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1. Nederland 

Het bestuur heeft in 2014 2x een vergadering gehouden. 

Financiën 

Het aantal donateurs dat via de rekening heeft gedoneerd is 51. 

Met fundraising activiteiten is zowel voor onze projecten in Odisha ( Orissa) als voor een 
project in Nederland ( zie Nederland) geld opgehaald.  

Voor India kwam geld binnen door donaties op de rekening. Van het Kriya Yoga Centrum in 
Sterksel (10% van inkomsten van de meditatieweekeinden en overige donaties.) en van de 
twee jaarlijkse  kerkelijke collecte van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam.  

Al met al kwam er rond de € 29.000 binnen iets minder dan vorig jaar. 

Activiteiten in Nederland  

- Speciaal voor de Stichting "Isaak en de Schittering", een alternatieve voedselbank in 
Rotterdam werd ,eenmalig,  enkele fundraising activiteiten georganiseerd. Zij ontvingen 
voedsel ter waarde van ca €2.500.  

- De Powerpointpresentatie is klaar voor gebruik bij presentaties.  

- Er wordt een plan van aanpak gemaakt om social media meer in te zetten. Verder zal de 
website verder verbeterd worden.  

- In de zomer kregen we bericht dat Hand in Hand Nederland een van de erven is uit een 
nalatenschap van een Duitse vrouw. De onderhandeling hier omtrent zijn gestart. 

-Twee bestuursleden en 2 adviseurs van Hand in Hand Nederland bezochten de projecten in 
Orissa in februari. 

- Op de website zal een kopje Vrienden van Hand in Hand geplaatst worden waar fondsen 
genoemd kunnen worden die financieel bijdrage aan Hand in Hand Nederland. ( Stichting 
KYM, Powerweek, Remonstrantse Gemeente Rotterdam) 

2. Ontwikkelingen van de projecten in Orissa 

A. Noodhulp 

In 2014 is geen noodhulp gegeven. 



B. Medische hulp 

Het ziekenhuis in Jagatpur( bij Cuttack) is na 13 maanden bouwen op 15 februari geopend. 
Een gebouw van 4 verdiepingen, energiezuinig gebouwd met zonnepanelen, recycling van 
water. Er zijn 10 specialisten en 5 algemeen artsen werkzaam. Veelal gepensioneerde, zeer 
erkende artsen , die vrijwillig enkele dagdelen per week/maand komen. Alle specialisaties zijn 
aanwezig. Ook paramedisch personeel zoals fysiotherapeuten. Er zijn twee operatiekamers 
voor kleinere operaties, 10 bedden voor oa. Balashram kinderen, laboratorium, sterilisatie 
ruimte, slaapruimte voor verpleging en artsen en diverse spreekkamers. Verpleegkundigen 
zijn in dienst. De buitenkant is betegeld waardoor de weersomstandigheden minder vat 
hebben op de muren. De tuin wordt onderhouden door psychiatrische en geriatrische 
patiënten.  

De patiënten die van ver komen ( tot 60km) betalen 1 roepee voor de registratie, waarna de 
behandelingen gratis zijn. In de eerste weken kwamen er al 30% meer patiënten dan daarvoor. 

Het ziekenhuis in Balighai wordt gerenoveerd en uitgebreid. 

Een ziekenhuis bij de Balashram Residential School is in aanbouw, gesponsord door een 
Amerikaanse Indiër. Deze kliniek zal zowel voor kinderen en personeel van  de school zijn als 
voor de ca 75.000 inwoners in de omgeving. 

C. Balashram Residential School 

In 2014 zijn er 440 kinderen. Er wordt besloten de oudste groep langer te laten blijven dan 
oorspronkelijk het plan was en ze dan door te laten stromen naar beroeps- of hoger onderwijs. 
Hoe het in zijn werk zal gaan wordt nog bepaald. 

Ongeveer de helft van de kinderen heeft contact met het ouderlijk gezin, de ouders kunnen 
eens in het kwartaal langs komen. In de vakanties bezoeken de kinderen dan hun familie. 
Sommige kontakten zijn echter problematisch vanwege sociale en relationele problemen in 
het ouderlijk gezin. Prajnana Mission heeft de kinderen geadopteerd en daarmee de 
verantwoordelijkheid op zich genomen voor de kinderen te zorgen tot niet meer nodig is. 

De oudste groep krijgt Vocational Training ( fietsen maken. computers, naaien EHBO enz) 
naast het gewone lespakket. 

Een zwembad is gegraven om de kinderen te leren zwemmen. 

 Regelmatig zijn er wedstrijden op sportief , cultureel en wetenschappelijk gebied met scholen 
in Orissa. Daarbij scoren de kinderen heel goed. 

De keuken zal worden verplaatst naar de huidige koeienstal. De koeienstal wordt vernieuwd 
en uitgebreid tot 200 koeien en een biogasinstallatie geplaatst.  Deze zal de keuken van 
energie voorzien. Het streven is om in de naaste toekomst energieneutraal te zijn. 
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