
Beste donateurs van Hand in Hand Nederland, 

Terwijl een zware storm de afgelopen week over Nederland raasde, kampt India nog steeds 

met de gevolgen van de verwoestende cycloon Phailin van 12 oktober. Die had 

windsnelheden die soms tweemaal hoger waren dan de storm in Nederland. Daarbij zijn meer 

dan 14.000 dorpen getroffen en moesten miljoenen mensen worden geëvacueerd. Vooral de 

armste gebieden zijn zwaar getroffen. Veel mensen die nu terug willen, zijn hun huizen kwijt: 

die zijn meegesleurd in de overstromingen na de storm.  

Hand in Hand geeft noodsteun aan het getroffen gebied in Orissa. Dat is een van de armste 

staten van India, waar ook de Balashram gevestigd is. Onze partner Prajnana Mission geeft 

ter plekke medische hulp en deelt medicatie uit. Daarnaast is er geld nodig voor voedsel, 

schoon water, tenten, dekens en nieuw leermateriaal voor de armste kinderen.  

 

      

Hand in Hand financiert deze hulp. Dus al uw giften zijn welkom. 

Hand in Hand is opgericht voor de slachtoffers van natuurrampen, met name voor kinderen 

die hun ouders verloren. Dit jaar vierde onze Balashram Residential School alweer zijn 

tienjarig bestaan. Er zijn nu 400 kinderen van 4 tot 14 jaar. Het is de bedoeling dat ieder kind 

hier twaalf jaar lang onderwijs krijgt dat in India normaal alleen beschikbaar is voor de rijken.    

                

                                   

                            Leerlingen met Peter van Breukelen (voorzitter HiH International) 



Niet alleen de kleding, computers, eten en schoolboeken kosten geld. Maar ook de salarissen 

van onderwijzend en onderhoudspersoneel moeten betaald worden. 

Nieuw gezondheidscentrum 

De bouw van het nieuwe gezondheidscentrum in Jagatpur/Cuttack is al flink opgeschoten. We 

hopen dat het in februari 2014 geopend kan worden. Naast een polikliniek komen er ook 

ziekenkamers, zodat mensen niet meer voor elke behandeling naar reguliere ziekenhuizen 

hoeven. Ook kinderen van de Balashram kunnen er straks terecht. Door uw hulp blijft deze 

gratis medische hulp voor de allerarmsten beschikbaar. 

  

De bouw is in volle gang 

 

U ziet, er is veel te doen, maar.. we krijgen gelukkig hulp. Bij het 20 jarig bestaan van het 

Kriya Yoga Centrum in Sterksel werd maar liefst 6000 euro opgehaald! Daarnaast hebben we 

veel donateurs die ons blijven steunen, waarvoor onze grote dank. Uw giften blijven heel hard 

nodig. Met name voor het meest kwetsbare deel van de bevolking in Orissa: de allerarmste 

mensen en hun kinderen. Help ons helpen! 

Met hartelijke groet, 

  

Alex van Galen, voorzitter 

 

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

 


