
 

 

 

 

 

                     Rotterdam, februari 2012 

 

 

Beste donateurs van Hand in Hand Nederland, 

 

 

 

De regering gaat drastisch bezuinigen op ontwikkelingshulp en daardoor worden organisaties als Hand in Hand 

steeds belangrijker. Als donateurs en vrijwilligers begrijpt u dat, want ondanks de crisis heeft u van 2011 een 

heel succesvol jaar gemaakt voor Hand in Hand. Heel veel dank daarvoor! 

 

Er is ca € 55.000 binnen gekomen voor de Balashram Residential School, die daardoor verder kan groeien, en 

voor de broodnodige medische hulp in Orissa. Na de watersnood in september kwam nog eens extra geld binnen. 

Dat ging direct naar de Prajnana  Mission, onze partner ter plekke.  

  

Onze Projecten in Orissa 
In december 2011 gingen drie van onze bestuursleden naar India. Daar konden ze met eigen ogen zien hoe ons 

geld ingezet wordt. Ze spraken uitvoerig met Chandrakanta Misra, hij coördineert voor Hand in Hand 

International de projecten die door Prajnana Mission worden uitgevoerd. 

 

BALASHRAM RESIDENTIAL SCHOOL 

 

In het voorjaar  is er een nieuwe directeur aangesteld die nieuwe impulsen geeft aan het onderwijs. De school 

neemt veel kinderen onder haar hoede die ernstig verwaarloosd zijn. Zulke leerlingen komen alleen tot bloei met 

individuele aandacht. Daarom zijn de klassen gesplitst en wordt het onderwijzend personeel extra bijgeschoold, 

gecoacht en getest. Ook krijgen de kinderen meer toetsen om hun faalangst te overwinnen. Daarnaast is er meer 

gerichte begeleiding voor zgn. dorm parents, dat zijn stafleden die als ouder optreden voor twintig kinderen op 

een slaapzaal.  

 

Onze bestuursleden hebben aandacht gevraagd voor mogelijke leerstoornissen als dyslexie. Ook hebben ze 

voorgesteld om oudere leerlingen mentor te maken van de jongere. 

 

                                      
                                           padvinders van de school 

 

In 2011 zijn er zonnepanelen aangebracht op de gebouwen, zijn er fietsen gekocht en is mede dankzij uw hulp 

een gigantische rijstkoker aangeschaft. Voor de oudste kinderen is een padvindersclub opgericht. Een volledig 

verslag van het bezoek vindt u op onze website. 

 

MEDISCHE PROJECTEN 

 

Tijdens de watersnood zijn met uw hulp voedsel, huisvesting en medicijnen verstrekt aan duizenden mensen en 

dieren. Daarnaast heeft Hand in Hand Nederland geprobeerd bij een groot fonds financiële hulp te krijgen voor 

de bouw van een medische kliniek in de buurt van de Balashram. Helaas is dat nog niet gelukt, maar gelukkig  

 



 

 

willen een paar Indiase bedrijven de bouw waarschijnlijk wel bekostigen. De aantrekkingskracht van onze 

klinieken is enorm: van heinde en verre komen er mensen op af. 

 

NEDERLANDS NIEUWS  

 

In oktober kreeg Hand in Hand Nederland via een van onze donateurs een bedrag van € 2500 van Vrouwen voor 

Vrede in Ridderkerk. 

 

                                          
                                  Stien Ippel en Petra Helwig met de cheque 
 

Wilt u ook helpen? Vraag dan giften bij bedrijven, scholen, familie of uw plaatselijke parochie. Plaats een 

collectebusje op kantoor of in een winkel, of vraag in plaats van een cadeau voor uw verjaardag of pensionering 

een bijdrage voor Hand in Hand. Extra informatie en advies krijgt u van ons secretariaat. 

 

Vanaf april 2012 heeft de Balashram maar liefst 360 leerlingen. Met ons allen kunnen we die kinderen en de 

allerarmste inwoners van Orissa een echte toekomst geven. 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

 
 

Alex van Galen, voorzitter 

 

 

 
Stichting Hand in Hand Nederland heeft de ANBI status. De giften  en donaties zijn aftrekbaar van de belasting. 

 
 


