
 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

                Rotterdam,15-10-2011 

 

 

 

Beste donateurs van Hand in Hand Nederland, 

 

Zoals jullie wellicht gehoord hebben,is Orissa in India  half september geteisterd door een grote watersnood .   

Door overvloedige regenval in de naburige staat Chatisgragh is het water van het  Hirakut  reservoir zodanig 

gestegen dat 56 van de 98 sluizen van de dam moesten worden geopend. Daardoor ontstond er ernstige  

wateroverlast  in 19 van de 30 districten van Orissa. Dit heeft miljoenen mensen getroffen in Cuttack, Puri en 

Kendrapara. Duizenden zijn dakloos geworden. 

 

 
 

Onze partner Prajnana Mission heeft de eerste week noodrantsoenen verstrekt aan ca. 3000 families. Daarnaast 

werden ca 2000 koeien gered die door het water geen voedsel meer konden vinden. Wanneer het water zakt en 

de wegen weer begaanbaar zijn, kunnen er dekens, kleding,voedsel en medicijnen gebracht worden.  

 

Deze mensen  hebben onze hulp dus hard nodig! 

 

Overig nieuws uit India 

 
Balahram Residential School 

 

Er zijn nu 320 kinderen op de school van 4 tot 12 jaar. Sommige van de oudste kinderen hebben geleerd om te 

fietsen en het is de bedoeling om 40 fietsen aan te schaffen á € 40 per stuk. Dat is een bedrag van €1600 dus. In 

deze arme streken kan een fiets het verschil betekenen tussen 'verleven' en 'slagen in het leven'. 

 

 
 

Omdat het leervermogen van de kinderen nogal verschilt er besloten om de eerste 5 klassen te splitsen. Het doel 

is om de langzaam lerende kinderen extra hulp te geven en de snellere meer uit te dagen. Daardoor zal het gehele 

onderwijs niveau stijgen. Deze kinderen komen uit milieus waar niemand ooit onderwijs heeft genoten en dus 

gaat leren voor hun niet vanzelf. Er zal ook steeds meer aandacht komen voor praktische lessen, zoals 

handvaardigheid, verbouwen van groente, EHBO enz. 

 

 

Medische projecten 



 

De kliniek in Jagatpur wordt te klein. Er komen zoveel mensen voor hulp dat er besloten is om  een grotere 

kliniek te bouwen. Tenminste als er voldoende geld is. Prajnana Mission wordt daarbij geholpen door Hand in 

Hand Europa ( waaronder Nederland)  en VS. Het afgelopen jaar zijn ca. 70.000 mensen geholpen, zowel in de 3 

klinieken als door de ambulante medische en tandheelkundige units. 

 

 

Nederlands Nieuws 

 

 
Hier in Nederland hebben weer een paar inzamelingsacties plaatsgevonden. De Remonstrantse Gemeente in 

Rotterdam had dit jaar voor de diaconale actie als  buitenlands doel Hand in Hand Nederland uitgekozen. Eind 

mei jl werd aan 2 bestuursleden een cheque van €5850 overhandigd! 

 

 
Bestuursleden van Hospice de Viervogels in Rotterdam en Hand in Hand Nederland (re) krijgen cheque aangeboden. 

 

In juni was er een concert t.b.v.. Hand in Hand. In augustus een meditatieweekend met Hatha yoga en zeilen  op 

het IJsselmeer. En in september was er een dans- en muziekfeest met Indiase maaltijd in het kader van een  

jubileum. 

Velen waren weer gul met hun gaven! Hiervoor heel veel dank!!  

 

De website is veranderd,  aantrekkelijker en meer up to date. Kijk er eens op en geef ons je mening. 

 

 

Met hartelijke groeten, 

 

 

  
 
Alex van Galen, voorzitter 

 

 

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

 
 

Indien je geen prijs meer stelt op post van ons, laat het ons weten en we halen je uit het adressenbestand.   

info@handinhandnederland.org  


