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1. Nederland 

Het bestuur heeft in 2016 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.  

Daarnaast is in 2016 via twee particuliere, anonieme, fondsen geld verworven voor 2 

projecten van de Balashram Residential School. We kregen €12,000 voor een waterzuivering 

installatie. Hierdoor zal het schaarse water kunnen worden hergebruikt. Tevens kregen we € 

10.000 voor het Chrysalisfonds. Dit fonds is opgericht om de kosten voor vervolgonderwijs 

van pupillen van de Balashram te bekostigen. Voor dit bedrag kunnen 5 kinderen 2 jaar verder 

studeren aan scholen, colleges., inclusief wonen. 

Al met al kwam er rond de € 52.000 binnen . 

 

Activiteiten in Nederland  

Twee adviseurs van HiH Nederland hebben Odisha bezocht in 2016 en hebben zich op de 

hoogte laten brengen van de ontwikkelingen van de projecten aldaar. 

De erfenis van een vrouw uit Duitsland is nog steeds niet afgerond door onenigheid over de 

werkzaamheden van zaakgelastigden.. 

Vanwege plannen voor een Europese website , met links naar de deelnemende landen, en 

werkzaamheden daaraan zijn de veranderingen  van de Nederlandse  website nog niet volledig 

ingevoerd. 

Het Kriya Yoga Centrum in Sterksel organiseerde een fundraising veiling van boeken, foto's 

en tekeningen van de kinderen van de Balashram. 

2. Ontwikkelingen van de projecten in Orissa 

A. Noodhulp 

Er is dit jaar geen noodhulp gegeven. 

B. Medische hulp 



De nieuwe kliniek bij de Balashram is nu volledig in gebruik. Zo ook de kliniek van Jagatpur, waar 

inmiddels ook fysiotherapie gegeven wordt . Diverse instrumenten zijn aangeschaft ter verbetering van 

de zorg en functioneren van de kliniek.  

C. Balashram Residential School 

In 2016 vertrok de eerste groep van 39 kinderen naar vervolgonderwijs elders in Odisha en 

andere staten van India. Er werd succesvol aan schoolexamens mee gedaan. 

 Van de 39 kinderen gingen er 11 naar een VWO, 26 naar een HAVO/MAVO ( handel/ "arts" 

en techniek) en 2 naar een vakschool. 

Ondertussen wordt er op het terrein van de Balashram gebouwd aan extra klaslokalen om de 

volgende groep oudste kinderen nog 2 jaar op de school te houden.  

Verder is de keuken verplaatst, er komt een installatie om te gaan koken op stoom met 

zonnepanelen. De koeienstal wordt uitgebreid  ( 200 koeien) en voorzien van een biogas 

installatie. De urine wordt opgevangen om er medicijnen van te maken. 

Er worden  extra woningen gebouwd voor personeel.  

Dit alles is gaande en zal in 2017 waarschijnlijk voltooid worden. 


