
 

 

 

 

 

          Rotterdam,  mei 2013 

 

 

Beste vrienden en donateurs, 

 

Om te beginnen willen wij u heel hartelijk danken voor uw gulle donaties in 2012. Dankzij 

individuele giften, leuke sponsor-acties en veel enthousiasme hebben we ondanks de crisis 

toch maar weer ruim € 39.000 opgehaald! 

 

Balashram  Residential School 

“Onderwijs is het sterkste wapen om de wereld te veranderen,” zei Nelson Mandela. Het is de 

meest effectieve manier om de spiraal van armoede in Orissa te doorbreken. Daarom biedt de 

Balashram school alweer negen jaar onderwijs aan kinderen uit de allerarmste milieus. De 

kinderen krijgen de bagage om fundamenteel iets te veranderen voor hun familie, dorp en 

leefgemeenschap. 

 

De aanvragen voor toelating op de school komen van heinde en verre binnen. De school heeft 

in Orissa zo’n goede reputatie opgebouwd dat ouders hun kinderen veel makkelijker aan de 

zorgen van de Balashram toevertrouwen dan negen jaar geleden. Bovendien houden de 

kinderen contact met hun familie door vakanties en bezoekjes aan school.  

 

                         
 

Over twee jaar zal de eerste lichting de school verlaten, op weg naar een kansrijke toekomst. 

Allemaal dankzij uw giften! 

 

Medische projecten 

In Jagatpur, bij Cuttack, is een kliniek in aanbouw. De oude polikliniek was veel te klein 

geworden. Er was geen laboratorium en er waren te weinig spreek- of wachtkamers. De 

patiënten moeten nu nog buiten wachten, in de regen of hitte. Iedere maand komen er zo’n 

1300 patiënten uit de armste dorpen voor een gratis behandeling. 

 

Ook is er dringend behoefte aan operatiekamers, tandartsenspreekkamers en klinische bedden. 

De fundering van de nieuwe kliniek is inmiddels gelegd. Veel van het werk wordt met de 



hand gedaan omdat machines te duur zijn. De kosten worden beraamd op €130.000. We 

hopen de kliniek begin 2014 te kunnen openen. 

 

.  

 

Zoals u ziet moet er nog veel gedaan worden om de mensen in Orissa een menswaardig 

bestaan te geven. 

 

Geef ze een kans en help mee! 

 

Uw giften, groot of klein, zijn allemaal welkom. Onze stichting wordt volledig gerund door 

vrijwilligers, dus al uw geld komt daar terecht waar het nodig is. 

 

Met hartelijke dank, 

 

Alex van Galen, voorzitter 

 

  
 

 

  
De Stichting Hand in Hand Nederland heeft de ANBI status, uw giften zijn aftrekbaar  van de 

belasting. 


