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1. Nederland 

Het bestuur heeft in 2014 2x een vergadering gehouden. 

Financiën 

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

Al met al kwam er rond de € 26.000 binnen . 

Activiteiten in Nederland  

Twee adviseurs van HiH Nederland hebben Odisha bezocht dit jaar en hebben zich op de 
hoogte laten brengen van de ontwikkelingen van de projecten aldaar. 

De erfenis van een vrouw uit Duitsland is nog niet afgerond door onenigheid over de 
werkzaamheden van zaakgelastigden. In 2016 hoopt men het kunnen afronden. 

Werkzaamheden aan de website vorderen. 

Het Kriya Yoga Centrum in Sterksel organiseerde een fundraising concert. 

2. Ontwikkelingen van de projecten in Orissa 

A. Noodhulp 

Er is dit jaar geen noodhulp gegeven. 

B. Medische hulp 

Een nieuwe kliniek bij de Balashram Residential School, in Arau, is in augustus 2015 
geopend.  Zowel kinderen en staf van de school als bewoners van de omliggende dorpen 
kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de kliniek. In de afgelopen periode werden ca. 
12.000 patiënten per jaar gratis behandeld. 

De kliniek in Jagathpur , geopend in 2014, functioneert goed. Aanvullende medische 
apparaten werden door Hand in Hand gefinancierd. 

De 4 Hariharananda Charitable Health Centers zorgen voor gratis gezondheidzorg, zowel in 
de klinieken als ambulant. Afgelegen dorpen en gebieden worden bezocht waarbij acute en 



preventieve zorg verleend wordt. Er is veel aandacht voor gebitsverzorging bij jongeren en 
oogkwalen bij ouderen.  

C. Balashram Residential School 

Dit jaar is het beoogde aantal van 480 kinderen  bereikt. Vanaf nu zullen er elk jaar 40 
kinderen bijkomen en weer 40 kinderen de school verlaten. Dit jaar is begonnen met het 
toetsen en testen van de oudste kinderen om te bekijken wat het vervolgtraject zal zijn. Er 
wordt gezocht naar scholen/ hostels en woon/werkvoorzieningen om de kinderen een goede 
volgende stap te laten zetten. Verder is men van plan een voorziening te maken waardoor 
kinderen die dat kunnen nog 2 jaar extra onderwijs krijgen op het terrein van de Balashram. 
daardoor zou de leeftijd waarop ze de school verlaten ca 18 jaar worden en niet 16 zoals nu. 
Hierna zouden ze dan naar HBO en universiteit kunnen gaan. Er is sprake dat ook kinderen uit 
de omgeving gebruik zouden kunnen gaan maken van deze mogelijkheid. 

Gedurende het jaar doen de kinderen regelmatig mee aan wedstrijden/uitwisselingen, zowel 
op sportief als cognitief gebied,  tussen scholen in de staat Orissa. 

Een vijver is omgebouwd tot zwembad en zwemlessen worden gegeven. 

De koeienstal is verplaatst en uitgebreid tot 200 koeien. De melk wordt voor de school 
gebruikt en verkocht aan mensen in de omgeving. De verplaatsing van de keuken nabij de 
groentetuin en koeienstal is nog in de planning. Een biogasinstallatie zal dan worden 
geinstalleerd. 

Zoals hier boven gemeld is de kliniek aan de rand van de school vernieuwd en uitgebreid. 
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