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1. Nederland 

Het bestuur is in 2020 niet fysiek bijeengekomen ivm Covyd 19. Wel zijn berichten gestuurd 

over ontwikkelingen in India, waaronder  

2. Financiën 

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

individuele donateurs.  

3. Activiteiten in Nederland 

In plaats van de concerten en activiteiten die normaliter worden georganiseerd in Sterksel 

vonden er dit jaar  via een zoom concerten in Sterksel en Duitsland plaats. Hieraan deden 

diverse artiesten mee. Het bereik van deze zoom bijeenkomsten was groot in Europa. 

Naar aanleiding van Covyd 19 uitbraak in India werd een extra oproep gedaan voor financiële 

hulp 

4. Ontwikkelingen van projecten in Odisha 

Covyd 19 heeft hard toegeslagen in India. Zo ook in Odisha. 

In juni kregen we bericht dat de overheid in India besloten had dat alle scholen moesten 

worden gesloten. De Balashram moest ook dicht. De 540 kinderen die er woonden moesten 

teug naar hun ouders of familie toe. Dit was voor velen niet mogelijk vanwege financiële en 

sociale omstandigheden. Met als gevolg dat er grote onzekerheid en onrust ontstond . Voor 

54 kinderen was er geen andere mogelijkheid om elders te verblijven en zij bleven op de 

Balashtram.  De school zelf bleef tot eind september gesloten. Als er iemand in een dorp een 

smartphone had werd huiswerk daar heen gestuurd. Zo hebben kinderen in de zeer afgelegen 

gebieden toch nog enigszins  les kunnen krijgen. Er wordt gevreesd voor grote psychosociale 

nood in de nabije toekomst met grote financiële gevolgen. 

In September werd Kendrapara, het district waar de Balasham ligt, wederom getroffen door 

overstromingen. Honderden mensen kregen noodhulp En daarnaast werden er duizenden 

mensen werkloos door de pandemie. 

Noodhulp, medische hulp en sociale hulp zijn tevens gegeven in de klinieken en in de 

dorpen.  
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