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1.  Bestuur  

In 2011 is het bestuur 2x  voor een vergadering bijeengeweest. In november zijn voor het 

eerst leden herbenoemd en nieuwe leden benoemd. 

 

Het bestuur bestaat per 1 december 2011 voor 4 jaar uit: 

 

Alex van Galen, voorzitter 

Carlos Mutsaers, penningmeester 

Hanneke Drost, secretaris 

Petra Helwig, lid 

Xandra Cremers, lid 

 

Adviseurs: 

Peter van Breukelen 

Claudia Cremers 

Xander Mooibroek 

 

2. Donateurs  

Het aantal donateurs die giften op de rekening storten was 82. Daarnaast waren er velen die 

bij de fundraising activiteiten hun bijdrage gaven.  

Er werden enkele fundraising acties georganiseerd door donateurs, zoals een meditatie 

weekend, Jubileum met diner, concert, verkoop eigen producten enz. Daarnaast doneerden de 

Remonstrantse Gemeente Rotterdam en Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk aanzienlijke 

bedragen.  

Al met al kwam er ca.€50.000 binnen, waarvan € 15.500 uit fundraising activiteiten. 

 

3. Benadering Fundraising organisaties 

Gedurende het jaar is intensief gewerkt aan een aanvraag voor de kosten van een kliniek in de 

provincie Arau, bij de Balashram Residential School. De Eureko-Achmea Foundation bij wie 

de aanvraag gedaan is, bleek na enkele gewijzigde versies, toch een negatief oordeel te 

hebben. Ze meenden dat een kliniek niet in hun  doelstelling, van toename van sociaal-

economische positie van de bevolking, past. Het feit dat Hand in Hand Nederland samenwerkt 

met Prajnana Mission werkte ook niet mee aangezien zij dat een religieuze organisatie 

vonden. Besloten is om andere organisaties te benaderen met een kleiner specifiek project 

zodra dat bekend is. 

 

4.  Ontwikkelingen van de projecten in India 

- Noodhulp: 

 Noodhulp werd gegeven nadat in september 2011 een grote watersnood ontstond door 

overvloedige regenval in 36 districten van Orissa. Dammen in waterbekkens moesten worden  

opengezet en zorgden voor ernstige overstromingen. Meer dan 2 miljoen mensen werden 

geëvacueerd. Alle landen van Hand in Hand International werden benaderd financiële hulp te 

bieden opdat Prajnana Mission ter plekke hulp kon bieden. Hand in Hand Nederland stortte 

€3000 in het noodfonds van de Europese tak. Zij maakten € 10.000 over naar de Prajnana 



Mission. Prajnana Mission verstrekte voedsel, kleding, medicijnen en tijdelijke huisvesting 

aan 3500 families en zorgde voor voer voor 1900 stuks vee.   

 

-"Health projects".  

De bouw van de beoogde kliniek in Arrau is voorlopig van de baan door gebrek aan inkomen, 

Er wordt wel gepraat door Prajnana Mission met Indiase ondernemers om de bouw van deze 

en een kliniek bij Jagatpur te financieren. Het aantal patiënten die de weg weet te vinden naar 

de klinieken wordt steeds groter. Met name in Jagatpur, bij Cuttack, is de vraag naar een 

grotere kliniek groot. Grond daarvoor is aangekocht. Men hoopt volgend jaar te kunnen gaan 

bouwen. 

 

- Balashram Residential School 

De school heeft inmiddels 320 kinderen. In 2011 is een nieuwe directeur benoemd die 

voorheen een gerenommeerde school leidde in het noorden van India. Door, onder andere, 

zijn intensieve aanpak en inzicht zijn er veranderingen geïntroduceerd. De leergroepen vanaf 

Standaard IV ( groep 4 bij ons) zijn gesplitst zodat  er meer individuele aandacht is. De 

leerkrachten worden bijgeschoold en krijgen supervisie. Het prestatie niveau is nu goed (80% 

van de kinderen  haalden ruim voldoendes, 20%  (net)voldoendes.) Naast sport, muziek en 

dans kunnen de oudste kinderen meedoen met padvinderij. De oudste groepen ( 12/13jaar) 

hebben tevens handvaardigheids vakken opdat ze later altijd aan het werk kunnen als de 

schoolprestatie matig blijkt te zijn. Ze doen mee aan competities met andere scholen en  

winnen prijzen op sport of cultureel gebied. Tijdens feestdagen gaan ze naar culturele 

bezienswaardigheden enz. De meeste kinderen bezoeken hun familie een paar keer per jaar. 

Soms komen de ouders naar de school.  

 

 

 

Hanneke M Drost, secretaris 


