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1. Nederland 

Het bestuur heeft in 2018 2x een vergadering gehouden waarvan 1 via email. 

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.). 

Als erfgenaam van een Belgische vrouw ontving Hand in Hand  Nederland in 2018 € 24.000. 

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  

Er is geen noodhulp niodig geweest dit jaar. 

B. Medische Hulp 

In februari 2018 kon de nieuwe, door Hand in Hand Europa gefinancierde, “Mobile Medical 

Dental Unit” in gebruik worden genomen. Een bus met allerlei nieuwste tandheelkundige 

apparatuur. Hiermee kunnen gespecialiseerde medewerkers naar veraf gelegen gebieden en 

scholen ( tot 40/100km van Cuttack) om gratis tandheelkundige hulp te bieden. 

C. Balashram Residential School 

Dit jaar zijn er 483 kinderen op de Balashram. Er zijn 23 gebouwen waaronder 

schoolgebouwen, hostels, keuken, stallen , werkplaatsen, woningen voor personeel enz. Er 

zijn  68 personeelsleden waaronder stafleden,  leraren, verzorgers, keukenpersoneel, technici, 

tuinlieden, verzorgers voor 150 koeien enz.  

De Standard XIclass science had 23 kinderen. Dit is de hoogste, gespecialiseerde klas en voor 

die kinderen die wellicht daarna naar hogeschool of universiteit kunnen doorstromen. 

Voorheen gingen ze naar hostels elders, nu blijven ze op de Balashram. 



Wat betreft aanbouw is er bij de ingang een gebouw in aanbouw waar ook een auditorium in 

komt waardoor er meer ruimte is in de schoolgebouwen. Er is een waterzuivering-installatie 

bij de jongens hostel gebouwd en stoommachine die werkt op zonne-energie voor in de 

keuken. 
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