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1. Er heeft in 2010 2x een bestuursvergadering plaats gevonden.   

 
2. Tot het Comité van Aanbeveling is toegetreden Mw.  Prof. Dr. C. L. Wyman, moleculaire stralenbiologie, 

    afdeling Radiologie, Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 
3. Donateurs 

    Het aantal vaste donateurs blijft constant nl. 75 met daarnaast degenen die bij een activiteit doneerden. 

    Een 5tal fundraising activiteiten werd dit jaar  georganiseerd, een concert, meditatie weekend, zeildag,  

    verkoop in winkel nav lustrum, collecte in kerk of praktijk enz  De fundraising acties  brachten € 13.261 op. 

    Er is in nieuwsbrief aandacht besteed aan het  promoten van activiteiten. 

 

4. Benadering Fundraising organisaties 

    Er is contact gezocht met de Eureko-Achmea Foundation en een aanvraag is gedaan. Helaas waren de  

    gegevens niet voldoende aangezien het om een concreet, afgebakend project dient te gaan. Met  Prajnana 

    Mission wordt gewerkt aan de aanvraag voor financiële hulp bij de bouw van een  nieuw ziekenhuis in  

    debuurt van Arau, Orissa. Het zal gebruikt gaan worden voor de bevolking van omliggende dorpen en de  

    bewoners en personeel van de Balashram. 

 

 

5. Ontwikkelingen projecten Orissa 

    De „Health Centers“  krijgen een steeds betere reputatie ,waardoor een groeiend aantal arme en noodlijdende   

    patienten de klinieken bezoeken om gratis medische zorg te krijgen.  De klinieken in Balighai en Jagatpur   

    hebben daarom de openingstijden van 5 dagen naar 6 dagen uitgebreid. In september alleen al werden 3.200    

    patienten in beide klinieken behandeld. De mobiele medische-  en tandheelkundige unit heeft  dit jaar ca 

    70.000 patiënten  behandeld. 

    Op het terrein van de Balashram werd een een klein, tijdelijk, „Village Health Project“ opgezet dat zowel de  

    kinderen en staf van de Balashram als armlastige dorpsbewoners uit de omgeving medische hulp biedt. Voor  

    complexere zaken en operaties moet men naar grote steden. (Een van de kinderen onderging een open  

    hartoperatie in Bangalore)  

    Er is in de directe omgeving van Arau grond aangekocht om een klein ziekenhuis te bouwen. Men hoopt daar  

    in 2011 mee te beginnen. 

     

    De Balashram Residential School groeit. Er zijn nu 280 kinderen, 67 man betaald personeel ( leraren, 

    pedagogen, keukenpersoneel enz.) en veel vrijwilligers die helpen met de zorg voor de kinderen. Er is met  

    succes een oproep gedaan om voor de nodige computers, monitors, fietsen, speelgoed, lesmateriaal via DVD’s  

    enz te zorgen. Zij zijn nodig om de kinderen in dit digitale tijdperk goed op te leiden voor de toekomst. 

    Enkele bestuursleden bezochten ook dit jaar weer de Balashram. Men is begonnen met het verfraaien van de  

    buitenkant van de gebouwen en het aanleggen van het terrein. 

      

 

     

    Hanneke M. Drost, secretaris 


