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1. Nederland 

Het bestuur is in 2019 1x bijeengekomen en er is 1x vergaderd via email. Bij de vergadering 

in juni was Sw. Achalananda Giri, secretaris van Prajnana Mission aanwezig met directe 

berichten uit India..  

2. Financiën 

Voor onze projecten in  India kwam geld binnen door donaties op de rekening van 

individuele donateurs.  

3. Activiteiten in Nederland 

Er waren fundraising activiteiten in Sterksel. Tijdens het juni programma was er een concert 

door Dana Devi en Tammo Heikens in Sterksel, in augustus was er een veiling van boeken en 

werk van de kinderen van de Balashram en muziek uitgevoerd door Kriyavnas 

4. Ontwikkelingen van projecten in Odisha 

Noodhulp 

In mei 2019 werd Odisha getroffen door cycloon Fani. Vele huizen, vegetatie in en rond 

Balighai werden weggevaagd. Met hulp van Prajanana Mission en Hand in Hand 

International werd de ravage opgeruimd, werden bomen geplant en  60 huizen 

“cycloonproof” gebouwd. Er zijn 6 healthcamps gehouden in afgelegen gebieden waar 

noodhulp (kleding, voedsel, medicatie) gegeven is. 

Balashram Residential School werd redelijk gespaard. 

Vanuit Hand in Hand Nederland is een oproep gedaan aan alle ( mogelijke)donateurs om 

financiële steun.  

Balashram 

Sinds er in 2017 een nieuwe rector is aangesteld is het academische niveau verbeterd. Hij is 

streng voor leerlingen en voor onderwijzend personeel en ook zijn psychologische 

benadering is goed.   

Er is besloten om alle leerlingen van kleins af aan Sanskriet te leren als basis taal van alle 

andere talen. Hindi is makkelijk te leren vanuit Sanskriet. Oriya blijft de moedertaal.  



De meeste leerlingen van de 3 hoogste groepen ( uit 2004/2005) wonen nu weer op de 

Balashram. Het uit huis gaan op 16jarige leeftijd was toch voor de meeste te vroeg. De 

leerlingen die voortgezet onderwijs genieten doen dit 2 jarig curriculum met leraren van de 

Balashram. De leerlingen die Arts kozen krijgen les via “Distance Education” en 

ondersteuning van leraren van Balashram. Voor examens moeten ze naar de stad. 

De elektriciteit wordt nu volledig uit zonnepanelen gehaald.  

Rijst wordt zelf geteeld. Veel andere groenten gekocht.  Er is en plan om kassen te gaan 

plaatsen omdat voor een groentetuin geen plaats is door de vergroting van de stallen en 

veestapel.  

Gezondheids projecten 

In het ziekenhuis in Jagatpur komen steeds meer specialisten( uit andere ziekenhuizen of 

gepensioneerde) om gratis patiënten te behandelen. Zoals nu ook een neurochirurg en 

enkele oogartsen. Er worden ca 200 patiënten pd behandeld. Voor vrijwel alle 

behandelingen kunnen mensen nu in het ziekenhuis in Jagatpur terecht. 

In Balighai wordt Ayurveda gebruikt. In Bishindipur meer homeopatische geneeskunde. 

Meer en meer is er vraag naar homeopathie en ayurveda. 
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