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“De belangrijkste bron van gelukzaligheid 
is toewijding aan God...”

“Overal waar mijn glorie bezongen 
wordt, ben ik aanwezig....”
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Om de genade van 
God te krijgen moet 
je je goed gedragen 
en zuiver zijn in
gedachte, woord en 
daad.
 
~ 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 € 4,95. 
• 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

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.
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God; niets anders kan die echte 
en blijvende vreugde geven.
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mij gelukkig te maken. Wanneer je 
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Op zoek naar andere locatie
Met ingang van september 2013 wordt de ’t Gein verbouwd en zijn wij genoodzaakt om op zoek 
te gaan naar een andere locatie voor onze maandelijkse kirtans en andere activiteiten. Kent u een 
geschikte ruimte in de regio Utrecht, laat het ons dan weten. De minimale eisen waaraan de locatie 
moet voldoen zijn: nette ruimte voor ongeveer 200 mensen; er dient een keuken aanwezig te zijn die 
wij in eigen beheer krijgen; tevens dient er een ruimte te zijn voor de kinderopvang en voldoende 
parkeergelegenheid.

Stuur uw e-mail naar info@shrisswf.org

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

Van de redactie
De introductie van het nieuwsblad is een groot succes geworden. De eerste editie was binnen korte 
tijd verkocht. Hartelijk dank voor uw complimenten en aanbevelingen. Wij blijven ernaar streven om 
het blad verder te verbeteren en uit te breiden met mooie, interessante en spirituele artikelen. Deze 
tweede editie is in een grotere oplage gedrukt en hopelijk krijgt u hier net zoveel leesplezier van als van 
de vorige. De eerste uitgave had een introductiekorting, vanaf de tweede editie zal de prijs van een 
nieuwsblad € 4,95 bedragen.

Veel leesplezier!

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

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.

• Zangers en muzikanten
• Coördinator sevadals 
• Sevadal opbouw/afbouw zaal
• Sevadal logistiek 
• Sevadal techniek
• Sevadal keuken 
• Sevadal eten serveren

Actueel 
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Feestdagen 2e kwartaal 2013 Apr Mei Jun Jul

Pasen V 1

Ramnavami \ 20

Sri Sathya Sai Baba’s Mahasamadhi dag
\]VZY

24

Hanuman Jayanti \ 25

Bevrijdingsdag V 4

Hemelvaartsdag V 9

Geboortedag van Boeddha ] 17

Pinksteren V 19/20

Wesak (Boeddha dag) ] 24

Ramadan Z 9 t/m 7 aug

Guru Purnima \ 22

Id-ul-Fitr (Suikerfeest) Z 8 t/m 11 aug

ShriSSWF activiteiten 2e kwartaal 2013 Apr Mei Jun Jul

Maandelijkse kirtans 13 18 15 13

Sri Sathya Sai Baba’s Mahasamadhi 27

Spiritueel Weekend 7/8/9

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

ShriSSWF kalender 2013

Shri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam
(Herdenkingsviering van Sri Sathya Sai Baba’s Mahasamadhi)

24 APRIL
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Word je bewust van je verwantschap met God

Het is geen devotie (bhakti) als je met een 
bloemenslinger in je hand opgaat in onbenullige 
conversatie op heilige plaatsen. Ik wens en 
apprecieer het evenmin wanneer wie dan ook mij 
bloemen en vruchten brengt. Breng mij de geurige 
bloem van een zuiver hart en de vrucht van een 
door spirituele discipline zacht gemaakte geest, 
dat is wat ik het liefst heb, niet deze dingen die 
buiten jullie zelf om voor zoveel geld beschikbaar 
zijn, zonder enige inspanning die de geest 
verheft. Om van dat soort inspanning de smaak 
te pakken te krijgen, moet je in het gezelschap 
gaan verkeren van grote en goede mensen en 
je verheugen in goede gedachten. Vergroot je 
voorraad gelukszaligheid, verbeter de kwaliteit 
van je onderscheidingsvermogen (viveka) op alle 
mogelijke manieren, en probeer zoveel mogelijk 
van deze twee in voorraad te houden, zodat je 
steeds, wanneer dat nodig is, uit die voorraad kan 
putten.

De belangrijkste bron van gelukzaligheid is 
toewijding aan God; niets anders kan die echte 
en blijvende vreugde geven. Word je bewust van 
je verwantschap met de Heer. Die verwantschap 
is niet zomaar wat fantasie of een gefingeerde 
theorie. Zij is sinds oeroude tijden tot ons 
gekomen, vanaf het begin van de tijd zelf. Zij 

zal standhouden tot het einde der tijden of, met 
andere woorden, tot het einde van de tijd voor 
zover dat jullie betreft. De Godavari voert alle 
wateren van al de zijrivieren onverbiddelijk naar de 
zee.

De regen valt op de bergen en golft in stromen 
de vlakten in, en de volle Godavari snelt door de 
delta. Zo ook wordt de individuele ziel (jiva) op 
de weg van rechtschapenheid(dharma-marga) 
geboren, reist via de weg van actie (karma-marga) 
en snelt door de weg van de wijzen (sadhu-
marga), om de weg van de Opperste Werkelijkheid 
(Brahma-marga) te bereiken. De karma-marga en 
de sadhu-marga worden door de organen van 
waarneming opengelegd. Houd die onbesmet van 
demonische eigenschappen en zie nauwlettend 
toe dat er geen terugval is. De zintuiglijke organen 
trekken je omlaag in de doolhof van de uiterlijke 
wereld. De koe eet gras en drinkt watergruwel, 
maar daaruit produceert zij zoete, kracht gevende 
melk; laat zo ook de ervaringen die door de 
zintuigen worden bijeengebracht, helpen om de 
zoetheid van vriendelijkheid te produceren, de 
zuiverheid van devotie en de kracht die vrede 
brengt.

Sri Sathya Sai Baba 01-09-1958
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Het vereren van moeders wordt al eeuwen 
gedaan. We weten dat in de oertijd van de 
Indiërs, de Grieken en Romeinen moeders 
en moedergodinnen al werden vereerd met 
geschenken en ceremonies. De hindoes zijn zelfs 
verder gegaan dat zij naast God de Vader ook 
God de Moeder kennen (Devi, Durga Mata etc.). 
Het argument is dat de vrouw zelfs eerder dan de 
man in aanmerking komt om God voor te stellen, 
omdat zij nieuw leven schept en haar kinderen 
met moedermelk voedt. Later werd in het westen 
Moederdag een christelijk feest waarbij moeder 
Maria vereerd werd. Tegenwoordig is Moederdag 
een nationale feestdag die niet aan een religie 
gebonden is. In de 20e eeuw ontstond ook 
Vaderdag. Van een heel devotioneel feest in de 
oudheid en een religieus feest later in de tijd is het 
tegenwoordig een commercieel feest geworden. 
Kaarten, bloemen en kleine cadeautjes vliegen 
over de toonbank nadat we dagenlang beïnvloed 
zijn door reclame. Deze dagen zijn hun betekenis 
een beetje verloren. Zonder onze ouders zouden 
wij niet op deze aarde leven en zonder hun 
woorden en daden zouden we niet zijn geworden 
wie we nu zijn. Iedereen is een kind. Een kind van 
ouders. Wij kinderen zouden elke dag onze ouders 
moeten eren, aangezien zij altijd voor ons hebben 
gezorgd. Wanneer we alleen naar een tempel gaan

en God vereren, maar onze ouders verwaarlozen,
verwaarlozen we onze grootste God en Godin. 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba zegt dat God is 
als duizend moeders en wanneer je niet eens je 
eigen moeder kunt eren, hoe kun je dan duizend 
moeders eren? In ‘Sathya Sai speaks’ vinden we 
de uitspraak van Baba: ‘Je hoeft geen moeite te 
doen om mij gelukkig te maken. Wanneer je zorgt 
dat je ouders gelukkig zijn, ben ik dat ook!’ Met 
devotie voor je ouders toon je direct

Dien je ouders dan dien je God

“

“ Als je je moeder eert, zal de Moeder van het Universum je beschermen tegen onheil.
Als je je vader eert, zal de Vader van alle Wezens je beschermen.

~ Sri Sathya Sai Baba

In mei vieren we in Nederland Moederdag en in juni Vaderdag. Dagen waarop moeders en 

vaders in het zonnetje worden gezet als bedankje voor alle goede zorgen. Eigenlijk staan de 

meeste mensen niet zo bewust stil bij deze dag. Maar in feite is het een dag om heel even stil 

te staan bij wie je bent, waar je vandaan komt en de dankbaarheid dat je bent geworden wie 

je nu bent.

Achter: Shiva en Parvati   Voor: Ganesha en Kartikeya

‘Serve parents, serve God.’ ~ Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
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devotie voor God. Een mooi verhaal om dit 
te illustreren is het verhaal van Ganesha, de 
olifantgod en zijn broer Kartikeya. Op een dag 
daagden Moeder Partvati en haar echtgenoot 
Shiva hun zonen uit voor een competitie. De 
jongens moesten zo snel mogelijk rond de wereld 
reizen. Wie het eerst aan zou komen zou fruit 
winnen. De fanatieke Kartikeya schatte de kansen 
van zijn broer laag in aangezien zijn rijtuig een 
snelle pauw was en die van zijn broeder een rat. 
Hij sprong al gniffelend op zijn pauw en vertrok 
zo snel hij kon. Terwijl Kartikeya al lang weg was 

verroerde Ganesha geen vin. Zijn ouders keken 
hem vragend aan. Ganesha beantwoordde 
de blik: ‘Moeder, Vader, ik hoef toch helemaal 
nergens heen te gaan als de wereld, het hoogste 
goddelijke hier voor mij zit?’ Hij boog voor zijn 
ouders en liep zeven maal om zijn ouders heen. 
Deze hoogste vorm van devotie maakte Ganesha 
de winnaar van de wedstrijd ondanks dat 
Kartikeya even later uitgeput terug kwam van zijn 
reis.

Vergeet niet: dien je ouders, dan dien je God.

Ramadan en het Suikerfeest

Rond het tiende levensjaar begint een kind af 
en toe een paar dagen mee te doen met vasten. 
De maand ramadan begint als twee orthodoxe 
moslims de nieuwe maansikkel aan de hemel 
zien staan. Moslims gedenken in deze maand 
dat de profeet Mohammed de eerste van de 
openbaringen ontving die samen de Koran (het 
heilige boek van de moslims) vormden. 
De ramadan is een van de vijf zuilen van de islam 
en is dus voorgeschreven in de Koran. Deze 
periode wordt gezien als zuivering van de ziel 
en als dank aan Allah voor alles wat Hij gegeven 
heeft. Door de ramadan leert men zelfdiscipline 
en leert men hoe de baas te zijn over begeerten 
en lusten. Ook leert men de ervaring van armoede 
en honger. De ramadan is volgens de islam een 
maand van tolerantie, liefdadigheid, verbroedering 
en bezinning, waarin mensen extra verdraagzaam 
en vrijgevig zijn en waarin de eenheid en 

samenhorigheid van de mensheid centraal staan. 
Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de 
armen versterken en het respect in de medemens 
en God vergroten. Het vasten is ook een manier 
om aan zwakheden in het karakter te werken. 
Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning 
gezien.
Na zonsondergang is het feest. Het einde van de 
dagelijkse vastenperiode wordt voor Marokkaanse 
moslims aangekondigd door het eten van drie 
dadels, het drinken van water en het opzeggen 
van dankredes. Na het avondgebed wordt er 
koffie gedronken en een speciale ramadan-
soep (harriera) gegeten. Turkse moslims gaan na 
zonsondergang eerst uitgebreid dineren. Er wordt 
regelmatig linzensoep en rijstpudding (sültac) 
gegeten. Daarna vindt het avondgebed plaats. 
Tijdens de ramadan wordt doorgaans geprobeerd 
de gehele Koran te lezen, dit gebeurd (ook) in de

De ramadan is de vastenmaand voor de moslims. Het vasten impliceert dat volwassenen 

na zonsopgang en vóór zonsondergang niet eten, drinken, roken of geslachtsgemeenschap 

hebben. Daarnaast zijn ook liegen, kwaadspreken en vloeken niet toegestaan. Zwangere 

of zogende vrouwen, soldaten in oorlogstijd, zieken en reizigers hoeven niet te vasten. De 

gemiste dagen moeten echter later wel worden ingehaald.
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moskee. Daartoe is de Koran in 30 delen voor 30 
dagen verdeeld. 
Op de 27-ste nacht van de ramadan valt de nacht 
van de beslissing (Lailat-ul-Qadr). Het is de nacht 
van de openbaring van de Koran aan de profeet 
Mohammed. In deze nacht bracht de engel Jibrail 
(=Gabriël) de eerste openbaring van de heilige 
Koran over aan de profeet Mohammed. 

Suikerfeest
Op de eerste dag van de volgende maand wordt 
het Suikerfeest gevierd (Id-al-Fitr). Het Suikerfeest 
in het Arabisch betekent letterlijk ‘feestdag ter 
gelegenheid van het breken van het vasten’. Het 
exacte begin is afhankelijk van het verschijnen van 
de sikkel van de nieuwe maan. Het Suikerfeest 
wordt ook wel het kleine feest genoemd en is 
de uitbundigste gebeurtenis in het islamitisch 
jaar. Na dertig dagen gevast te hebben wordt 
de traditionele Ramadan afgesloten. Na het 
feestgebed omhelst men elkaar en begint het 
feest. Het feest duurt over het algemeen meerdere 
dagen; er wordt aan veel mensen een bezoek 
gebracht b.v. de buren, familie, vrienden, arme 
mensen en ook de dode mensen worden niet 
vergeten. Men eet lekkernijen en zoetigheden en 
kleedt zich feestelijk. 

De vrouwen hebben vaak henna op hun handen 
en veel mensen hebben nieuwe kleren aan. Er 
worden cadeautjes aan elkaar gegeven en er 
zijn cadeautjes voor de armen.Iedereen probeert 
aardig te zijn voor de ander en met een schoon 
geweten en goede voornemens verder te gaan. 
Het motto van dit feest is ‘zoet eten, zoet praten’. 

Vaak worden er ruzies of conflicten uitgepraat. 
Er mag weer overdag gegeten worden en wel de 
lekkerste dingen!

Brahmarpanam Brahma Havir 

Brahmagnou Brahmanahutam 

Brahmaiva Thena Ganthavyam 

Brahma Karma Samadhina.

Als je met verheven gevoelens bidt, raakt het voedsel gewijd.

Reciteer de heilige mantra voordat je voedsel tot je neemt.

Dan zullen geen onreine gevoelens je hart binnendringen.

~ Sri Sathya Sai Baba

““
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Shri Rama is de incarnatie van de Godheid 
Shri Vishnu in Zijn aspect van Onderhouder 
of Instandhouder van het leven en de wereld. 
Steeds wanneer het kwaad hoogtij viert en de 
gerechtigheid dreigt onder te gaan en de behoefte 
aan verlossing en aan bevrijding onder de mensen 
opkomt, incarneert de Almachtige Goden komt Hij 
als mens onder de mensen. 
De komst van Shri Rama wordt elk jaar op 
de negende dag van de lichte helft van de 
lentemaand chaitra (maart/april) gevierd. Deze 
maand is de eerste maand van de hindoe 
kalender. Men begint de dag vaak met een gebed 
aan de Zon in de vroege morgen. Dankzij de 
zegening van de Zon is Shri Rama geboren in de 
middag.

De dichter Tulsidas beschrijft in de Ramayana 
het volgende: “Shri Rama, op wie de grote wijzen 
en zieners mediteren, is niet de koning uit de 
geschiedenis van India. Hij is niet de zoon van 
koning Dasrath, vorst van Ayodhya. Hij is de 
Eeuwige, de Ongeborene, de Tijdloze en Hij heeft 
een Al-vorm”. Wie het verhaal over Shri Rama 
kent, wordt getroffen door de hoge idealen, die 
er voor het leven uit spreken; namelijk de idealen 
van, rechtschapenheid, dienstbaarheid, en 
liefdestrouw.

De Ramayana vertelt het verhaal van de strijd die 
Shri Rama als symbool van het goede, bijgestaan 
door Zijn broer Shri Lakshmana, Zijn dienaar Shri 
Hanuman en door Zijn vrouw Sita Mata, tegen 
de demon Ravana als verpersoonlijking van het 
kwaad voert. Sri Sathya Sai Baba zegt dat de 
Ramayana niet slechts een biografie is over Shri 
Rama, maar een mystiek pad of deur is naar 
het Goddelijke. Shri Rama is de belichaming 
van Dharma, rechtschapenheid. De andere 
personages in het verhaal zijn belichamingen van 
andere goddelijke kwaliteiten.Zo is Sita Mata de 
Brahmajnana, of het bewustzijn van het universele 
Absolute, dat het individu moet verwerven en zich 
opnieuw eigen maken, terwijl hij de vuurproef van 
het leven ondergaat. De viering van Ramnavami 
kan ervaren worden als een poging om de hoge 
idealen van het leven weer eens op een rij te 
zetten, en vooral als stimulans om deze idealen 
ook in praktijk te brengen.

Baba zegt dat Shri Rama de inwoner is van 
ieder lichaam, Hij is Atma-Rama, de bron van 
gelukzaligheid in ieder individu. Het chanten 
van en contemplatie op de naam van Shri Rama 
zuivert de geest en leidt tot eenwording met het 
Goddelijke.

Shri Rama, op wie de grote wijzen en zieners mediteren, is niet de koning uit de geschiedenis 

van India. Hij is niet de zoon van koning Dasrath, vorst van Ayodhya. Hij is de Eeuwige, de 

Ongeborene, de Tijdloze en Hij heeft een Al-vorm.

Shri Ram Jai Jai Ram!

Ramnavami

““ Maak je hart zuiver en sterk door diep na te denken over de grootsheid van de 
Ramayana. Wees onwankelbaar in het geloof dat Shri Rama de werkelijkheid 

vertegenwoordigt van je bestaan.

~ Sri Sathya Sai Baba
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Anjani Mata, de moeder van Shri Hanuman, had 
zwaar gemediteerd en daardoor kreeg ze de 
zegen van Heer Shiva die Shri Rama wilde dienen.
Dat gebeurde dankzij Agni Deva ( de God van het 
vuur ), die aan Dashrath, de koning van Ayodhya, 
een kom met zoetigheid schonk. Deze zoetigheid 
moest verdeeld worden tussen zijn echtgenotes.
Op het moment van uitdelen pakte een arend 
een deel van de zoetigheid en liet het vallen waar 
Anjani Mata aan het mediteren was. Pavan Dev, 
de God van de Wind, bracht het vervolgens naar 
Haar toe zoals het voorbestemd was. Nadat 
Anjani Mata de zoetigheid had opgegeten, is Shri 
Hanuman als elfde Avatar van Shiva Bhagavan 
geïncarneerd. Dit gebeurde tijdens zonsopgang 
op de dag van de volle maan in de lentemaand 
chaitra van de hindoe kalender, enkele dagen na 
de geboorte van Shri Rama. 
Shri Hanuman is het ultieme voorbeeld van een 
toegewijde bhakta ( devoot ) van Shri Rama. Hij 
wordt vereerd vanwege Zijn, moed, kracht en 
vastbesloten devotie aan Shri Rama.Daarom is hij 
hét voorbeeld van de ideale bhakta.Shri Hanuman 
was nederig, moedig en wijs. Hij leefde zuiver en 
alleen om Shri Rama te dienen, zonder ook maar 
iets terug te verwachten. Het volgende verhaal uit 
de Ramayan illustreert Zijn liefde voor Shri Rama:
Op een dag vroeg Shri Hanuman aan Sita 
Mata, waarom Zij sindhur ( rode poeder ) op de 
scheiding van Haar haren aanbracht. Toen Mataji 
antwoordde dat het aanbrengen van sindhur de 
levensverwachting van Haar echtgenoot, Shri 
Rama, zou verlengen, smeerde Shri Hanuman 
Zijn hele lichaam in met sindhur om Shri Rama’s 
onsterfelijkheid te garanderen. 

Shri Hanuman is het lichtend voorbeeld dat men 
door ware devotie heel dicht tot het Goddelijke 
zal komen. Wanneer wij Zijn voorbeeld volgen, 
zullen wij ware devotie ervaren en voelen hoe 
gezegend het is om een persoonlijke band met 
het Goddelijkete hebben. Met Hanuman Jayanti 
geven wij hier nog een extra dimensie aan om zo 
een sterker bewustzijn en inspiratie te verwerven.
Sri Sathya Sai Baba zegt dat Shri Hanuman 
door het beoefenen van onvoorwaardelijke en 
liefdevolle dienstbaarheid aan Shri Rama, een is 
geworden met Sri Rama, zoals de rivier een wordt 
met de zee.

Jai Hanumana Gyana Guna sagar, Jai kapisha tihun loka ujagar

Moge Hanuman zegevieren, want Hij is de oceaan van kennis en de deugden Zege aan de Heer 

der apen, want Hij heeft de drie werelden doen schitteren

Hanuman Jayanti

Shri Rama omhelst Zijn ideale Bhakta Shri Hanuman.
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Wanneer :  Vrijdag 6 juni van 19.00 uur tot zondag 8 juni 16.00 uur

Locatie : Stichting Jeugdverblijven De Peelhaas

   Timmermannsweg 95, 5813 AM Ysselsteyn

Kosten : 0 tot 1 jaar  gratis  5 tot 18 jaar  € 70 pp

   1 tot 5 jaar  € 40 pp 18 jaar en ouder  € 90 pp

Spiritueel Weekend
2013

‘Bhakti’thema :

GEZELLIGHEID SAAMHORIGHEID VEGETARISCH ETEN
SPORT & SPELWORKSHOPS OPTREDENSKIRTAN
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Copyright © ShriSSWF. Alle rechten voorbehouden. 
Het is verboden om dit formulier te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Graag uw aanmeldformulier (maximaal 4 persoon per één aanmeldformulier) volledig invullen. Vergeet 
niet uw (e-mail)adres in te vullen anders is geen inschrijving mogelijk. Bij meerdere opties, graag 
omcirkelen wat van toepassing is. U wordt geacht bekend te zijn met de inschrijfvoorwaarden (z.o.z.).

Aanmeldingsformulier Spiritueel Weekend 2013

Datum aanmelding: 

Naam 1: Adres:

Naam 2: 

Naam 3: 

Naam 4: 

Postcode: Woonplaats:

Land: Telefoon:

E-mail:

Geslacht 1: Leeftijd op 7 juni 2013:

Geslacht 2: Leeftijd op 7 juni 2013:

Geslacht 3: Leeftijd op 7 juni 2013:

Geslacht 4: Leeftijd op 7 juni 2013:

Wenst u een lakenpakket te huren?  JA   /  NEE
Allergie / speciaal dieet:             JA   /  NEE
Zo ja, omschrijving:

Seva:     JA   /  NEE EHBO/BHV beschikbaarheid:    JA   /  NEE

Ophalen vanaf treinstation?         
JA, Venray    /    JA, Deurne   /   n.v.t.

Naam rekeninghouder (tenaamstelling bij bank): Betalingswijze:       CONTANT     /     PER BANK
  

Voor de deelnemers die eventueel zelf actief en vrijwillig een workshop op het gebied van 
Spiritualiteit, Sport en Spel willen leiden: vertel kort welke disciplines je beheerst om een workshop 
te leiden.

Mijn disciplines zijn:

Opmerkingen:
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Inschrijvingsvoorwaarden Spiritueel Weekend 2013
Door inzending van het aanmeldformulier accepteert men de navolgende voorwaarden, waarvan door de 

ShriSSWF niet zal worden afgeweken. 

De inschrijfprocedure start met het invullen van het aanmeldformulier. Graag alle personen vermelden op het 

aanmeldformulier. Dit is nodig voor een correcte en volledige registratie. U kunt het aanmeldformulier ingevuld 

inleveren bij de intekentafel tijdens de kirtan of het ingevulde aanmeldformulier emailen naar info@shrisswf.org

Wanneer uw betaling binnen is, is uw inschrijving definitief en staat uw deelname vast. Hiervan krijgt u per email 

een betaalbevestiging. 

Bevestiging voor deelname, en routebeschrijving worden ongeveer 4 weken voor datum van het betreffende 

weekend verzonden. Telefoneer (06-50528167) of e-mail ons indien u de bevestiging 3 weken voor aanvang van 

het weekend nog niet hebt ontvangen. 

Bij teveel inschrijvingen geldt recht op deelname in volgorde van betaling. Mocht dan deelname niet mogelijk zijn 

dan storten wij het betaalde bedrag terug of laat u het staan voor een volgend weekend.

VERANTWOORDELIJKHEIDS CLAUSULE
Organisatoren en officials zijn zonder uitzondering onbetaalde vrijwilligers, die de ShriSSWF evenementen puur 

uit dienstbaarheid organiseren of begeleiden. De ShriSSWF kan en zal daarom geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden of is niet aansprakelijk voor enig gevolg van deelname aan het evenement of daarmee 

samenhangende activiteiten.

AFMELDINGEN
In verband met reserveringskosten kan van restitutie bij afmelding slechts sprake zijn onder de volgende 

voorwaarden.

De ShriSSWF accepteert iedere afmelding ongeacht de redenen, onder de navolgende financiële regeling. 

Afmeldingen dienen schriftelijk of per email te worden gedaan.

- Tot 14 dagen na ontvangst van het aanmeldformulier of (voorlopige) aanmelding volgt volledige 

restitutie van het reeds betaalde bedrag.

- Tot 16 weken voor de start: Restitutie: 50% in geld

- Vanaf 16 weken voor de start: Restitutie niet meer mogelijk.

Ter bevestiging van de afmelding wordt een zogenaamde annuleringskosten nota door de ShriSSWF 

toegezonden, die voor een claim op de eventueel zelf elders afgesloten annuleringsverzekering gebruikt kan 

worden.

Reis- en Annuleringsverzekeringen
Men wordt dringend geadviseerd zelf elders reis- en/of annuleringsverzekeringen af te sluiten. Dit is niet via de 

ShriSSWF mogelijk!

BETALINGEN
Het inschrijfgeld wordt per jaar vastgesteld: eventuele tussentijdse prijsaanpassing voorbehouden. Het 

inschrijfgeld is exclusief de eventuele huur van lakenpakketten en ongeacht de verblijfsduur.

Het bedrag dient u binnen 14 dagen na inschrijving over te maken op:

INGbank nr. 51.84.612 / IBAN: NL 14INGB0005184612 / BIC: INGBNL2A
O.v.v. ‘Spiritueel Weekend 2013’, t.n.v. Shri Satyam Sai World Foundation te Amersfoort.
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Ingezonden tekening vanuit de
ShriSSWF kinderopvang

Kirtan maart 2013 - Thema Pasen

Tekening Jezus zegent kinderen. Ingekleurd door Bharat.
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Boeddhistische feestdagen

Gelet op feestdagen zijn boeddhisten onder te verdelen in twee groepen:
• Hinayana-boeddhisten (het kleine voertuig dat de mens naar verlossing leidt); zij vieren volle-maan-

feesten. Hinayana-boeddhisten spreken overigens zelf liever van het Theravada-boeddhisme.
• Mahayana-boeddhisten (het grote voertuig dat de mens naar verlossing leidt); zij hebben vaste

dagen op de internationale kalender of de maankalender.

Verlichting van Boeddha
De verlichting van Boeddha, ook wel Bodhi-dag genoemd, is 
een jaarlijks terugkerend feest van de Mahayana-boeddhisten. 
Dit feest vindt altijd plaats op 8 december. De Mahayana-
boeddhisten herdenken dat Boeddha onder een Ficus religiosa 
(vijgenboom) het ware inzicht, de verlichting, kreeg. Een 
dergelijke boom wordt daarom door de boeddhisten ook wel 
bodhi-boom, boom van de verlichting genoemd.

Bodhi-dag wordt op meerdere manieren herdacht:
• het zingen van sutras (boeddhistische teksten);
• het doen van vriendelijke handelingen naar andere mensen en dieren;
• studie van de Dhamma (de boeddhistische leer als “weergave van dat wat er werkelijk is te doen”);
• extra mediteren.

Bodhi-dag wordt niet zo algemeen gevierd als feesten waarbij de geboorte van Boeddha centraal staat. 
Toch vinden binnen de vele tradities van Mahayana-stromingen, waaronder bij zen- en shinboeddhisten, 
vieringen van Bodhi-dag plaats. Per stroming worden op deze dag verschillende diensten gehouden. 
Wat echter wel bij alle stromingen gelijk is, is dat het herdenken van het bereiken van het nirvana 
door Boeddha centraal staat. Daarnaast herdenkt elke stroming wat dat voor het boeddhisme heeft 
betekend. In het zenboeddhisme wordt Bodhi-dag ook wel Rohatsu genoemd. Dit is letterlijk de 
Japanse vertaling voor “achtste dag van de twaalfde maand”. Zenboeddhisten en lekenvolgelingen 
blijven de nacht voorafgaand aan Bodhi-dag wakker en mediteren intensief.

Dood van Boeddha
De dood van Boeddha wordt ook wel Parinirvana of compleet Nirvana genoemd. In Oost-Azië, 
voornamelijk Japan en Taiwan, wordt elk jaar op 15 februari door de Mahayana-boeddhisten het 
overlijden van Boeddha herdacht. Bij een klein aantal boeddhisten vindt deze feestdag op 8 februari 
plaats. Deze dag staat centraal dat Boeddha Parinirvana bereikt heeft door de dood van zijn fysieke 
lichaam. De reden dat dit gevierd wordt is dat boeddhisten geloven dat Boeddha sinds deze Verlichting 
bevrijd is van de pijn van het fysieke bestaan. Geschriften over de laatste dagen van het leven van 
Boeddha worden op deze dag vaak gelezen. Daarnaast herdenken boeddhisten deze dag door 
meditatie en het bezoeken van boeddhistische tempels en kloosters.
Deze dag wordt beschouwd als een uitgelezen moment voor mensen om na te denken over hun eigen 
toekomstige dood en die van hun dierbaren. Dit gedachteproces reflecteert de boeddhistische leringen 
over vergankelijkheid. Ook wordt deze speciale dag door veel andere religies gerespecteerd.



Op deze dag willen wij samen met u een speciale bhajan dienst voor onze Swami houden.

De dienst vindt plaats op zaterdag 27 april 2013 in zaal ’t Gein 
Zandheuvelweg 4, 3744 MN te Baarn.

Het programma ziet er als volgt uit.

Op deze dag zal er geen kinderopvang aanwezig zijn.
Wij hopen dat wij u en uw gezin op deze speciale dienst mogen ontvangen.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: Shrisswfjongeren@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Jongeren van Shri Satyam Sai World Foundation

Sayeeshwaraya Vidhmahe

Sathya Devaaya Dheemahi

Thannah Sarvah Prachodayaath

Shri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam
(Herdenkingsviering van Sri Sathya Sai Baba’s Mahasamadhi)

Overal waar mijn glorie bezongen wordt, ben ik aanwezig. ~ Sri Sathya Sai Baba

18.00 uur Zaal open

18.15 uur  – 18.30 uur Ervaring van jongeren

18.30 uur  – 18.55 uur Sathya Sai Gayatri en 108 namen Sri Sathya Sai Baba

19.00 uur  – 21.00 uur Kirtan

21.00 uur -  21.45 uur Gezamenlijke maaltijd

22.00 uur Einde programma

Sai Ram,

Bij deze willen alle jongeren van de Shri Satyam Sai World Foundation u en uw gezin van 
harte uitnodigen voor
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Á-pravasi Divas (Hindostaanse Immigratiedag)

Onze kirtans en andere activiteiten zijn een 
ontmoetingsplaats van mensen van allerlei komaf. 
Het is niet een gewone ontmoeting. We mogen 
best stellen dat het een spirituele ontmoeting 
is tussen mensen die hun wortels hebben in 
verschillende culturen. Met recht mogen we 
constateren dat deze ontmoeting een toonbeeld 
is van (spirituele) integratie. Alle bezoekers 
ontmoeten elkaar liefdevol, met wederzijds 
respect, waardering en ze leren van elkaar. Dit 
hebben we te danken aan de leringen van onze 
geestelijke Inspirator Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba.

Toch is het elkaar leren kennen een gegeven 
dat steeds aangevuld en uitgebouwd dient te 
worden. Uit vragen en meningen van blanke 
Nederlanders blijkt vaak dat zij weinig afweten 
van de achtergronden van Hindostanen die 
een Surinaamse achtergrond hebben. Velen 
verkeren in de veronderstelling dat Hindostanen 
rechtsreeks uit India komen. Dit misverstand 
mag hun niet verweten worden, omdat zij op 
school weinig tot niets over de achtergronden 
van Hindostanen hebben geleerd. Op hun beurt 
weten Hindostanen veel meer over Nederlanders, 
omdat zij zowel in Suriname als hier genoeg over 
Nederland en de Nederlandse taal en cultuur 
hebben geleerd. Het is jammer dat ook veel 
Hindostanen, oud en jong, weinig afweten van 
hun geschiedenis.
In Nederland leren de kinderen op school haast 
niets over hun eigen achtergronden. En ouders 
geven weinig door aan hun kinderen omdat ze een 
goede kennis daarover missen en alleen in grote 
lijnen iets weten te vertellen. Men beseft niet hoe 
belangrijk kennis van de eigen achtergronden is 

voor de ontwikkeling van de unieke identiteit van 
elk kind. 

De naderende 5 junidag is een welkome 
aanleiding om iets over de historische 
achtergronden van Hindostaanse kirtan bezoekers 
te vertellen. Op 5 juni 2013 vieren (of herdenken) 
Surinaamse Hindostanen het feit dat het dit jaar 
140 jaar geleden is dat hun voorouders voor het 
eerst voet aan wal in Suriname hebben gezet. Op 
die dag hebben talrijke organisaties in Suriname 
en Nederland activiteiten gepland om stil te staan 
bij deze gebeurtenis in het verleden.

Toen in 1863 in de Nederlandse kolonie Suriname 
de slavernij zou worden afgeschaft en voorzien 
kon worden dat de negerslaven massaal de 
gehate plantages zouden verlaten, begon 
Nederland uit te kijken naar andere arbeiders voor 
zijn suiker-, koffie- en cacaoplantages . Die vond 
men in het voormalige Brits-Indië dat een kolonie 
was van Engeland. Dit land had al ervaring met 
Brits-Indische (lees Hindostaanse) arbeiders in 
zijn koloniën Mauritius, Zuid-Afrika en Caraïbische 
landen als Guyana en Trinidad. Nederland sloot 
een overeenkomst met Engeland waarna het 
toegestaan werd om in Brits-Indië mensen als 
contractarbeiders voor Suriname te werven. 
Er ontstond een groot netwerk om mensen te 
ronselen die gedurende 5 jaar onder contract het 
slavenwerk moesten overnemen.

In dorpen en op markten van vooral de provincies 
Uttar Pradesh (UP) en Bihar in Noord-India 
werden mensen vaak onder valse voorwendsels
tussen 1873 en 1916 gelokt om naar Suriname 
mee te gaan. 

Op 5 juni 2013 vieren (herdenken) Surinaamse Hindostanen het feit dat het dit jaar 140 jaar 

geleden is dat de eerste Hindostanen in 1873 voet aan wal hebben gezet in Suriname.

5 Juni is bij hen Á-Pravasi Divas.
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Monument van Baba en Mai (Vader en Moeder) op 
de plek in Paramaribo waar de eerste Brits-Indische 
contractanten voet aan wal in Suriname hebben gezet.

Dit gebied ligt ten zuiden van midden-Nepal 
waar de moedertalen Bhojpuri en Avadhi worden 
gesproken. In deze periode werden vanuit 
Calcutta (het huidige Kolkata) ongeveer 34.000 
mannen en vrouwen, hindoes en moslims, 
naar Suriname gebracht , aanvankelijk met 
zeilschepen, later met stoomschepen. Bij de 
jaarlijkse herdenkingen valt steevast de naam 
Lalla Rookh als eerste zeischip waarmee 410 
mannen en vrouwen na een reis van ongeveer drie 
maanden in Suriname aankwamen. Onderweg 
stierven 11 mensen die een zeemansgraf kregen. 
De ontberingen tijdens de lange zeereis, de 
ellende en de barre omstandigheden in dat 
verre vreemde land worden nog vaak in liederen 
bezongen. De plantagedirecteuren waren dezelfde 
als tijdens de slavernij en de vernederingen en 
mishandelingen waren wreed. Aan boord en op 
de plantages stierven in de contractperiode meer 
dan 5000 mensen aan ontberingen en tropische 
ziekten. Van de 34.000 mensen besloot uiteindelijk 
ongeveer 11.000 terug te gaan naar hun land. De 
rest, ongeveer 22.000 personen, koos Suriname 
als nieuw vaderland. 

In Suriname ontpopten Hindostanen zich als 
harde en spaarzame werkers die vooral in de 
landbouw een bestaan vonden. Langzamerhand 
drongen ze door tot andere beroepen en 
onderwijs werd gretig aangegrepen als middel 
om vooruit te gaan. Het familiecontact met India 
was zo goed als totaal verbroken. Er ontstond 
een Surinaams nationaal bewustzijn en men werd 
zich bewust van een eigen Surinaamse identiteit 
met een eigen taal, het Sarnami-Hindustani, en 
een eigen variant van het hindoeïsme. Met de 
opkomst van de filmindustrie en religieuze invloed 
ontstond er meer contact met India. 

Op politiek gebied kregen de Hindostanen 
ook enige zeggenschap, maar toen Creoolse 
nationalisten een eenzijdige onafhankelijkheid 
van Suriname begonnen na te streven, raakte de 
relatie tussen Hindostanen en Creolen verstoord. 

Voor en na de onafhankelijkheid van Suriname 
in 1975 kozen veel Hindostanen en Creolen 
een veilig heenkomen in Nederland uit vrees 
voor raciale onlusten. Maar Suriname blijft in 
de harten van alle Surinamers overal ter wereld 
hun vaderland. Er is een intensief familiecontact, 
mede door druk vliegverkeer tussen beide landen. 
Met India is er vanuit Nederland en enigszins 
vanuit Suriname steeds meer contact. Men gaat 
regelmatig op bedevaart of op zoektocht naar 
de roots in de gebieden van oorsprong van de 
voorouders.

In Nederland wonen nu ongeveer 170.000 
Hindostanen. Ongeveer ditzelfde aantal woont in 
Suriname. Veel jonge kinderen behoren al tot de 
zevende of achtste generatie. Van Hindostaanse 
Nederlanders mag gezegd worden dat drie landen 
een speciale plek in hun hart hebben: Nederland, 
Suriname en India. Ze hebben al van huis uit een 
internationale oriëntatie meegekregen.
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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 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,- per jaar.
Een drempelbedrag is niet van toepassing.

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

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,- 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/ofvoor 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 kopij 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

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



Kijk voor meer informatie op www.shrisswf.org

Hoe je ook bent, je bent van mij, ik zal je nooit opgeven.

Waar je ook bent, je bent bij me, je kunt niet buiten mijn bereik zijn.

~ Sri Sathya Sai Baba

““

Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door:


