
 

 

            Rotterdam, november 2012 

 

 

 

Beste vrienden en donateurs, 

 

Chabirani Das was hoogzwanger toen een storm en overstroming haar dorp in 1999 in één 

keer wegvaagden. Haar man werd verzwolgen door de golven, maar zij wist zich aan een tak 

van een boom vast te grijpen. Vier dagen lang klampte ze zich vast aan het leven. Ze 

trotseerde storm, regen, uitputting en slangenbeten. En drie weken na de overstroming werd 

haar baby geboren: Banita (‘geliefde’).  

 

Het kind leek geen enkele toekomst te hebben. 

 

 
Noodhulp 

- In juni werden door brand twee hele dorpjes in de as gelegd. Alle huizen en oogst werden 

verwoest en het vee kwam om. Onze partner ter plaatse, Prajnana Mission, gaf de allereerste 

hulp aan de 58 getroffen families en zorgde dat er nieuwe huizen werden gebouwd.  

 

 
 

  

Maar Banita werd toegelaten tot de Balashram Residential School. 

En nu, dertien jaar later, lacht het leven haar toe. Ze doet het 

uitstekend op school en blijkt een speciaal talent te hebben: ze is 

een volleerd ‘Odissa’ danser. Dankzij kinderen als Banita weten we 

hoe één school het verschil kan maken in het leven van honderden 

kinderen, hun families en de dorpen waar ze vandaan komen.  Mede 

dankzij uw giften. 

 

Naast de Balashram financiert Hand in Hand nog meer projecten. 

Hier het laatste nieuws: 

 

Medische projecten in 2011 

- 57826 patiënten gratis behandeld. 

- 1883 patiënten door tandartsen behandeld. 

- Start van een nieuw project voor gehandicapte kinderen. 

Balashram Residential School 

- Er zijn nu 360 leerlingen. 

- De extra individuele aandacht voor 

‘achterblijvers’ werpt vruchten af. 

- De scouting groep van de school hielp dit jaar 

mee bij noodhulp aan omliggende dorpen. 

- De kinderen krijgen nu ook EHBO en 

hygiëne. 
 



Nederland 

Hand in Hand Nederland sponsort een hele klas van 40 leerlingen op de Balashram, de 

‘Standard V’ klas met leerlingen van 10-11 jaar. We volgen hun ontwikkelingen natuurlijk 

met extra grote aandacht. Gelukkig zijn alle kinderen in deze klas dit jaar overgegaan naar de 

volgende klas (vergelijkbaar met onze middelbare school). Naast de gewone leervakken 

krijgen ze ook zang, dans, tekenen en acteren, waarmee sommige leerlingen ook prijzen 

winnen, tot op landelijk niveau toe. Verder doen ze veel aan sport en is hun gezondheid 

uitstekend.  

 

De kinderen kregen de opdracht een tekening te maken over hun doel in het leven. Hieronder 

één van de resultaten:  

 

 

 
 

Ook in tijden van crisis is onze hulp hard nodig. Daarom zijn we erg blij dat de bijdrage van 

Hand in Hand Nederland toch nog een van de hoogste in Europa is. Dankzij uw giften. Zoals 

altijd zorgen wij ervoor dat het geld ook echt terechtkomt waar het nodig is.  

 

Laten we zo doorgaan! 

 

Met hartelijke dank, 

 

 
 

Alex van Galen, voorzitter 

 

 

 
De stichting Hand in Hand Nederland heeft de ANBI status. Uw giften en donaties zijn 

aftrekbaar van de belastingen. 


