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Tijdens Mahashivaratri ‘de Grote 
Nacht van Shiva’ wordt Hij door 
hindoes intens vereerd. 

Sri Sathya Sai Baba 
zei ooit tegen Zijn 
studenten: “Jullie 
zijn de toekomst.”

PAGINA 12 PAGINA 17

Het startpunt voor 
het spirituele 
pad is satsang: 
goed spiritueel 
gezelschap.

~ Sri Sathya Sai Baba
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O Heer met de gedraaide slurf,

die straalt als miljarden zonnen bij elkaar

maak mijn pad vrij van obstakels wanneer ik begin

aan een gunstige onderneming.

Vakratunda Mahakaya
Surya Koti Samaprabha

Nirvighnam Kurume Deva
Sarva Karyeshu Sarvada
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AUM Sai Ram dames en heren, jongens en meisjes! 

Het nieuwsblad van de Shri Satyam Sai World Foundation (ShriSSWF) heeft met ingang van dit nummer 
een nieuw jasje. Voortaan heet ons kwartaalblad Satyam Shivam Sundaram en brengt ons dichterbij de 
doel- en leerstellingen van Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. In een volgend nummer gaan we dieper in op 
de symboliek van deze drie Sanskriet woorden. Nu volstaan we met een beknopte uitleg. Met de naam 
Satyam (waarheid) Shivam (goedheid) Sundaram (schoonheid) tonen hindoes respect en toewijding aan 
Shiva. Het is ook de naam van een serie biografische boeken die Dr. N. Kasturi door de jaren heen over 
Sri Sathya Sai Baba heeft geschreven. 
De ShriSSWF heeft een nieuw en jong redactieteam samengesteld dat vol enthousiasme zich wijdt aan 
het schrijven van relevante spirituele artikelen. 
Satyam Shivam Sundaram zal bestaan in drie varianten: 

• Een korte bondige versie per e-mail waarin verwezen wordt naar een landingspage op de website
 middels doorklikbare items.
• Een geprinte versie die in beperkte oplage wordt afgedrukt en te koop is voor €2,50. 
• Een digitale versie die volledig op de website terug te vinden is.

Over de inhoud van het blad het volgende: In Satyam Shivam Sundaram zullen de kirtandata en andere 
festiviteiten aangekondigd worden, verslagen van festiviteiten en allerhande wetenswaardigheden. 
Geheel in de traditie van Sai Baba zullen we aandacht blijven besteden aan de hoogtijdagen van de 
grote godsdiensten hindoeïsme, boeddhisme, christendom, islam etc. Voorts komen aan de orde 
algemene spirituele en filosofische onderwerpen zoals bhakti, seva, karma, dharma, reïncarnatie, 
heiligenlevens.

Wij hopen dat ons nieuwsblad u zal blijven inspireren tot het verdiepen van uw spirituele ontwikkeling. 

Het redactieteam

NIEUW: ShriSSWF lanceert in januari 2013 haar nieuwe website; kijk op www.shrisswf.org

Voorwoord
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Organisatie en missie van de
Shri Satyam Sai World Foundation

De Foundation bestaat uit een Dagelijks Bestuur
en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
is statutair het hoogste orgaan, keurt voorstellen
goed of af en heeft een controlerende taak op
het financieel beheer. Het Dagelijks Bestuur is
bevoegd te besluiten om voorstellen al dan niet
in werking te stellen. Elk lid van het Dagelijks
Bestuur heeft een eigen portefeuille met één of
meerdere coördinatoren in beheer.
De leringen van Shri Shirdi Sai Baba, Shri Sathya
Sai Baba en de aanwijzingen van Shri Satyam
Sai vormen onze leidraad bij het organiseren van
alle activiteiten ter bevordering van de spirituele
ontwikkeling van mensen. ShriSSWF is opgericht
om onze activiteiten een formele status te geven.
Het doel van de Stichting ShriSSWF is het
opzetten en continueren van een organisatie ter
bevordering van de universele waarden van de
Sanatan Dharma op spiritueel, ethisch, sociaal,

cultureel en humanitair vlak, voor een ieder,
ongeacht ras, afkomst of overtuiging. Sanatan
Dharma staat voor ‘de eeuwige waarden’ die het
Bestaan, het Leven en de Evolutie dragen, zoals
beschreven in de Vedische geschriften. Wij bidden
allemaal tot dezelfde God, vanuit welk geloof je
ook bidt. Hij zorgt voor iedereen.
Maandelijks houden wij hiertoe een kirtan ofwel
lofzang ter ere van God. Daarnaast organiseert
ShriSSWF een aantal vaste activiteiten per jaar,
zoals het Spiritueel Weekend.
Anno 2013 is sprake van een ‘transitiefase’ naar
een slagvaardige, toekomstvaste en professionele
vrijwilligersorganisatie die de missie van Shri
Satyam Sai blijvend optimaal ondersteunt. 
De eerste stap hierin is het werven van vrijwilligers 
op alle niveaus, die vol enthousiasme en 
toewijding zich willen inzetten voor de foundation.

ShriSSWF wil een organisatie zijn die:
1.    De leringen van Sri Shirdi Sai Baba, Sri Sathya Sai Baba en Shri Satyam Sai uitdraagt
2.    Spirituele, humanitaire en sociaal-culturele activiteiten ontplooit
3.    Iedereen rust en ruimte biedt voor zijn/haar spirituele ontwikkeling
4.    Voldoende en toegewijde sevadal (vrijwilligers) aantrekt en opleid

De missie van de Stichting Shri Satyam Sai World
Foundation (ShriSSWF) is mensen de gelegenheid
te bieden om in contact te komen met de 
spirituelewaarden zoals die zijn vastgelegd 
in de Veda’s en de Indiase filosofie (Sanatan 
Dharma), met als uiteindelijk doel het verkrijgen 

van inzicht in de eigen innerlijke Goddelijkheid 
en van elk individu ongeacht afkomst, cultuur, 
religie of overtuiging. Deze spirituele waarden zijn 
Waarheid (Sathya), Rechtschapenheid (Dharma), 
Vrede (Shanti), Liefde (Prema) en Geweldloosheid 
(Ahimsa).

Binnen de ShriSSWF organisatie staat Shri Satyam Sai centraal. De aanwijzingen van 

Shri Satyam Sai zijn leidend voor de rest van de organisatie.
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De Stichting doet dit o.a. door:
• het houden van kirtan’s (devotionele lofzang bijeenkomsten voor God),
• het organiseren van diverse activiteiten, zoals yoga, Hindi lessen, Indiase klassieke muziek, 
• het oprichten en in stand houden van één of meerdere Multiculturele Spirituele Centra, 
• het verschaffen van informatie en het geven van voorlichting over onder ander de Vedische filosofie, 
• het stimuleren van de geestelijke (spirituele) en lichamelijke gezondheid in de ruimste zin des woords,
• het onderhouden van contacten met andere gelijksoortige organisaties,  
• en het volgen van aanwijzingen van Shri Satyam Sai, die van tijd tot tijd worden gegeven.

Project Bouw Ashram/Spiritueel Centrum

Om te bezien of deze wens ook bij de kirtan-
bezoekers leeft, zijn er tijdens meetings enquêtes 
gehouden. Dit heeft geleid tot heel veel positieve 
reacties en een behoorlijk aantal mensen heeft 
zich inmiddels aangemeld om op de een of 
andere wijze in het project te willen participeren. 
De wensen die leven binnen de organisatie, 
aangevuld met de input vanuit de kirtan-
bezoekers, zijn gebundeld in een programma van 
wensen voor de realisatie van de nieuwe Ashram/
Spiritueel Centrum.

Het programma van wensen is inmiddels door onze architecten vertaald in een ruimtelijk concept en al 
voor een groot publiek zowel in Nederland als in België gepresenteerd. Dit heeft tot veel enthousiaste 
reacties geleid. Samen met de architecten wordt binnen onze organisatie momenteel druk gewerkt om 
een organisatiestructuur op te zetten om de Ashram/Spiritueel Centrum van concept naar realiteit te 
brengen.

Een denkbeeldige Ashram ter illustratie en inspiratie.

Binnen onze organisatie bestaat er een grote wens om ergens in Nederland een eigen ashram 

te realiseren waarin alle bestaande activiteiten ondergebracht kunnen worden en waar vele 

nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld. 
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Mocht u nog vragen of suggesties hebben betreffende dit nieuwe project dan kunt u dit via ons 
e-mailadres info@shrisswf.org kenbaar maken. Mocht u een donatie voor dit bijzondere project willen 
doen, dan kunt u een storting doen op:

INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Shri Satyam Sai World Foundation te Amersfoort o.v.v.: “Project Bouw Ashram”  

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Namens het bestuur van ShriSSWF

Belangrijke punten uit dit programma zijn:
• Een Ashram/Spiritueel Centrum met een universeel karakter, waarin alle wereldgodsdiensten een

plek kunnen krijgen.
• Een plaats waar mensen met verschillende religieuze achtergronden kunnen wonen, werken,

mediteren, cursussen volgen en kunnen musiceren en dansen.
• Een ontmoetingsplek waar interculturele dialogen gehouden kunnen worden en aandacht is voor

integratie bevorderende activiteiten.
• Onbaatzuchtige dienstverlening aan de gemeenschap en aan de wereld zal bij alle activiteiten een

centraal gegeven zijn.  
• Aandacht voor ouderenzorg en stervensbegeleiding.
• Duurzaam energieverbruik zoals gebruik van aardwarmte, wind-en zonne-energie mij,

regenwateropvang, biogas etc.
• Aanleg van biologisch verantwoorde groente- en kruidentuinen om bewoners en bezoekers te

voorzien van gezonde voeding.
• Opnemen van kleinschalige veeteelt voor melk en melkproducten.
• Een Ashram/Spiritueel centrum met een moderne vormgeving, passend bij het universele karakter

van het centrum en afgestemd op de principes van de Vastu Shastra.



Kaartreservering (o.v.b.) via info@ShriSSWF.org

Cadeautip:

Entreekaarten zijn verkrijgbaar tijdens de Kirtan

Filmen en/of foto’s maken niet toegestaan

“De Leuningjes”
Julianastraat 49

2685 BB Poeldijk

 

Inloop:  17.30 u. - 18.30 u.   Pauze:  20.50 u.               Einde:   00.00 u.            

De opbrengsten gaan volledig naar de bouw
 van een Spiritueel Centrum / Ashram

Heerlijke Surinaams - Javaanse keuken aanwezig!
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Vernieuwde website Shri Satyam Sai World Foundation
In januari 2013 lanceert de Shri Satyam Sai World Foundation haar vernieuwde website.
Kijk op www.shrisswf.org
......................................................................................................................................................................

Vacatures 
Voor de groei van onze jonge vrijwilligersorganisatie hebben wij veel vrijwilligers nodig voor diverse 
functies. Het gaat dan om ‘sevafuncties’ op vrijwillige basis tijdens de kirtan, maar ook om functies ter 
versterking van de organisatie.

Denkt u een positieve en actieve bijdrage te kunnen en willen leveren of heeft u nog vragen? Bekijk dan 
onderstaande vacatures, stuur een e-mail naar info@shrisswf.org.

Actueel 

• Zangers en muzikanten
• Coördinator sevadals 
• Sevadal opbouw/afbouw zaal
• Sevadal logistiek 
• Sevadal techniek
• Sevadal keuken 
• Sevadal eten serveren
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Feestdagen 1e kwartaal 2013 Jan Feb Mrt Apr

Internationale vrouwendag 8

Mahashivaratri (Grote nacht van Shiva) \ 10/11

Phagua of Holi \ 27

Goede Vrijdag V 29

Pasen V 31 1

Ramnavami \ 20

Sri Sathya Sai Baba Maha Samadhi dag \]VZY 24

Hanuman Jayanti \ 25

Koninginnedag 30

ShriSSWF activiteiten 1e kwartaal 2013 Jan Feb Mrt Apr

Maandelijkse kirtans 19 16 16 13

Viering verjaardag Shri Satyam 23

Viering Mahashivaratri 10/11

Sri Sathya Sai Baba Maha Samadhi dag 24

N.B.: Voor het realiseren van deze activiteiten is uw inzet als vrijwilliger nodig.

ShriSSWF kalender 2013

De ShriSSWF wenst u allen op 27 maart een vrolijk
en bruisend Phagua- of Holi-lentefeest toe!
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Ook de 13e verjaardag van Shri Satyam zullen 
we uitgebreid vieren met een groot feest! Net 
als voorgaande jaren is er een thema aan deze 
speciale dag verbonden en dit jaar is het: 
Tejasvi Surya Sai (Sai die straalt als de Zon). 
Ondanks de winterkou zal Shri Satyam ons deze 
dag met zijn aanwezigheid verwarmen als de Zon.

We krijgen schitterende optredens van: Swareed, 
Raj Mohan, Dhroeh Nankoe, Tammo Heikens en 
van de ájá van Shri Satyam: ájá Thani! 
Het wordt zeker ook swingen dus vergeet uw 
dansschoenen niet!  Er is niet alleen geweldige 

muziek maar ook heerlijk eten. Dit jaar zijn er 
heerlijke hapjes uit de Surinaams-Javaanse 
keuken aanwezig. 
Entree is €15,- inclusief een warme maaltijd, een 
drankje en een lot. De hoofdprijs van de loterij is 
een retourticket naar India. Voor kinderen onder de 
tien jaar is de entree gratis! De opbrengsten gaan 
volledig naar de bouw van een Spiritueel Centrum/
Ashram. 

We hopen deze prachtige dag samen met u te 
mogen vieren!

Viering 13e verjaardag van Shri Satyam

De entreekaarten zijn verkrijgbaar op de kirtan of e-mail naar: info@shrisswf.org
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Bhakti, een onmisbaar ingrediënt van het leven

We blijven proeven en proberen 
tot we uiteindelijk met de juiste 
combinatie in de juiste dosering 
het perfecte gerecht kunnen 
klaarmaken. Peper bijvoorbeeld, 
is een sterk ingrediënt dat het 
gerecht de juiste smaak kan 
geven, maar we moeten wel 
weten hoe we die moeten 
gebruiken en wat het effect is. 
Devotie is een van de 
ingrediënten om moksha, 
eenwording met God, te kunnen 
bereiken. Een ander woord 
voor devotie is toewijding. 
In het hindoeïsme wordt dit 
bhakti genoemd. Pure bhakti 
bestaat voor honderd procent 
uit onbaatzuchtige liefde en 
bevat nul procent aan ego en 
verlangens. 
Wanneer het leven te zuur is, 
kan suiker werken om de smaak 
weer te neutraliseren en je weer 
op het juiste pad te brengen. 
Bhakti vraagt om niet minder 
dan het optimale dat je kunt 
opbrengen, zowel in woorden en 
gedachten als in daden. 

Mirabai, een prinses uit Rajastan 
die 500 jaar geleden leefde, is 
wellicht de bekendste bhakta 
die moksha door devotie heeft 

verkregen. Ze groeide op in 
rijkdom. Mira had echter al op 
jonge leeftijd weinig interesse 
in rijkdom. Ze had slechts oog 
voor het beeld van Heer Krishna 
dat ze van een heilige had 
gekregen. Na de eerste blik op 
Krishna wist ze dat Hij de enige 
was voor wie ze leefde. Hij was 
haar vriend, geliefde en God. 
Ondanks dat Mira Krishna 
als haar enige echte 
echtgenoot beschouwde, 
werd ze uitgehuwelijkt aan een 
invloedrijke prins. Zonder klagen 
trad ze in dit huwelijk en voldeed 
aan al haar verplichtingen 
als een perfecte Indiase 
echtgenote. ’s Avonds na haar 
werk bracht ze haar tijd door 
met het zingen van bhajans voor 
haar geliefde Krishna. 
Haar familie werkte haar op vele 
manieren tegen. Haar vader 
stimuleerde haar niet, haar man 
eiste van haar dat ze zichzelf in 
de rivier zou verdrinken omdat 
een vijandige koning een van 
haar volgelingen was. Ze had 
met hem gesproken, daarom 
probeerde haar schoonfamilie 
haar meerdere malen te 
vermoorden. Zij konden haar 
gedrag niet accepteren. Telkens 
werd Mira gered door haar 
liefde voor Krishna. Bij een 
zelfmoordpoging verscheen 
Krishna en weerhield haar 

hiervan. Haar schoonzus 
probeerde haar door middel 
van gif in haar melk te doden, 
maar het gif veranderde in 
nectar. In een laatste poging 
werd Mira een rozenmand 
als gif aangeboden maar in 
werkelijkheid zat in de mand een 
giftige slang. Maar toen Mira de 
mand opende, was deze gevuld 
met geurige rozen. Mira is haar 
hele leven beschermd door Heer 
Krishna omdat ze niet slechts 
devotie had, maar ook leefde 
naar haar devotie. Devotie heeft 
al het bitter in haar leven gezoet. 
Mira wordt in de geschriften 
als heilig omschreven. Zij is 
een voorbeeld voor velen. 
Zoals gif in amrita (necftar) 
kan veranderen en een slang 
in rozen, zo kunnen we door 
te leven naar onze devotie 
ons wereldlijk leven in moksha 
omzetten.

Er is geen maximum 
aan bhakti, maar wel 
een minimum. 

Als mens zijn we ons hele leven aan het roeren en ingrediënten aan het toevoegen aan de 

grote pot die leven heet.
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Mahashivaratri 2013

AUM Namaha Shivaya! 
In het hindoeïsme is God Shiva het goddelijk 
aspect dat al het leven op de wereld regenereert. 
Hij vormt samen met Brahma en Vishnu 
de goddelijke drieëenheid van Schepping, 
Onderhoud en Vernietiging of Regeneratie. Na 
het afdanken van alle materiële goederen en het 
sterven van planten, dieren en mensen schept 
Shiva dus nieuwe voorwaarden voor nieuwe 
bestaansvormen. Tijdens Mahashivaratri, de Grote 
Nacht van Shiva, wordt Hij door hindoes intens 
vereerd.
Mahashivaratri wordt gevierd in februari of maart 
(afhankelijk van de maanstand in de hindoe 
kalender) in de nacht die voorafgaat aan de 
nacht van de nieuwe maan wanneer de maan 
totaal verduisterd is. Dit jaar valt deze bijzondere 
gebeurtenis in de nacht van 10 en 11 maart. 
Alle maanden kennen een Shivaratri. De Shivaratri 
die in de eerste lentemaand phálgun valt, is 
heiliger dan van die van de andere maanden en 
wordt daarom Mahashivaratri genoemd. 
De maan, het symbool van de geest, wordt 
elke maand in de veertiende nacht van de 
donkere helft van de maan aanzienlijk minder 
in kracht. Wanneer men deze nacht wijdt aan 
vurige aanbidding van God, geeft men daarmee 
uiting aan het intense verlangen om de geest te 
overwinnen. Aangezien de geest, en daardoor ook 
het intellect en het ego, tijdens deze nacht minder 
krachtig zijn, is de meditatie des te intenser. 
De toegewijden van Heer Shiva vasten op deze 
dag, brengen de nacht mediterend door en zingen 

bhajans ter ere van Hem. Men vereert ook de 
Shivalingam door het offeren van bilva bladeren 
(blad met drie blaadjes van de bilva boom ) melk 
en water. 
De Shivalingam ( linga betekent symbool in het 
Sanskriet ) is het symbool voor de vormloze en 
alomtegenwoordige God. Baba vertelt dat Shiva/
Shakti ( het mannelijke en vrouwelijke aspect van 
Shiva ) in ieder mens aanwezig is. Wij dienen de 
Shiva/Shakti in ieder mens te eren door iedereen 
met liefde en respect te bejegenen. Hij zegt ook 
dat als je één stap naar God zet, God er honderd 
naar jou zal zetten. Mahashivaratri is een nacht 
waarbij deze belofte je op je spirituele pad vele 
stappen verder kan brengen.

Tijdens Mahashivaratri, de Grote Nacht van Shiva, wordt Hij door hindoes intens vereerd.
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De mens heeft vijf zintuigen om te proeven, horen, 
zien, ruiken en voelen. Aan elk zintuig zijn vele 
verlangens gekoppeld. Een van die verlangens 
is om lekker te eten en te drinken. Door dit 
verlangen zijn we zelfs bereid om dieren te doden 
of te laten doden. Elke supermarkt heeft vlees in 
zijn assortiment om in onze behoeften te voorzien. 
Steeds meer mensen zijn zich echter bewust van 
de relatie tussen gezond, vegetarisch voedsel en 
een harmonieuzere planeet. Er is tegenwoordig 
zelfs een politieke partij die opkomt voor de 
rechten van het dier (de Partij voor de Dieren). 
Daarnaast neemt elke religie in zijn geschriften 
een standpunt in over het doden en eten van 
dieren.

Vegetarisme binnen het hindoeïsme
Het vegetarisme is verankerd binnen het 
hindoeïsme dat geweldloosheid uitdraagt. 
Daarnaast kent het hindoeïsme geen onderscheid 
tussen menselijk en dierlijk leven: 
elk levend wezen heeft een ziel. Het doden van 
een leven heeft een negatieve invloed op je karma 
(de fysieke en mentale acties door een individu 
die gevolgen hebben voor het leven). Mensen 
maken positieve en negatieve karma aan door 
hun doen en laten, en kunnen dus 
werken aan hun positieve karma. 
Dieren kunnen hun karma niet 
beïnvloeden. In het verlengde 
hiervan stelt het hindoeïsme 
dat het voor de ontwikkeling 
van ieder mens van belang 
is om andere levende 
wezens geen leed aan te 
doen. Het ontwikkelen 
van liefde en mededogen 

voor alles wat leeft staat centraal. De grootste 
visionairs uit India zeggen dat iemand die vlees 
eet, niet in vrede en harmonie kan leven. Door het 
eten van vlees belemmert men zijn eigen spirituele 
groei. Vegetarisme is dus een middel om spiritueel 
te groeien.

Vegetarisme in de westerse wereld
Het vegetarisme in de westerse wereld is te 
herleiden tot de oudheid in Griekenland. Toen 
al begon men bewuster na te denken over de 
consumptie van vlees. Men werd hiertoe aangezet 
door ook in die tijd voorkomende milieuvervuiling, 
armoede, voedsel- en watertekort.
Tegenwoordig is er een toenemende 
bewustwording van het minder of zelfs volledig 
stoppen met eten van vlees. Dit heeft er de 
laatste twee decennia toe geleid dat in Nederland 
vegetarische winkels zoals de Groene Winkel en 
de Groene Slager zijn bijgekomen. Daarnaast 
hebben supermarkten steeds meer vegetarische 
producten en zijn er meer vegetarische gerechten 
op de menukaarten in restaurants. 

Vegetarisme
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Alle mensen die geen vlees eten, kunnen onderverdeeld worden in verschillende soorten vegetariërs: 
• Ovo-vegetariërs eten nog wel eieren maar geen melkproducten;
• Lacto-vegetariërs eten nog wel melk, boter, kaas en honing;
• Ovo-lacto-vegetariërs eten nog steeds zowel melk als eieren; 
• Pescotariërs eten nog wel vis;
• Pollotariër eten nog wel gevogelte (deze mensen worden overigens in de westerse wereld onder 
 vegetariërs geschaard maar binnen het hindoeïsme niet); 
• Fruitisten eten alleen fruit, soms in combinatie met noten en zaden. 
• Veganisten eten geen vlees, gevogelte of vis en gebruiken daarnaast ook geen dierlijke   
 producten als leren schoenen en riemen; 
• Flexitarianisten eten minder vlees eten en worden daarom ook wel parttime vegetariërs of 
 vleesverminderaars genoemd.

Het niet eten van eieren komt voort uit de gedachte dat een ei in wezen een kiem van leven is. Het eten 
van eieren kan echter wel onder vegetarisme geplaatst worden omdat er geen hanen bij de leghennen 
zijn en ze met apart voedsel gevoederd worden. 
Vanuit spiritueel oogpunt bezien is er dus geen sprake van het doden van dieren. 
De ovulatie van een kip is echter wel onrein en daardoor minder geschikt voor mensen die zuiver 
spiritueel bezig willen zijn. Een andere reden voor het niet nuttigen van eieren is de onsmakelijke wijze 
waarop ze ter wereld komen.
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Opvang voor kinderen
tijdens de maandelijkse kirtan

Leeftijdsgroepen
Er is voor gekozen de groep te splitsen in twee groepen om zo meer 
rekening te houden met de interesses en ontwikkelingsniveaus van 
de kinderen. Beide groepen worden begeleid door een volwassene.
•    De eerste groep is van 4 t/m 8 jaar.  
•    De tweede groep is vanaf 9 jaar t/m 12 jaar. 

Educatie en Educare
Aan het begin van elk jaar kiezen de kinderen de 
gespreksonderwerpen uit waar ze meer over willen weten. Ook 
geven ze aan wat ze willen leren en doen qua activiteiten zoals 
spelletjes, knutselen… Zo zorgen wij ervoor dat de kinderen altijd 
nieuwe dingen leren die ze graag willen leren.  
De gespreksonderwerpen zijn van spirituele en religieuze aard.
 
Enkele voorbeelden zijn: Het leven van Sri Sathya Sai Baba, 
Hanuman, Jezus, Boeddha en nog vele andere interessante 
onderwerpen.  

Sri Sathya Sai Baba over 
Educare:

“Educatie heeft twee aspecten. 

De eerste is gerelateerd aan 

externe en wereldse educatie, 

welke niet meer is dan het 

verwerven van boekenkennis. 

In de moderne wereld vinden 

we wat dit betreft veel mensen 

die goed bedreven en hoog 

gekwalificeerd zijn. Het tweede 

aspect dat bekend staat als 

educare is gerelateerd aan 

de menselijke waarden. Het 

woord educare betekent het 

uitdragen wat van binnen 

komt. Menselijke waarden zijn 

latent aanwezig in elk mens; 

deze kan niet van buitenaf 

verworven worden. Ze moeten 

van binnenuit vrijgemaakt 

worden. Educare betekent 

het uitdragen van menselijke 

waarden. “Uitdragen” betekent 

dat het vertaald moet worden 

naar actie. “

- 25 September 2000”

Sinds 2010 worden de kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de maandelijkse kirtan opgevangen 

in een aparte ruimte binnen het kirtan gebouw. Het doel van de opvang bij de Shri Satyam 

Sai World Foundation is kinderen op een veilige en ontspannen manier, in een sfeer van 

samenwerking en respect op te vangen. Graag vertellen wij u wat er in de opvang tijdens de 

kirtan allemaal met de kinderen wordt gedaan.
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De nadruk ligt niet op educatie maar educare. Er zijn vijf waarden die zijn uitgedragen door Sri Sathya 
Sai Baba. Deze zijn opgenomen in de gespreksonderwerpen: 

-    Liefde
-    Waarheid
-    Juist gedrag
-    Geweldloosheid
-    Vrede 

Enkele voorbeelden van wat wij op een avond doen: kringgesprekken, naar verhalen luisteren, 
zingen,spelletjes spelen, knutselen en het vooral het gezellig hebben met elkaar. 

Praktische informatie:
18.30 – 18.45 uur Inlooptijd 
    U kunt zich met uw kind melden bij de opvangruimte.

19.00 – 21.15 uur Kinderprogramma 

21.00 – 21:15 uur Einde programma
    Uw kind komt naar u toe in de zaal. De jongste kinderen worden naar hun   
    ouders gebracht door begeleiding van de opvang.

Voor, tijdens en na de kirtan is de ruimte alleen toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar.
De opvang is niet verplicht maar vrijblijvend.
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Jongeren en spiritualiteit

Een aantal gaat zich meer verdiepen in hun geloof. 
Maar op welke manier? Ze bezoeken satsangs en 
lezen boeken, maar dat blijkt niet altijd genoeg te 
zijn. De praktijk in Prashanti Nilayam is eigenlijk 
een leidraad die wij kunnen volgen. 

Sri Sathya Sai Baba zei ooit tegen Zijn 
studenten: ‘Jullie zijn de toekomst.’ Wij 
jongeren zijn de toekomst. Als wij nu geen weet 
hebben van ons geloof, hoe kunnen wij dat dan 
voortzetten? Het is dus heel belangrijk om nu al 
kennis op te doen voor later. 
Shri Satyam Sai World Foundation heeft ook een 
jongerengroep. Dit is in het leven geroepen voor 
jongeren vanaf 16 tot en met 35 jaar. 
Het doel van de jongerengroep is dat jongeren 
meer over het geloof kunnen leren door middel 
van studiekringen en om hen meer bij spirituele 
activiteiten te betrekken. 
Een activiteit die heel interessant is voor jongeren 
is het jongerendebat. Hierbij worden een aantal 
stellingen besproken die te maken hebben met 
spiritualiteit. De jongeren kunnen hier hun eigen 
mening kwijt. Zij kunnen bijvoorbeeld vertellen hoe 
zij spiritualiteit toepassen in hun dagelijks leven. 
Er wordt uitgebreid gediscussieerd over spirituele 
onderwerpen. Het mooie hieraan is dat iedereen 
zijn eigen mening kan geven want iedereen wordt 
gerespecteerd. Iedereen voelt zich binnen de 
groep gelijk behandeld. Natuurlijk organiseert de 
jongerengroep ook ontspanningsactiviteiten. Dit 
om een goede onderlinge sfeer te ontwikkelen. 

De discipline die in Prashanti Nilayam onder 
jongeren aanwezig is, kunnen wij ook hier op de 
maandelijkse kirtan creëren. 
Wij jongeren zullen elkaar hierin moeten 
ondersteunen. Als wij elkaar motiveren, zal het 
een stuk leuker zijn. Met zijn allen aan iets bezig 
zijn wat goed is voor jezelf is ook goed voor de 
mensen om je heen.

Veel jongeren weten niet wat spiritualiteit inhoudt. Daarom houden zij zich er ook niet mee 

bezig. Sommige jongeren hebben er toch wel behoefte aan. Maar wat doen zij dan om aan 

deze behoefte te voldoen? 
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Het ouderenproject
Al geruime jaren loopt er bij onze stichting 
een redelijk succesvol jongerenproject. De 
leden daarvan laten zich inspireren door de 
doelstellingen zoals uitgelegd in de missie van 
de ShriSSWF statuten. De doelgroep jongeren 
omvat deelnemers tot de leeftijd van 35 jaar. De 
voornaamste terreinen waar ze actief in zijn, zijn: 
Participatie aan de Bhajangroep, sportactiviteiten, 
deelname aan de Sevadal, taalcursussen, 
religieuze en spirituele vorming, het helpen 
organiseren van jaarlijks terugkerende activiteiten 
zoals het familieweekend en het invullen van het 
nieuwsblad. Ieder levert zijn vrijwillige bijdrage op 
basis van eigen kwaliteiten.  

Onder de doelgroep ouderen is er behoefte aan 
een ouderenproject. Vele ouderen participeren 
reeds in de activiteiten zoals hierboven bij de 
jongeren genoemd zijn.
Bij ouderen spelen vaak andere zaken een rol dan 
bij jongeren. Hebben jongeren het vaak druk met 
schoolse en andere zaken. Ouderen daarentegen 
beschikken vaak over veel meer vrije tijd.  
Het is van belang om in dit stadium te weten 
te komen waar ouderen specifiek behoefte aan 
hebben.
Om dit te weten te komen willen wij graag onder 
de ouderen een enquête houden.
Uit gesprekken met Nederlandse ouderen kan 
nu reeds gezegd worden dat zij b.v. meer willen 
weten over de leringen van Sri Sathya Sai Baba en 
hindoe tradities.

Hindoestaanse ouderen zijn in Suriname vanouds 
vertrouwd geraakt met het traditionele hindoeïsme 
zoals dat aan hen is doorgegeven. Daarbij spelen 
rituelen als puja’s, mythologie, de godenwereld,  
de heilige boeken, katha’s (openbare 
godsdienstbijeenkomsten) een centrale rol. Uit de 
enquête moet blijken waar hún behoeften liggen.

De eerste taak om te komen tot een 
ouderenproject is het opstellen van de enquête.
Daartoe is van belang dat wij samenkomen om 
hierover te brainstormen. Nadat de ouderen 
benaderd zijn om de formulieren in te vullen, 
moeten die geanalyseerd worden.
Vervolgens zal in kaart gebracht worden hoe 
het project eruit gaat zien en wie er verder in 
het project zullen deelnemen. Tijdens de kirtans 
van 19 januari en 16 februari liggen bij de 
intekentafel de enquête formulieren gereed. De 
trekker van het project, Kausil Marhé, zal dan 
het project toelichten en de enquête formulieren 
overhandigen.
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Leringen uit het boeddhisme

De vier nobele waarheden:
1. Duhkha; pijn, stress, lijden, angst en ontevredenheid.
2. De oorzaak van duhkha is tishna; verlangen.
3. Er is een manier om duhkha te beëindigen.
4. Om dit te beëindigen kun je het edele achtvoudige pad volgen.

De acht stappen van het pad (zie hieronder) worden niet in 
volgorde genoemd. Ontwikkeling vindt plaats op het pad in 
zijn geheel. Verschillende onderdelen kunnen wel tijdelijk een 
vooraanstaande plaats innemen in iemands doen en laten. De 
acht stappen van het pad versterken en ondersteunen elkaar. 
Moreel gedrag leidt tot wijsheid en concentratie, wijsheid leidt 
tot concentratie en moreel gedrag, en concentratie leidt tot 
moreel gedrag en wijsheid. Wanneer het pad als geheel zeer sterk 
ontwikkeld is, is het mogelijk verlichting te bereiken. 

Het edele achtvoudige pad bestaat uit:
1. Juist (zuiver) begrijpen; van de oorzaken van het lijden en de oplossing hiervan.
2. Juiste intenties; streven naar verlichting ten behoeve van alle levende wezens. 
3. Juist spreken; niet kwaadspreken en liegen. 
4. Juiste handelingen; niet doden, niet stelen, geen misbruik van zintuiglijke genoegens, niet liegen,

geen alcohol en drugs. 
5. Juist levensonderhoud (beroep); geen beroep dat anderen kwaad doet.
6. Juiste inspanning; streven naar de juiste gedachten en geestestoestand. 
7. Juiste indachtigheid (aandacht, bewustzijn, concentratie, vipassana); inzichtmeditatie.
8. Juiste mentale absorptie (‘geestelijke opname’); yoga, meditatie. 

Oorsprong en verloop
Siddhartha Gautama (Boeddha) werd 450 jaar voor Christus geboren als prins. 
Wijze mannen vertelden al voor de geboorte van Siddhartha dat hij een goddelijke zoon zou zijn. Zijn 
vader wilde hem ver houden van alle ellendige situaties van de wereld. 
Hij leefde hierdoor een luxe en plezierig leven, maar werd niet gelukkig. Toch lukte het Siddhartha een 
aantal keren het paleis te verlaten. Zo kwam hij te weten dat in het leven ouderdom, ziekte en een 
onafwendbare dood bestaan. Ook zag hij een kalme en beheerste monnik die zijn nieuwsgierigheid 
wekte. Geholpen door een spirituele vriend verliet Siddhartha het paleis om zo op zoek te gaan naar het 
overkomen van duhkha. Jarenlang oefende hij yoga uit voor bewustwording, maar dit hielp hem niet. 

Boeddha sprak van vier nobele waarheden. Deze beschrijven het lijden, de oorzaak hiervan, 

de mogelijkheid om ervan verlost te worden en de weg om deze verlossing te bereiken. In het 

boeddhisme kent men dit doel als nirvana, hindoes noemen het moksha.
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Dit leidde hem tot het inzicht dat het niet lukt om verlichting te vinden wanneer je geen afstand doet van 
het materialisme en de sterke fysieke wil. Hij besloot onder een vijgenboom te mediteren om te 
beginnen de kalmerende vorm van meditatie en daarna inzichtmeditatie. Hiermee vond hij uiteindelijk 
verlichting, de vier nobele waarheden en kreeg hij de naam van Boeddha, wat in het Sanskriet de 
Verlichte betekent.
Boeddha heeft zijn weg naar de Realiteit gevonden, het zicht op hoe de dingen werkelijk zijn. Het doel 
hiervan is bevrijd te worden uit de kringloop van wedergeboorte om zo nooit meer te hoeven lijden.

Goede Vrijdag:
de kruisiging van Jezus Christus

De kruisiging van Jezus Christus volgens het 
evangelie van Mattheüs.

Mattheüs  27: 27-56
De soldaten van de prefect1 namen Jezus mee 
naar het pretorium2 en verzamelden de hele 
cohort3 om hem heen. Ze kleedden hem uit en 
deden hem een scharlakenrode mantel om,  ze 
vlochten een kroon van doorntakken en zetten 
die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in 
zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. 
Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de 
Joden,’ en ze spuwden op hem, pakten hem de 
rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. 
Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem 
de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en 
leidden hem weg om hem te kruisigen. 
Bij het verlaten van het pretorium troffen ze 
een man uit Cyrene die Simon heette en hem 
dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze 
bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat 
‘schedelplaats’ betekent.
Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar 
toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan 
te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, 
verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom 
te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem 

te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze 
de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning 
van de Joden’. Daarna werden naast hem twee 
misdadigers gekruisigd, de een rechts 
van hem, de ander links. De voorbijgangers keken 
hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: 
en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon 
van God bent, red jezelf dan maar en kom van...

29 maart 2013 is het Goede Vrijdag. Wat en wie herdenken we dan eigenlijk?

Met Goede Vrijdag gedenken christenen het lijden en sterven van Jezus aan het kruis.
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...dat kruis af!’ Ook de hogepriesters, de 
schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke 
spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij 
gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is 
toch koning van Israël, laat hij dan nu van het 
kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 
Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat 
die hem nu dan redden, als hij hem tenminste 
goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: ‘Ik ben 
de Zoon van God.’ Precies zo beschimpten hem 
de misdadigers die samen met hem gekruisigd 
waren.
Rond het middaguur viel er duisternis over het 
hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde 
daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een 
schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lama sabachtani?’ 
Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom 
hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat 
hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om 
Elia!’ Meteen kwam er uit hun midden iemand 
toegesneld die een spons pakte en in zure 
wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en 
probeerde hem te laten drinken. De anderen 
zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia 
hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus 
het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment 
scheurde in de tempel het voorhangsel van boven 
tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de 
rotsen spleten. 

1 prefect: hoofd van een Vaticaanse congregatie

2 pretorium: was aanvankelijk de benaming voor het 

hoofdkwartier van een Romeins leger

3 cohort: was een indeling in het antieke Romeinse 

leger

“Jezus offerde zijn leven voor de
regeneratie en het welzijn van de 
mensheid. Vandaag de dag zijn er 
sommigen die de zogenaamde verschillen 
tussen de diverse godsdiensten opblazen 
en deze verschillen ten dienste stellen aan 
hun eigen zelfzuchtige doeleinden. 
Zij bezorgen daarmee de oprichters 
van die religies een slechte naam. Die 
waren geestelijke reuzen. Geen profeet 
of Messias vroeg zijn volgelingen om 
andere godsdiensten of de volgelingen 
van andere religies te haten. Elke religie 
heeft verklaard dat God Een is en dat het 
Goddelijke in ieder wezen woont. Jezus 
verkondigde ook de waarheid dat de Ene 
Geest in alle wezens woont.

~ Sri Sathya Sai baba

“

Sri Sathya Sai Baba met het kruisje met Jezusfiguur 

dat Hij na haast 2000 jaar uit hetzelfde kruishout 

materialiseerde.
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Pasen:
Opstanding van Jezus Christus uit de dood

Mattheüs  27: 27-56
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste 
dag van de week gloorde, kwam Maria uit 
Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want 
een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep 
naar het graf, rolde de steen weg en ging erop 
zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding 
was wit als sneeuw. De bewakers beefden van 
angst en vielen als dood neer. De engel richtte 
zich tot de vrouwen en zei: “Wees niet bang, ik 
weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 
Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij 
gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij 
gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen 
en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en 
dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar 
Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te 
zeggen had.”
Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf 
om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op 
dat moment kwam Jezus hen tegemoet en groette 
hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast 
en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: “Wees 
niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar 
Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.”

Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen 
enkele van de bewakers naar de stad. 
Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er
gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en 
besloten de soldaten een flinke som geld te geven 
en hun op te dragen:
 “Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ‘s-nachts 
gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald 
terwijl wij sliepen.” En mocht dit de prefect ter ore 
komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor 
zorgen dat jullie buiten schot blijven.” Ze namen 
het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. 
En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal 
onder de Joden de ronde.
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg 
waar Jezus hun had onderricht, en toen ze hem 
zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen 
nog. Jezus kwam op hen toe en zei: “Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op de aarde. 
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik 
ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.”

Pasen is een van de belangrijkste feestdagen in het christendom. Christenen vieren deze dag 

vanuit hun geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag na Zijn kruisiging. Dit 

jaar valt Pasen op 31 maart en 1 april.
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Sri Sathya Sai Baba over Jezus Christus: 
Jezus was een boodschapper van God, maar onthoud dit ook: jullie allemaal zijn 

boodschappers van God. Jullie zijn al Zijn kinderen. Jezus en Zijn Vader zijn een. 

Jij en God zijn ook een, en je kunt je er ook bewust van worden. Wat je ook aan het 

doen bent  en waar je ook bent, hoe het  je vergaat, wees er van overtuigd dat je 

immer in God verblijft,  dat alles Goddelijk is, dat alle handelingen offers zijn aan de 

heerlijkheid van God, en maak aldus jullie leven volmaakt en succesvol. 
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Het voortbestaan van de maandelijkse kirtan en de eventuele nieuwbouw van de ashram hangt volledig 
af van uw donatie. Elke bijdrage is welkom! Door de overheid wordt geen subsidie gegeven. De bouw 
van een ashram vraagt om vaste vrijwillige donateurs en een zeer gedisciplineerde, toegewijde en 
liefdevolle inzet van vele vrijwilligers. 

Uw bijdrage kunt u in de daarvoor bestemde donatiebox deponeren of overmaken: 

• Donatie op INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Shri Satyam Sai World Foundation te Amersfoort o.v.v.: “Project Bouw Ashram”

• Voor donateurs uit het buitenland is het IBAN nummer:
IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Word donateur van ShriSSWF! 

Dankzij uw steun kunnen de maandelijkse kirtans worden gecontinueerd en wordt tevens de 
mogelijkheid gecreëerd om op termijn een eigen Spiritueel Centrum/Ashram te realiseren.

De Belastingdienst heeft Shri Satyam Sai World Foundation als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) aangemerkt. Het vorenstaande houdt in, dat de door u gedane donaties als giften aftrekbaar zijn 
in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Er zijn twee manieren van doneren, waarbij er ook verschil is in de wijze van aftrekbaarheid.

1. Gewone giften.

De door u gedane donaties/giften kunt u als aftrekpost opnemen als gift in uw aangifte 
inkomstenbelasting.
U dient er wel rekening mee te houden, dat de drempel voor aftrek van gewone giften 1% bedraagt van 
uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten uit box I, II en III minus uw 
aftrekposten (exclusief de persoonsgebonden aftrek).

U kunt minimaal 60 euro als giften aftrekken en maximaal 10% van uw drempelinkomen.

Indien u een fiscale partner heeft, dient u beide drempelinkomens en giften samen te voegen voor de 
berekening van de aftrek.

Indien u gewone giften heeft gedaan, dient u gedurende vijf jaren uw bankafschriften en kwitanties te 
bewaren, om zodoende aan te tonen dat u recht heeft (gehad) op de giftenaftrek.

Doneren met belastingvoordeel
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2. Periodieke giften
Er is sprake van een periodieke gift indien u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

a) indien u de gift bij een notaris heeft laten vastleggen middels een notariële akte;
b) indien u de gift doet in de vorm van vaste, gelijkmatige periodieke betalingen;
c) indien u de gift minimaal vijf jaren achter elkaar doet.

Het voordeel van een periodieke gift is dat er geen sprake is van een drempelinkomen en er bovendien 
geen maximum aftrek geldt. Dit betekent dat uw gift jaarlijks volledig aftrekbaar is van uw belastbaar 
inkomen.

Een rekenvoorbeeld:

U valt met uw inkomen in de 42%-schijf. U doneert totaal 1000,00 euro per jaar.
Een drempelbedrag is niet van toepassing.

Het bedrag dat u terugkrijgt in uw aangifte inkomstenbelasting kan als volgt worden berekend:
1000 Euro x 42% = 420,00 euro.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl/giften. Ook kunt u hier onze ANBI certificering terugvinden. 

Heeft u verder nog vragen, stuurt u dan gerust een e-mail naar info@shrisswf.org



Website: www.shrisswf.org * E-mail: info@shrisswf.org
Donatie: INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Shri Satyam Sai World Foundation is ANBI-gecertificeerd door de belastingdienst.

Hartelijk dank voor uw steun! Sai Ram!

Donatieformulier
Ja, ik draag graag bij aan de realisatie van de doelstellingen van de ShriSSWF. 

Naam:   .....................................................................................................

Adres:   .....................................................................................................

Postcode:   ................................  Woonplaats:   ...........................................................................................   

Tel:   ............................................ E-mail:  ....................................................................................................

 Ik machtig de ShriSSWF om: maandelijks per kwartaal jaarlijks eenmalig

 (aankruisen wat van toepassing is) een bedrag ad €   ............................................... , zegge (in letters): 

  ............................................................................................................ van mijn rekening af te schrijven

 Ik heb het recht om op elk gewenst moment mijn machtiging in te trekken, dan wel te wijzigen.
 
 Bank-/gironummer:  ....................................

 Ik maak: maandelijks per kwartaal jaarlijks eenmalig

 (aankruisen wat van toepassing is) een bedrag ad €   ............................................... , zegge (in letters):
 
  ................................................................................................................................ over op INGbank nr.:
  
 51.84.612, t.n.v. Stichting Shri Satyam Sai World Foundation-sponsoring, 
 Wielewaalstraat 110, 3815 EM Amersfoort, o.v.v. bijdrage kirtan.

Let op: bij donaties buiten Nederland gaarne achter het INGbank nr. 51.84.612 het IBAN-nr. toevoegen:
IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Ingangsdatum:  ........../ ......... / ..........

Ondertekening

DATUM:  ...................  PLAATS:  ...................................................................................................................

HANDTEKENING:  ........................................................................................................................................



Website: www.shrisswf.org * E-mail: info@shrisswf.org
Donatie: INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A

Shri Satyam Sai World Foundation is ANBI-gecertificeerd door de belastingdienst.

Hartelijk dank voor uw steun! Sai Ram!

Schenkingsformulier
Ondergetekende:

Naam:   .....................................................................................................

Adres:   .....................................................................................................

Postcode:   ................................  Woonplaats:   ...........................................................................................   

Tel:   ............................................ E-mail:  ....................................................................................................

Schenkt het onderstaande bedrag ad. €  .................................................

Zegge (in letters):  .........................................................................................................................................
 
als gift ten behoeve van:

 Shri Satyam Sai World Foundation (kirtankosten en evenementen) *
 (U ontvangt een brief van ShriSSWF ter bevestiging, deze kunt u gebruiken voor uw belasting aangifte)

 Shri Satyam Sai World Foundation (Bouw toekomstige spiritueel centrum / ASHRAM) * 
 (U ontvangt een brief van ShriSSWF ter bevestiging, deze kunt u gebruiken voor uw belasting aangifte)

 Persoonlijk aan Shri Satyam *
 (U ontvangt een bevestiging namens Shri Satyam) 

*Gaarne aankruisen wat van toepassing is.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

PLAATS: 

.................................................................................

NAAM: 

.................................................................................

.................................................................................

DATUM:

.................................................................................

HANDTEKENING:

.................................................................................

.................................................................................
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Maandelijks houden wij een kirtan ofwel lofzang ter ere van God. Deze bijzondere gebeurtenis vindt plaats 
in de zaal ’t Gein aan de Zandheuvelweg 4, 3744 MN te Baarn. Voor de bhajans die worden gezongen is 
het zangboek de ‘de bhajan mala’ leidend, ook internationaal. Dit boek is voor €10 euro te koop bij de 
boekentafel tijdens de kirtan.

Sevadals zijn herkenbaar aan hun rode shawls of speldjes. Sevadals zijn bevoegd om - daar waar 
nodig - corrigerend op te treden. Tijdens de kirtan zijn zij actief in bijvoorbeeld de zaal, keuken, bij het 
uitdelen van prasad, voedsel, drinken, voor schoonmaak etc.

Tijdens de kirtanbijeenkomst ziet de sevadal erop toe, dat een ieder zich aan de huis- en gedragsregels 
houdt. Omdat niet iedereen bekend is met de huisregels, worden hieronder een aantal van de belangrijkste 
huisregels genoemd. 

1. Doe uw schoenen uit voor het betreden van de kirtan ruimte.
2. Wees rustig tijdens de kirtan: neem stilte in acht en heb respect voor degene die de lezing 

voordraagt of optreedt.
3. Loop niet op de loper. Deze is bestemd voor Shri Satyam.
4.	 	 Het	is	verboden	om	foto’s	te	maken	of	te	filmen,	behalve	door	die	personen	die	daarvoor	zijn	

aangewezen.
5. Ga respectvol om met Prasad: laat het niet in de zaal achter, ook niet achter de radiatoren.
6. Houd de looppaden vrij.
7. Zet uw mobiele telefoon uit, laat ook uw kinderen er niet mee spelen.
8. Blijf tijdens de kirtan zitten ga voor aanvang naar het toilet, wijs uw kinderen hier ook op.
9. Roep Shri Satyam niet, raak Hem niet ongevraagd aan; indien Hij dit wenst, komt Hij zelf 

naar u toe.
10. Wees stil tijdens de 5 minuten stilte bezinning en meditatie: denk hierbij aan anderen.
11. Let op hoe u uw auto parkeert: blokkeer geen vluchtwegen.
12. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen.
13. Het is niet toegestaan om reclame te maken voor andere organisaties / activiteiten.

Huisregels voor seva en kirtan
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Doorsturen van deze editie naar vrienden, collega’s, bekenden en familie mag. 

Verspreiding via mailinglists, intranetten en print of via welk medium dan ook en/of overname van tekst is 

niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De algemene voorwaarden, inzake de ‘disclaimer’ & ‘privacy policy’ beleid, genoemd op onze website zijn 
onverminderd van toepassing op de gedrukte versie van dit nieuwsblad, die ook ‘online’ te vinden is. Gaarne 
verwijzen wij u door naar onze website: www.shrisswf.org. Niets van deze uitgave mag gedupliceerd, gekopieerd, 
gereproduceerd en/of op enigerlei andere wijze gebruikt worden, in het openbaar en/of  voor andere (commerciële) 
doeleinden, zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming v/d Foundation ShriSSWF.

Contact en info
• Heeft u vragen of opmerkingen?
• Heeft u tips of ideeen ter verbetering van de maandelijkse 

kirtan?
•  Wilt u middelen sponsoren?
•  Heeft u interesse in het zingen van kirtans tijdens de 

kirtanbijeenkomst?
•  Wilt u tijdens de kirtanbijeenkomst een korte lezing houden?
•  Wilt u seva, vrijwillige dienstbaarheid,  doen of wilt u zich 

aanmelden als vrijwilliger? 
•  Wilt u een stukje schrijven voor het volgende nieuwsblad? 

Inleveren kopij
Schrijft u graag een stukje voor ons nieuwsblad?
Aangeleverde teksten zullen gescreend worden, de volgende 
criteria zijn van toepassing:
o Teksten moeten minimaal 200~250 woorden beslaan, maar 

maximaal 1 kantje A4 (2000 karakters).
o Het te gebruiken lettertype (font) is Calibri 12.
o De gevoerde taal is Nederlands.
o Men mag geen beledigende/discriminerende taal gebruiken 

met betrekking tot derde personen of godsdiensten.
o De teksten moeten authentieke zijn (geen gekopieerde tekst 

van andere websites, boeken, tijdschriften en dergelijke, maar 
vanuit ‘eigen beleving’ beschreven).

E-mail uw bijdrage naar: info@shrisswf.org. 

De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopie is 
3 weken vóór de verschijningsdatum van het nieuwsblad.

Uitgever

Shri Satyam Sai World Foundation

Redactie

Shri Satyam Sai World Foundation

Vormgeving

Shri Satyam Sai World Foundation

Bankgegevens

Donatie: 

INGbank nr. 51.84.612

IBAN: NL 14INGB0005184612

BIC: INGBNL2A

KvK: 32.12.09.66

Contactgegevens  

E-mailadres:  info@shrisswf.org

Website: www.shrisswf.org

....................................................

Shri Satyam Sai World Foundation 
is ANBI-gecertificeerd door de 

belastingdienst.

Colofon



Kijk voor meer informatie op www.shrisswf.org

Wanneer de weg is afgelegd en het doel bereikt, ontdekt de 

pelgrim dat hij slechts gereisd heeft van zichzelf naar zichzelf.

When the road ends and the goal achieved, 

the pilgrim finds that he has travelled only from himself to himself.

~ baba

“

“


