
Beste vrienden van Hand in Hand Nederland! 
 
Binnen twee jaar zou de bouw van de Balashram Residential School in Orissa ( India) klaar 
moeten zijn. Hoewel het nieuwe schoolgebouw en de woongedeelten nog niet geheel af zijn, 
worden ze wel al gedeeltelijk gebruikt, want 160 jongens en meisjes wonen er. Elk jaar worden  er 
40 nieuwe jongens en meisjes in de Balashram opgenomen totdat er een totaal is van 480 
kinderen. Arme kinderen uit de regio krijgen zo een nieuw thuis. 
 
De voortgang van de bouw hangt volledig af van de kosten van bouwmaterialen en de 
aanwezigheid van geld dat komt van donaties. Daarom hadden we afwisselende fases van 
opbouw werk en rust. Echter, tijd is schaars omdat een bouwstop erg kostbaar is door de 
continue stijging van de prijzen. Het gaat er nu om dat we in staat zijn om zonder pauze de bouw 
fase af te ronden.  
Een snelle voltooiing van de bouw hangt sterk af van uw goede gaven- dus help ons 
voorwaarts! 

 
Een update van de bouw van de Balashram: 

- Schoolgebouw: de buitenmuren van de eerste verdieping, waar in 2008 zeven extra 
klaslokalen moeten komen, zijn klaar. Aan de buitenmuren van de 2de verdieping is 
begonnen. ( zie fig.1) 

- Meisjes verblijf: de eerste verdieping is klaar zodat ze er binnenkort kunnen intrekken. 
Het werk op de tweede verdieping wordt weer opgenomen. 

- Jongens verblijf: De fundamenten en onderste verdieping zijn gelegd. Nu moeten de 
verdiepingen er nog opkomen zodat in het voorjaar 2009 de eerste jongens er naar toe 
kunnen verhuizen.( zie fig 2) 

 
Er is goed nieuws van de Hand in Hand Health Projects. Op 9 september 2007 heeft Health 

Center Jagatpur in een school in de buitenwijken van Cuttack een eerste “Urban Health Camp” 
gehouden. Deze een na grootste stad in Orissa heeft vele getto’s waar tweederde (!) van de 
bevolking woont. Het standaard van de hygiëne is erbarmelijk en dat ligt niet alleen aan het 
ontbeken van riolering. Openbare gezondheidzorg is bijna niet aanwezig .Op de eerste dag 
behandelden doktoren en vrijwilligers, gratis, 150 volwassen en kinderen die dringend hulp nodig 
hadden. Twee weken later kwamen er al 525 mensen naar de Urban Slum Health Camp. 
Dankzij uw steun, kunnen we nu twee maal per maand komen om het lijden van de 
inwoners van deze getto’s te verlichten. 

 
Beste vrienden, zoals al eerder in de “Spotlight”van juli 2007 staat, is het mogelijk om Sponsor of 
Co-Sponsor van een gehele Balashram klas te worden. De crèche en kleuterklas van 2007 
hebben inmiddels sponsors gevonden. We zijn de erg dankbaar voor de steun aan zoveel 
kinderen. We zoeken echter nog sponsoren voor de klassen Standaart I en Standaart II. In april 
2008 komt er weer een nieuwe “preschool”klas bij met 40 jongens en meisjes.. Als U hierin 
geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met de penningmeester ( Carlos Mutsaers) van de 
Stichting Hand in Hand Nederland. U krijgt dan regelmatig  informatie over “uw ” klas. 
Help ons de Balashram kinderen  te verzekeren van een zekere , langdurige, basis van 
onderwijs en zorg. 

 
Wij verzekeren u dat uw financiële hulp en contributie ons bereikt , of u nu doneert voor 

de gezondheidsprojecten of  de Balashram Residential School- Dank U 
 

  


