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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. 

Als erfgenaam van een Duitse vrouw ontving Hand in Hand  Nederland in 2017 € 54.650.-. 

Een prachtig bedrag waar veel projecten mee gefinancierd kunnen worden. 

Activiteiten in Nederland 

Swami Achalananda, secretaris van Prajnana Mission, onze zuster organisatie, is op bezoek 

geweest en heeft verteld over de lopende zaken en nieuwe projecten in Odisha. 

Het Kriya Yoga Centrum in Sterksel organiseerde weer een veiling en concert ten behoeve 

van Hand in Hand. 

2. Ontwikkelingen van projecten in Odisha 

A. Noodhulp  

Grote delen van Odisha hebben veel last gehad van regen, overstromingen en  

landverschuivingen waardoor duizenden mensen dakloos werden, straten en bruggen 

onbegaanbaar werden en huizen instorten. Onze zusterorganisatie verzorgde noodhulp, 

opvang en herstel aan huizen en infrastructuur. Vanuit Europa ging € 5000 naar Odisha. 

B. Medische Hulp 

In 2012 heeft Hand in Hand Europa een “Village Health Project” opgezet in Athaghar, 

Odisha. Het was de bedoeling de bewoners van de dorpen in dit district gratis medische zorg 

te bieden. Tweemaal per maand komt er een mobiele tandartsen praktijk. In de afgelopen 4 

jaar blijkt dit project zeer succesvol te zijn geworden. Ongeveer 500-850 patiënten komen er 

per maand bij. Zij krijgen homeopatische behandelingen in , tot nu toe, een stal. Het is de 

bedoeling een klein gebouwtje van 75 m2 neer te zetten, met 2 spreekkamers en een apotheek. 

C. Balashram Residential School 

In juni bij de start van het nieuwe schooljaar verwelkomden we 40 3-4jarigen uit de  armste 

gebieden en omstandigheden. Een ouderejaars leerling fungeert als gids in de  nieuwe 



omgeving. Een bed, 3 maaltijden per dag en schoon water zijn voor deze kinderen iets wat ze 

niet kennen en dus bijzonder. Het is wennen voor ze maar al snel doen ze vlot mee in het 

dagelijkse ritme. 

De uitbreiding van de school met klaslokalen voor de oudste 2 groepen( level XI en XII) 

betekent dat die nu niet meer buiten de school hoeven te wonen en extra lessen krijgen. 

Ondanks wat strubbelingen in het begin hebben de meeste leerlingen van level XI het goed 

gedaan op hun scholen.  

De schoolexamens van de andere leerlingen verliepen goed en iedere leerling werd 

individueel gecoacht mbt verdere scholing.  

Op het terrein van de Balashram is een waterzuiveringsinstallatie geplaatst dat voor 

hergebruik van het schaarse water zorgt.   
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