteiten  kwam veel binnen. In augustus waren er nav het 20jarig bestaan 

van het Kriya yoga Centrum Sterksel allerlei activiteiten (verkoop kleding, tanka's en andere 

zaken; concert en veiling). Dit bracht meer dan €6000 op. Daarnaast 2 jaarlijkse  kerkelijke 

collectie, 10% van inkomsten meditatieweekeinden. Al met al is er meer dan € 36.000 

ontvangen. 

Contact met Wilde Ganzen is op een zijpad gezet. Om een concrete aanvraag te doen hebben 

we iets nodig dat aangevraagd kan worden. Prajnana Mission, onze lokale hulporganisatie zal 

dit bekijken. 

Er is contact gezocht met een Rotary afdeling met een mogelijkheid tot fundraising komend 

jaar. 

Samen met Hand in Hand International in Oostenrijk wordt een PowerPoint presentatie 

gemaakt om mee te nemen naar aan te boren nieuwe potentiële fundraisers. 

Er is een nieuw beleidsplan opgesteld en op de website geplaatst. 

Twee adviseurs van Hand in Hand Nederland bezochten de projecten. 

2. Ontwikkellingen van de projecten in Orissa 

A. Noodhulp 

Naar aanleiding van een verwoestende brand van een dorp in 2012 zijn 12 aparte, stenen 

huizen gebouwd voor de inwoners die voorheen met meerdere families in een lemen huis 

woonden.  

In het noorden van India werden er naar aanleiding van enorme overstromingen van de 

Ganges in juli grote gebieden verwoest. Huizen, bruggen en andere infrastructuur verdwenen 

in het water. Hand in Hand gaf financiële hulp. 

In oktober teisterde cycloon Phailin de kuststreek van Orissa. Doordat er in de jaren na de 

verwoestende cycloon in 2000 verbeteringen zijn aangebracht in infrastructuur en huizen, zijn 

er relatief weinig mensen overleden. Toch zijn er duizenden dorpjes verwoest. In de directe 



omgeving van onze projecten  zijn vooral vele bomen ontworteld. Hand in Hand heeft via 

Prajnana Mission een financiële bijdrage geleverd aan hulp in andere gebieden. 

B. Medische hulp 

De bouw van een nieuw, klein, ziekenhuis in Jagatpur verloopt voorspoedig. Begin 2014 zal 

het geopend worden. Hier zullen kleinere operaties kunnen worden uitgevoerd. Voor de 

kinderen van de Balashram zullen er bedden zijn.  

De bouw van een kliniek bij de Balashram is van de baan. Er zijn wel plannen om de huidige 

medische post te verplaatsen en meer toegankelijk te maken voor de omgeving. 

C. Balashram Residential School 

Dit jaar kwamen er weer 40 kinderen bij, waarmee het aantal nu 400 is. Vanaf groep 8 ( 13/14 

jaar) is dit jaar begonnen met Vocational Training. De jongens leren bv fietsen maken, 

loodgieterswerk, haarknippen, de meisjes naaien, EHBO. Komend jaar komen er nog meer 

vakken bij. Deze vakken worden in het weekend gegeven als de kinderen vrij zijn. Met deze 

vaardigheden zullen de kinderen zich na groep 12 , wanneer ze van de school gaan, enigszins 

kunnen redden. Verder onderwijs, zowel vakscholing als academisch kan daarna tevens 

volgen. 

Door Remedial Teaching en regelmatige toetsing is het leerniveau van alle kinderen gestegen. 

Naast voetbal, volleybal, handbal wordt er veel aandacht besteed aan Orriya dans, muziek en 

creativiteit. Maatschappijleer en ontwikkelingen in de wereld worden gevold via lessen en 

TV. 

Het team van leraren, verzorgenden is stabiel. De meesten wonen in de 3 gebouwen die voor 

hen gebouwd zijn. Hun kinderen  zitten bij de Balashram kinderen in de klas. 

Bij de werkzaamheden rond de Balashram worden de kinderen ingeschakeld. Bv bij 

verzorging van de koeien, hulp bij rampen, zorg voor de kleinste kinderen enz. 

Van alle kinderen krijgt ongeveer een kwart af en toe bezoek van familieleden. Zelf gaan ze 

dan 1x per jaar op bezoek. Dit is vaak een pijnlijke gebeurtenis door de confrontatie met de 

erbarmelijke omstandigheden waarin de familie leven. De rest is eigenlijk achtergelaten op de 

school en heeft geen contact meer met familie. De school heeft de kinderen daarom als het 

ware geadopteerd en stelt zich verantwoordelijk voor hun opleiding en zorg, ook al zijn ze 

straks niet meer op de Balashram.  

 

Hanneke Drost, secretaris  

 

 


