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AUM Sai Ram dames en heren, jongens en meisjes! 

Satyam Shivam Sundaram en brengt ons dichterbij de doel- en leerstellingen van Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba. 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, Sri 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 opleidt

De missie van de Stichting Shri Satyam Sai World
Foundation (ShriSSWF) is mensen de gelegenheid
te bieden om in contact te komen met de 
spirituele waarden 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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De Shri Satyam Sai World Foundation zoekt vrijwilligers voor diverse functies
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. 

Openstaande vacatures: 
• Sevadal Logistiek 
• Sevadal Opbouw/Afbouw zaal
• Sevadal Techniek
• Sevadal Voedsel serveren
• Website vertalers gezocht
• Zangers en muzikanten

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op: www.shrisswf.org/vacatures 
Of stuur een e-mail naar info@shrisswf.org.

Actueel 

“

“ Heb allen lief, dien allen. Help altijd, kwets nooit.

~ Sri Sathya Sai Baba
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Feb Maa

Verjaardag Shri Satyam \]VZY 5

Dood van Boeddha (Parinirvana) ] 15

Carnaval V 15 t/m 17

Mahashivaratri \ 17/18

Holika Dahan \ 5

Holi \ 6

Internationale vrouwendag 8

Navaratri (eerste periode) 21 t/m 27

Ramnavmi 27

ShriSSWF activiteiten 1e kwartaal 2015 Feb Maa

Maandelijkse kirtans 7 21

Mahashivaratri 17 t/m 18

Shri Satyam’s 15e verjaardag 28

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

ShriSSWF kalender 2015

Feestdagen 1e kwartaal 2015

www.shrisswf.org
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Haat en jaloezie worden vernietigd door 
onzelfzuchtige liefde. Als jaloezie en 
haat worden buitengesloten dan kun 

je goddelijke gelukzaligheid ervaren. Als we 
tegenwoordig naar het nieuws kijken dan is er 
op dit moment veel haat in de wereld. Haat die 
steeds grotere vormen aanneemt. Aanslagen, 
moorden, dreigementen enzovoort. De haat 
komt vooral uit het IK. Denk eens aan wat een 
ander vindt. Niet iedereen houdt van de kleur 
rood. Zo gelooft iedereen ook in een andere 
religie. Wat is de essentie van de religies? Liefde! 
Waarom laten wij als mensheid zo weinig liefde 
aan elkaar zien? De grondslag van elke religie is 
hetzelfde. Heb elkaar lief. 

Verdraagzaamheid zal haat overwinnen 
Boeddha was aan het wandelen langs het 
platteland, bedelend om een aalmoes. Hij 
naderde een dorp. Veel mensen in dat dorp had 
een grote genegenheid voor Boeddha. Maar 
net voordat hij de rand van het dorp bereikte, 
zag hij wat jongeren rondhangen. De jongeren 
bespotten Boedha. Boeddha stopte en ging 
zitten op een rots. Hij zei tegen hen: ‘Nou, 
heren, beleven jullie er plezier aan om mij te 
bekritiseren? “ Zonder reden, gingen ze door 
met het bespotten van Boeddha. Boeddha 
zei: “Blijf zo lang als je wilt.” Ze hekelden en 
bespotten hem tot een punt waar zij moe werden 
van hun eigen scheldwoorden. Boeddha’s 
verdraagzaamheid was zo goed ontwikkeld 
dat hun haat hem niet kon raken. In het begin 
vonden ze het leuk, maar na een tijdje raakten ze 
uitgeput, omdat ze niet de reactie kregen die ze 
wilden. Ze besloten om weg te gaan.

Waar jaloezie is daar is haat. Haat openbaart zich op verschillende manieren. Jaloezie heeft geen 

vorm, deze blijft onder het oppervlak verscholen. Men zegt dat iedereen een lichte vorm van jaloezie 

in zich heeft. Om geen haat en jaloezie binnen te laten dringen in jouw Zijn dan is leren liefhebben 

zonder zelfzucht de oplossing.

Hoe kunnen we goddelijke gelukzaligheid ervaren?

Terwijl ze wegliepen, riep Boeddha naar hen: 
”Kinderen, ik wil je iets vertellen. In het dorp 
net hierbuiten, zijn er veel mensen die erg 
veel van mij houden. Als ze horen dat jullie mij 
zo behandeld hebben, zouden ze jullie flink 
aanpakken. Om jullie te redden van dat gevaar, 
ben ik hier gebleven op deze rots en heb het 
toegestaan dat jullie mij bespotten. Op die 
manier heb ik jullie een geschenk gegeven. 
Zonder ook maar een cent, zonder enige 
inspanning ben ik in staat om jullie zoveel plezier 
te geven, terwijl jullie mij alleen maar hebben 
bekritiseerd. Ik ben blij, omdat ik in staat ben om 
jullie allen plezier te geven en jullie te besparen 
van narigheid”.
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Toen legde Boeddha nog een ander belangrijk 
punt uit op een manier om een onuitwisbare 
indruk te maken op hun harten. “Stel dat een 
arme monnik komt bij jullie thuis en vraagt om 
een aalmoes. Je brengt wat eten naar hem, 
maar stel dat het soort voedsel dat u aanbiedt 
onrein is en daardoor niet aanvaard wordt 
door de monnik. Wat gebeurt er dan? Omdat 
hij het aanbod niet heeft aanvaard moet je het 
terugnemen en zelf houden. Ook al bekritiseren 
jullie mij. Dit zijn de aalmoezen die jullie 
proberen aan mij te geven, maar ik heb jullie 
aanbod niet geaccepteerd. Jullie zullen zelf de 
aalmoezen moeten houden. Ze blijven met je. Zo 
zie je maar, alle kritiek die je aan een ander wilt 
geven komt terug bij jezelf. Jullie hebben mij niet 
bekritiseerd maar jezelf!“    

Men kan een brief sturen per aangetekende post 
naar een vriend. Als de vriend de aangetekende 
brief niet accepteert, wat zal de postafdeling 
doen met de brief? Het zal teruggestuurd worden 
naar de persoon die het verzond. Als u iemand 
bekritiseert, maar deze persoon wil niet uw kritiek 
accepteren, dan is het onvermijdelijk dat de kritiek 
naar u terug komt.
Denk niet dat door het uiten van deze jaloezie en 
haat die u voelt, dat u hiermee de ander hiermee 
belemmerd. Het zal in werkelijkheid alleen uzelf 
belemmeren. Jaloezie en haat komen voort uit 
egoïsme en zal grote problemen veroorzaken voor 
degenen die hiermee besmet zijn. 
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Alles heeft een reden

Herken je dit? Een dag waarop alles mis lijkt te gaan? Of misschien wel een hele periode? 
Waarin datgene wat je zo graag wilt en je zo hard je best voor doet, toch steeds uit je 
handen lijkt te glippen? Ik denk dat iedereen in bepaalde mate dit wel herkent. En dan zijn 
er altijd mensen die denken je te kunnen helpen, maar eigenlijk precies de vinger op de 
zere plek drukken. 

De introductie is wellicht wat zwaar, maar dat is ook meestal hoe het gaat met dit soort 
situaties. In het begin is het ook heel zwaar. Dit is echter geen verhaal over wanhoop, zelfs 
geen verhaal over hoop. Het is een verhaal over vertrouwen.

Op een dag had ook ik zo’n moment. Alles leek 
zwaar, op dat moment voelde het zelfs ondraaglijk. 
En toen kwam daar mijn vader. Vaders, ouders 
eigenlijk hebben altijd een advies klaar wanneer 
je bij ze komt met een probleem. Maar daar zit je 
niet altijd op te wachten. Beter gezegd, je wilt het 
niet altijd horen. Na wat innerlijke strubbelingen, 
waarbij het zielige stemmetje aan de winnende 
hand was. Overwon toch ‘de rust’, althans om 
even te luisteren naar wat mijn vader wilde 
vertellen. Hij begon met een zin die ik al heel 
vaak heb gehoord: “Heb vertrouwen, alleen God 
weet wat goed voor je is!” Ook al weet je hogere 
bewustzijn dat dit absoluut waar is, toch is er nog 
steeds dat zielige stemmetje dat hier eigenlijk niets 
van wil weten. Ondanks dat we eigenlijk weten dat 
God de enige is die echt weet wat goed voor je is, 
is er altijd dat ene stemmetje die denkt dat hij het 

beter weet. Het beter weten dan God? Rationeel 
gezien onzin, maar in een emotie speelt ratio 
even geen rol. Mijn vader vertelde een verhaal dat 
zelfs mijn protesterende stemmetje de mond liet 
snoeren:

“Mohan was een man die dag in dag uit 
diende aan de voeten van Shirdi. Hij was een 
schoonmaker in een Shirdi tempel en dit deed hij 
met heel veel liefde. Elke dag keek hij weer op 
en keek naar het Shirdi beeld dat hem lachend 
aankeek. Mohan had medelijden met Shirdi. Dag 
in dag uit moest hij daar zitten en er zijn voor alle 
mensen, elke dag weer met de zelfde glimlach. Op 
een dag toen hij alles had schoongeveegd stond 
hij op en liep naar Shirdi.
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Swami, elke dag staat u klaar voor iedereen, altijd 
moet u lachen. Ik heb medelijden met u, ik wil best 
voor een dag voor u invallen, zodat u er ook eens 
op uit kunt,” zei Mohan. 

Shirdi stond op en een brede glimlach kwam op 
zijn gezicht. “Mohan. Dus jij wilt mijn plek voor 
een dag innemen? Dat is goed. We ruilen voor 
een dag, ik neem jou lichaam en jij zult hier blijven 
in het mijne. Je moet alleen een ding heel goed 
onthouden! Je blijft gewoon zitten, zoals ik altijd 
zit, lacht, maar je doet niks! Je mag je nergens 
mee bemoeien, je mag slechts toekijken.” Mohan 
keek Shirdi met verwondering aan en verzekerde 
hem dat hij zijn taak met volledige overgave zou 
overnemen en zich nergens mee zou bemoeien. 
Mohan nam de plaats in van Shirdi en Shirdi 
verdween in de vorm van Mohan. 

En dikke man in een chique pak kwam de tempel 
ingelopen. Dat hij een rijke man was, kon je van 
een kilometer afstand al raden. Hij viel op zijn 
knieën voor Shirdi (Mohan) en bad voor nog meer 
geld en welvaart. Mohan had zo zijn oordelen, 
maar deed niets. Toen de man opstond viel een 
goedgevulde portemonnee uit zijn broekzak. 
Zonder om te kijken liep de man de tempel uit en 
de portemonnee bleef achter aan de voeten van 
Shirdi. Vervolgens kwam een tengere man binnen, 
hij droeg vuile kapotte kleding en had zorgelijke 
rimpels op zijn gezicht. Ook hij knielde voor Shirdi 
en met gebogen hoofd vertelde hij dat zijn gezin 
honger leed en vroeg of Shirdi hem kon helpen om 
zijn gezin te kunnen onderhouden. De man keek 
op naar Shirdi en zag toen de portemonnee aan 
zijn voeten. Dankbaar pakte hij de portemonnee 
op. “Swami, dank u wel dat u mijn gebeden hebt 
verhoord!” zei de man, stond op en liep breed 
glimlachend weg. Mohan wist niet zo goed wat 
hij met deze situatie aan moest, maar bleef zoals 
hem was geboden rustig zitten. Vervolgens kwam 
een kapitein binnen. Toen hij aan de voeten van 

Shirdi viel en bad voor een veilige overtocht, 
kwam de rijke man met twee politieagenten de 
tempel binnenstormen. De rijke man schreeuwde 
dat zijn portomennee was gestolen en dat het de 
kapitein moest zijn geweest. De politieagenten 
wachten geen seconde en sloegen de kapitein 
in de boeien. Mohan vond het prima dat de rijke 
man zijn portomennee verloor, kon het aan dat 
hij vervolgens werd meegenomen door een arme 
man, maar deze onrechtvaardigheid kon hij niet 
aanzien. Hij schreeuwde: ‘’Stop!” Toen hij het hele 
verhaal had uitgelegd aan de politieagenten en 
de kapitein was vrijgelaten, verdween het hele 
tafereel. De echte Shirdi stond met een brede 
glimlach in de deuropening van de tempel. Hij 
vroeg nonchalant: “En Mohan? Is het allemaal 
gelukt?” Mohan vertelde dat het hem een halve 
dag goed af was gegaan, maar toen de kapitein 
werd opgepakt hij het niet meer aankon en heeft 
ingegrepen. Shirdi lachte hoofdschuddend “Beste 
Mohan, had ik je niet gezegd dat je je nergens 
mee moest bemoeien?”. 



““ Where there is Faith, there is Love; Where there is Love; there is Peace; 

Where there is Peace; there is God; Where there is God; there is Bliss.”

~ Sri Sathya Sai Baba
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Mohan stotterde: “Maar Swami, dit was toch heel 
onrechtvaardig? Hoe kon ik dit laten gebeuren? 
“ Shirdi: “Mohan, je hebt gehandeld vanuit het 
gevoel dat iets onrechtvaardig was, maar je 
wist toch helemaal niet waarom dit gebeurde? 
Misschien schrik je hiervan, maar ik wilde dat de 
kapitein opgepakt zou worden. Hij kwam namelijk 
aan mijn voeten en bad voor een veilige overtocht. 
Het zou gaan stormen en zijn boot zou zinken 
wanneer hij het water op zou gaan. Die paar 
dagen in de gevangenis zouden hem daarvan 
behoeden. Mohan, heb vertrouwen, alles gebeurt  
met een reden!”

Zoals waarschijnlijk Mohan sprakeloos 
was, was ik dat ook toen mijn vader 
me dit vertelde. Zo zwaar als alles 
eerst voelde, voelde ik me opeens 
licht. Vol verwondering keek ik hem 
aan. Ik had in eerste instantie niet 
naar mijn vader willen luisteren. Maar 
het was eigenlijk de les van God waar 
ik nog niet naar wilde luisteren. Het 
lukt mij ook niet altijd, want ik ben nu 
eenmaal een mens, maar ik probeer 
vanaf nu te vertrouwen. Wanneer we 
vertrouwen hebben winnen we van het 
zielige stemmetje dat ons alleen maar 
tot het gevoel van machteloosheid kan 
brengen. Wanneer we vertrouwen, dan 
komt het beste ons tegemoet. Dan zijn 
we weer een stapje dichter bij God.
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“Karana” of “man” is de benaming voor onze 
geest, dat een instrument is. Al onze zintuigen zijn 
instrumenten die we nodig hebben om informatie te 
verzamelen uit de wereld en natuur om ons heen en 
hierin goed te kunnen functioneren. 
De geest staat bovenaan de zintuigen en bestuurt 
en beheerst deze. Dit heet “Antahkarana”, het 
innerlijke instrument. Boven de geest staat Buddhi, 
het Intellekt. Het intellekt is weer ondergeschikt aan 
Chitta (onderscheidingsvermogen) en het Ego, 
het Ik, dat het individu bepaalt.
De geest moet luisteren naar instructies die van het 
intellect afkomstig zijn, maar normaal gesproken 
staat hij in dienst van de zintuigen. De zintuigen 
(gehoor, gezicht, reuk, smaak en tastzin) zijn niet 
meer dan personeel voor de mens. Luistert de geest 
alleen maar naar de zintuigen dan wordt een mens 
tot slaaf van deze zintuigen. Boven de geest, boven 
het verstand, het bewustzijn en het Ik, staat het 
Atma, de werkelijkheid, het Kosmische Ik of God.
De filosofie leert dat de geest meer kan dan alleen 
goed of kwaad van een ervaring bepalen. De geest 
creëert alle dingen en ervaringen zelf. Zonder de 
geest bestaat er niets: geen voorwerp, geen gevoel, 
geen emoties. Wanneer er geen geest is, is er ook 
geen materie. Hij geeft aan alles naam en vorm 
en helpt zo aan het scheppen van ervaringen en 
voorwerpen. Zonder die namen en vormen kan de 
geest geen contact maken en kan niets uitrichten. 
De geest heeft altijd naam en vorm nodig om zich te 
kunnen uitdrukken.
Het is geen orgaan dat door de psychologie kan 
worden geïdentificeerd. Hij kan ook niet worden 
betast of aangewezen. Het is een ongrijpbare 
samenbundeling van voornemens en aarzelingen, 
van wensen en behoeften, van zowel positieve als 
negatieve gevoelens.
De geest holt achter de prettige dingen in de 
buitenwereld aan en neem de vorm aan van dingen 
die hij wil hebben. Maar, de geest kan ook op 
zoek gaan naar vrede in het innerlijk. Je kunt de 
geest dus laten omkeren van gericht zijn op de 

buitenwereld (dan volgt altijd gebondenheid) of 
laten zoeken naar innerlijk geluk. Van de geest is 
bekend dat deze zowel slavernij als bevrijding kan 
brengen.
De Vormloze nam vorm aan en toen ontstond 
het Universum; de geest is dus het Scheppend 
Beginsel, de maya, waaruit de allereerste begeerte 
voortkwam dat de Ene moest worden tot velen.
Voedsel dat de mens gebruikt, maakt van de geest 
een marionet. De geest wordt bewogen door de 
subtiele trekkracht van het voedsel dat de mens eet.
Sattvisch voedsel wordt aanbevolen voor de mens 
die geestelijk vooruit wil. Geest betekent begeerte, 
sankalpa, iets dat je wilt hebben. Dit is het zuiverste 
dieet o.a. granen, honing, noten, peulvruchten, vers 
fruit en groenten.
Wanneer de geest nu emotie (rajas) en Hartstocht 
tot voedsel krijgt, actie en avontuur, dan laat hij 
zich de wereld intrekken onder negatieve invloed 
van begeerte. De mens komt steeds verder in het 
moeras. Sterk gekruid eten, specerijen, bitter, zuur 
en gezouten zijn o.a. rajasisch. Krijgt de geest 
voedsel van tamasisch karakter, dat afstompt en 
verdooft en luiheid teweegbrengt, dat wordt hij 
gevoelloos en bewegingloos, niet geschikt voor een 
verheffende functie. Onder tamasisch voedsel wordt 
verstaan o.a.: vlees, tabak, alcohol, knoflook en 
uien.

De geest en de zintuigen

Chitta
(Onderscheidingsvermogen)

Geest
(Antahkarana)

Buddhi
(Intellect)

Atma
(Kosmisch bewustzijn)
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Wat weet jij over carnaval?
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Carnaval

Binnenkort is het weer zo ver. Carnaval 
staat voor de deur. Het is een tijd van 
losbandigheid en plezier. De echte 

oorsprong van het feest is niet volledig gekend. 
Het was waarschijnlijk een heidens feest met 
drank en vermommingen (eigenlijk een beetje 
zoals het nu is). De katholieke kerk heeft dan later, 
in plaats van het feest te verbieden, een diepere 
betekenis aan de traditie gegeven.
De herkomst van het woord ‘carnaval’ komt 
mogelijks uit het Latijn. Carne Vale betekent 
zoveel als ‘afscheid van het vlees’, vleselijke 
lusten. Tijdens carnaval hadden de mensen 
de kans om een laatste keer volledig uit hun 
bol te gaan voordat het vasten begon. Tijdens 
het vasten beperkte men zich namelijk tot het 
minimale. 

Naar katholieke gewoonte wordt carnaval gevierd 
tijdens drie dagen. Op de laatste dag begint om 
middernacht de vastenperiode. De vastentijd 
duurt 40 dagen tot Pasen (op Pasen vieren 
christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood). 
Tijdens de vastenperiode worden de 40 dagen 
herdacht die Jezus in de woestijn doorbracht. 
Hij heeft deze periode in bekering en gebed 
doorgebracht voor hij aan de verkondiging van 
zijn boodschap begon. Het vasten kunnen wij dus 
ook zien als een bekeringstijd. We kunnen ons 
bekeren tot God. We wenden ons naar God en 
we wenden ons af van alles wat ‘godloos’ is. We 
vasten en onthouden ons van slechte invloeden. 

Het idee van een vastenperiode, een 
bekeringsperiode, heeft niet enkel zijn wortels 
in het christendom. In het hindoeïsme wordt 
er tweemaal per jaar, meestal in de periode 
maart/april en in de periode september/oktober, 
gedurende negen nachten gevast. Hindostanen 
doen dit ter verering van de oerkracht van de 
natuur, de universele Moeder. Het feest heet 
navratri, wat letterlijk negen nachten betekent. 

De belangrijkste vastenperiode in de islam, 
de Ramadan, is tijdens de negende maand 
van de islamitische kalender. Moslims volgen 
het voorbeeld van de profeet Mohammed die 
ook vastte. De gelovigen eten dan niet tijdens 
dagenraad. Maar ook hier beperkt de vasten zich 
niet tot de onthouding van eten. Moslims die 
vasten laten ook na te drinken, roken en kwaad te 
spreken. 
Het is een maand van inkeer, tolerantie, 
vrijgevigheid. Volgens de islam leert vasten de 
mens zelfbeheersing en uithoudingsvermogen. 
Ook versterkt het vasten het inlevingsvermogen in 
de armen, het leert ons respect in de medemens 
en God te vergroten. Na het vasten volgt het 
Suikerfeest, een feest vol lekker eten en plezier. 
Zo enorm verschillen de twee godsdiensten dus 
niet. 
Misschien hebben wij nood aan dagelijks vasten. 
Want zou het niet een verlossing zijn als onze 
gedachten elke dag zuiver zouden zijn? Hoe 
zou het voelen als we nooit meer kwaad zouden 
spreken? Als we elke dag ons tot God wenden? 
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Waar staat Ganesh voor?
Het bovenstaande Sanskriet vers is een bekende 
Ganesh mantra. Ganesh, ook wel Ganesha, Ganapati 
of Vinayak genoemd, is de hindoe godheid met het 
olifantenhoofd. Tussen haakjes, Ganesha is de Sanskriet 
schrijfwijze en Ganesh is Hindi. Hij staat erom bekend 
om hindernissen weg te nemen en staat symbool voor 
een nieuwe start in je leven. Om deze reden bidden 
hindoes tot Ganesh voor ze aan iets nieuws beginnen. 
Beelden van Ganesh staan in Oosterse landen vaak 
op splitsingen van wegen. Het symboliseert de keuzes 
die mensen maken als ze een nieuwe weg in slaan. 
Daarnaast is Hij een beschermheilige voor reizigers. Hij 
is de god van intellect en wijsheid. Ganesh is de zoon 
van Shiva en Parvati, Hij rijdt op een muis of een rat 
Mushika genaamd. Ganesh wordt meestal afgebeeld met een dikke, blote buik, een roze-oranje huid, 
een rat aan zijn voeten en een olifantenhoofd. De opvallend kleine rat is zijn persoonlijk vervoersmiddel. 
Soms is ook het AUM symbool afgebeeld; de klank waaruit het heelal is ontstaan. Op veel afbeeldingen 
van Ganesh komt een ‘swastika’ voor. De swastika (betekenis in het Sanskriet ‘het is goed’), ook 
wel bekend als het hakenkruis, staat symbool voor welzijn, geluk, voorspoed en vooruitgang. Het 
symboliseert ook de vier seizoenen van het ronddraaiend jaar en de oneindigheid. De swastika is zowel 
voor hindoes als bij de boeddhisten het symbool voor de zon. In het oude China staat het symbool 
voor de oriëntering naar de vier windstreken en wordt het gebruikt om het getal tienduizend (oneindig) 
aan te duiden. In de moderne geschiedenis heeft Hitler dit oude Arische symbool misbruikt voor zijn 
doeleinden en staat het symbool voor Nazi Duitsland.

Ganesh

Vakratunda mahakaya suryakoti samaprabha
nirvighnam kurumedeva sarvakaryeshu sarvada

(Ik vereer de Allerhoogste Ganesha, wiens gekrulde slurf en machtige lichaam 
schitteren als miljoenen zonnen. Hij stort Zijn zegeningen over alle wezens. 
O Heer der Heren Ganesha, verdrijf altijd de hindernissen op mijn levenspad en van 
al mijn daden).

De “geboorte” van Ganesh
Er zijn verscheidene mythologische verhalen 
bekend over het leven van Ganesh. Een bekend 
verhaal is het volgende. Shiva verblijfplaats is 
hoog op de toppen van de bergen, met name 
de Kailash berg, waar hij vaak zit te mediteren. 

Shiva’s schoonheid maakte dat andere goden 
jaloers op hem waren en hem wilden doden. Maar 
wat ze ook deden, het lukte hen niet. Op een dag 
was Parvati, de dochter van de bergen en de 
vrouw van Shiva, alleen thuis en zat in bad. Toen 
Shiva thuiskwam trof hij één van zijn dienaren aan
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de deur. De dienaar vertelde hem vervolgens niet 
binnen te komen omdat Parvati aan het baden 
was en zij opdracht had gegeven iedereen tegen 
te houden. Shiva was het hier niet mee eens en 
hij keek de dienaar dreigend aan. Hij trok zich 
niets van de dienaar aan en liep gewoon door 
naar binnen. Toen de badende Parvati plotseling 
haar echtgenoot voor zich zag staan, schaamde 
zij zich voor haar naaktheid. Ze bedekte snel haar 
lichaam en rende naar de slaapkamer. Parvati 
was helemaal niet blij met wat er was gebeurd en 
wilde een dienaar hebben die alleen naar haar zou 
luisteren en echt alles zou doen wat zij hem vroeg.
Op een dag maakte Parvati, voordat ze haar 
dagelijkse bad nam, uit het stof van haar lichaam 
een knappe en oersterke jonge man. Ze deed 
hem mooie kleren aan en zei tegen hem: ‘Jij bent 
Ganesh, mijn eigen zoon en mijn enige dienaar.’ 
De jonge man boog diep voor Parvati en zei: ‘Ik 

zal alles doen wat u mij vraagt. Waar kan ik u mee 
van dienst zijn?’ ‘Lieve zoon’, antwoordde Parvati, 
‘vanaf vandaag ga jij mijn deur bewaken. Je mag 
niemand, maar dan ook echt niemand binnen 
laten. Desnoods gebruik je hier geweld bij.’ Ze 
omhelsde hem liefdevol en gaf hem een stok om 
bij de deur op wacht te gaan staan. Daarna nam 
zij haar bad. Even later kwam Shiva thuis in het 
gezelschap van enkele volgelingen. Ganesh wist 
niet met wie hij te maken had en hield zijn stok 
omhoog en waarschuwde: ‘Zonder toestemming 
van mijn moeder mag u niet naar binnen!’
Shiva keek hem boos aan en riep: ‘Wie denk je 
dat je bent om mij tegen te willen houden? Weet je 
wel dat ik Shiva ben?!’ Maar Ganesh gaf hem een 
flinke klap met zijn stok.
‘Je bent niet helemaal goed bij je hoofd’, 
schreeuwde Shiva. ‘Ik ben Shiva, de man van 
Parvati en ik ga nu meteen naar binnen!’

Ganesh gaf hem echter direct een tweede 
klap! Nu werd Shiva pas echt woedend. Hij 
pakte zijn drietand en sloeg in één klap het 
hoofd van Ganesh eraf. Parvati kwam op dat 
moment naar buiten en zag het onthoofde 
lichaam van haar zoon voor haar op de grond 
liggen. Ze schreeuwde het uit en viel bijna flauw 
van schrik en verdriet. Gelijk creëerde Parvati 
duizenden woeste godinnen met tien armen 
en opengesperde monden. Parvati vroeg hen 
de wereld te vernietigen. Verslind alles wat je 
tegenkomt: goden, halfgoden, wijzen, ook mensen 
die mijn volgelingen zijn. De godinnen begonnen 

alles te verwoesten. De goden konden hier niets 
tegen beginnen, met afschuw keken ze toe. Hoe 
konden zij deze verwoesting stoppen. ‘We moeten 
haar om genade smeken’, zei een wijze. ‘Zolang 
Parvati geen medelijden heeft, zal deze ellende 
blijven bestaan.’ Snel ging hij naar haar toe en 
maakte een diepe buiging. ‘O moeder van de 
wereld, Jij die alles geschapen heeft. Wij brengen 
Je hulde. Jij bent de macht die beschermt, maar 
ook de macht die vernietigt. O godin, wees toch 
voldaan, wees kalm, wij smeken Je.’ 



Een andere versie van het verhaal van Ganesh is dat Shiva veel op pad was om oorlog te voeren en hij 
leerde op die manier zijn zoon niet goed kennen. Wanneer Shiva eindelijk weer naar huis terugkeert, 
herkent hij zijn zoon niet meer. Hij beschouwt hem als een indringer en onthoofdt hem. Als blijkt dat het 
zijn zoon is, schrikt hij en geeft hij direct opdracht aan zijn dienaren het eerste het beste hoofd te zoeken 
en die op het lichaam van zijn zoon te plaatsen. De dienaren keren terug met de kop van een olifant en 
Shiva roept op die manier zijn zoon weer tot leven.
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Parvati bleef woedend en reageerde niet. De wijze 
boog opnieuw en vroeg nogmaals om genade. 
‘O godin, vergeef ons de fout die is gemaakt. Wij 
zijn immers Je eigen kinderen. Wij voelen ons 
diep ellendig, heb toch medelijden alstublieft.’ 
Toen ontdooide Parvati een beetje en zei: ‘Pas 
als jullie mijn zoon weer tot leven brengen zal ik 
een einde maken aan deze verwoesting. Pas als 
jullie hem respect tonen zal er vrede zijn.’ De wijze 
ging met deze boodschap terug naar de goden. 
Shiva die verschrikkelijke spijt had, trof meteen 
maatregelen. Hij wilde het heel graag goedmaken 
met Parvati. Aan de goden gaf hij de opdracht 
om het lichaam van Ganesh te halen en het te 
wassen. Daarna sprak hij: ‘Ga naar het noorden 
en breng mij het hoofd van het eerste levende 
wezen dat jullie tegenkomen.’ De goden gingen 
op weg en het eerste levende wezen dat ze zagen, 
was een babyolifant. Ze hakten zijn hoofd eraf en 
braken daarbij per ongeluk een slagtand af. Ze 
brachten het hoofd terug en bevestigden het op 
het lichaam van Ganesh. Shiva nam wat nectar en 
besprenkelde het dode lichaam terwijl hij gebeden 
en spreuken opzei. Bij de eerste druppels die op 
het lichaam neerkwamen, kwam Ganesh weer 
bij bewustzijn. Hij stond op alsof hij alleen even 
had liggen slapen. Zijn lichaam zag er nog even 
gezond uit als voorheen, en op zijn schouders 
stond nu een vrolijke olifantskop. Iedereen was 
blij. Vooral Parvati, nu zij haar zoon weer levend en 
gezond terug had!

Ganesh, Shiva en Parvati
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Ganesh Chaturthi
Ganesh Chaturthi is een hindoe feestdag ter ere van Ganesh. In sommige streken van India is dit feest zeer populair. 
Het wordt gevierd tijdens de maand Bhádrapada, en vangt aan op de shukla chaturthi, oftewel de vierde dag van de 
wassende maan. Dat betekent dat het begin van het feest meestal ergens tussen 20 augustus en 15 september valt. 
Het feest duurt tien dagen, tot Anant Chaturdashi, de veertiende dag van de wassende maan.

Op de eerste dag van de viering wordt er door de aanbidders eerst ter zuivering een bad genomen en koopt men 
vervolgens een beeld van Ganesh. De beelden vindt men van enkele centimeters tot metershoog. Dit neemt men dan 
mee naar huis, waar het beeld op een altaar wordt neergezet en versierd. Het beeld laat men tijdens het gehele feest 
staan en wordt ‘s ochtends en ‘s avonds aanbeden en voorzien van offergaven. Op de laatste dag van het feest wordt 
het beeld weer meegenomen en aan de dichtstbijzijnde rivier, meer of zee toevertrouwd of in een emmer water 
opgelost.

In Den Helder heeft de Sri Lankaanse gemeenschap in 2013 een mandir geopend ter ere van Ganesh. De Sri 
Varatharajah Selvavinayagar Mandir genaamd. Op verschillende tijden kan men de mandir bezichtigen en kan men 
deelnemen aan de puja’s. 

Volgens hindoe overlevering heeft Ganesh met 
zijn gebroken slagtand de ‘Mahabharata’ op 
meesterlijke wijze op papier hebben gezet, 
gedicteerd door de wijze Vyasa die de strijd zelf 
zou hebben meegemaakt. De Mahabharata is 
een beroemde heldendicht (epos) uit de Indiase 
geschiedenis. De Bhagavad Gita is het filosofisch 
gedeelte van de Mahabharata. Mahabharata 
betekent “de Grote Oorlog” die gevoerd wordt 
tussen leden van één grote familie: de Kaurava’s 
tegen de Pandava’s. De Kaurava’s zijn het 
symbool voor het negatieve en de Pandava’s 
het symbool voor het positieve. Hiermee laat de 
Mahabharata zien dat goed en kwaad dicht bij 
elkaar staan. Ze zijn aan elkaar verbonden, net 
als één familie. Vlak voordat de grote strijd zal 
losbreken verandert de leider van de Pandava’s, 
Arjuna genaamd, op het slagveld van gedachte. 
Hij heeft er geen goed gevoel over om tegen 
zijn eigen neven te strijden. Zijn vriend en 
wagenmenner is Shri Krishna. Krishna staat hem 
bij en vertelt Arjuna over zijn plicht. Dat gesprek 

tussen Krishna en Arjuna staat beschreven in de 
Bhagavad Gita, wat ‘Het lied van God’ betekent. In 
het eerste millennium voor onze jaartelling werd de 
Mahabharata mondeling overgeleverd door onder 
andere reizende priesters en wijzen. Dit maakte 
het mogelijk dat voortdurend nieuwe verhalen 
konden worden ingevoegd en verschillende 
varianten konden ontstaan. Het centrale verhaal 
bleef echter ongeveer hetzelfde. Rond 350 n.Chr. 
werd het voor het eerst in zijn geheel opgetekend 
in het Sanskriet. Na het jaar 1000 verschenen 
ook versies in vele andere talen van het Indiase 
subcontinent. Het dateren van de gebeurtenissen 
in het verhaal is moeilijk. Weinig mensen kunnen 
de gebeurtenissen op een betrouwbare wijze 
plaatsen in het India van rond 1500 v. Chr. Er staan 
wel bijzondere astronomische gebeurtenissen 
(zoals verduisteringen) in de Mahabharata, die 
volgens sommige onderzoekers zouden kunnen 
wijzen op een datering rond 1478 v.Chr. of
 3100 v.Chr.
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ShriSSWF en SOS (Stichting Ondersteuning 
Sovata in Roemenië)
Deze vrijwilligers hebben op 8 november j.l. een 
kledingbeurs georganiseerd in het Brabantse 
Breda. Het was een hele organisatie om dit op 
poten te zetten en te promoten. 

Het publiek is opgeroepen hun overtollige herfst- 
en winterkleding in te leveren en te koop aan te 
bieden op deze dag. Het aantal inschrijvingen 
oversteeg elke verwachting en de 2e hands 
kledingbeurs werd goed bezocht. In totaal werden 
die dag 3.500+ kledingstukken ingeleverd. Een 
deel van o.a. deelnemerskosten en opbrengst 
van verkochte kleding wordt gedoneerd aan 
ShriSSWF. Het was keihard werken. Na afloop 
van deze kledingbeurs werden de overgebleven 
kledingstukken, in overleg met de deelnemer, 
gedoneerd aan een goed doel. Er waren veel 
deelnemers die ook vooraf hebben aangegeven 

de kleding na afloop aan een 
goed doel te willen schenken. 
Dit goede doel is de Stichting 
Ondersteuning Sovata (SOS) 
geworden. Deze stichting is 
opgericht in 2007 en heeft 
een grote inzamelhal in Oud 
Beyerland. Vanuit het hele land 
worden goederen, waaronder 

veel kleding, schoenen, dekens en voedsel 
daar aangeleverd. Maar ook allerlei andere zeer 
benodigde artikelen worden daar ingezameld.

De stichting SOS heeft een wensenlijst waarop dit 
staat aangegeven.
De armoede in de plaats Sovata te Roemenië is 
niet te beschrijven. De armste daar zijn meestal 
Roma’s en zij moeten leven in mensonterende 
omstandigheden. Er wordt een weeshuis in 
Sovata ondersteund waar op dit moment 158 
kinderen wonen in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar. De 
scholen worden voorzien van schoolmaterialen. 
Het ziekenhuis, de wijkarts en de thuiszorg 
worden voorzien van broodnodige apparatuur, 
medicatie etc. Twee maal per jaar, in april en 
oktober, rijdt een 14 meter lange vrachtwagen, 
gesponsord door VAT logistiek, volgeladen naar 
Sovata. Afgelopen oktober was de vrachtwagen 
gevuld met ruim 800 bananendozen, 26 fietsen en 
een ongelooflijke hoeveelheid pakketten en losse 
bundels. Er werden 185 gezinnen bezocht door 
de vrijwilligers van stichting SOS. Een groep van 
13 vrijwilligers reisden daar zelf naar toe om de 
gezinsdozen, pakketten en voedselbonnen uit te 
delen. Dit is ontzettend nodig voor deze mensen 
om de barre winter die weer voor de deur staat 
door te komen. Ze moeten veelal in krotten leven, 
zonder water, stroom, op de aarde vloer.
De kleding welke is gedoneerd door ShriSSWF 
naar Stichting Ondersteuning Sovata is in 
dankbaarheid aangenomen. Hieruit blijkt dat seva 
in allerlei vormen mogelijk is. Wanneer een idee 
goed tot uitvoer wordt gebracht kunnen daar veel 
behoeftige mensen door geholpen worden en 
daarvan zijn er helaas erg veel op de wereld.
Wie weet hoe dit kleding initiatief zich verder zal 
ontwikkelen? We hopen dat er in de toekomst 
meer van zulke projecten zullen worden 
georganiseerd, waar onze armste medemensen 
door worden geholpen. 

Kijk voor meer informatie over SOS op 
www.stichtingsovata.nl 

Inzamelingsactie voor Stichting SOS
Enkele vrijwilligers van de Stichting ShriSSWF hebben in de afgelopen maanden het initiatief 
genomen om een van de humanitaire doelstellingen van onze stichting tot uitvoer te brengen.

Opbouw / Zaalinrichting door ShriSSWF vrijwilligers
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Recept: Mohanbhog

Benodigheden:
Ghee
250 gr Griesmeel of bloem
250 gr Rietsuiker
1 Liter volle melk
Handjevol Rozijnen en/
of ongezouten noten, bijv. 
geschaafde amandelen.
Wok
Pan met dikke bodem
2 Kooklepels
Eventueel een soep lepel
Schaal

Dit keer gaan we halwa, oftewel mohanbhog maken. De Indiase mensen kennen het als 
halwa en de Surinaamse Hindoestanen noemen het mohanbhog. Ik heb mij door een pandit/
geleerde laten vertellen, dat het halwa heet zolang het niet geofferd is. Mohan = god en 
bhog = offeren, nu is het wel duidelijk waarom het daarvoor halwa heet.

!  In presaad ( voedsel dat geofferd wordt ) gebruik je nooit zout, dus je 
gebruikt ongezouten noten. Ook mag er geen ei of producten die ei sporen 
bevatten gebruikt worden. Let bij het kopen van de griesmeel erop dat dit 
dus geen ei sporen bevat. De griesmeel uit de supermarkt, voor pudding 

bijvoorbeeld, worden vaak in fabrieken gemaakt waar ook ei wordt verwerkt. 
Dus het kan sporen van ei bevatten. Lees daarom de verpakking voordat je het 
koopt.
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Mocht je rozijnen gebruiken, week dit dan half uurtje 
van te voren in warm water.

Als eerst zetten we de pan op vuur en doen daar 1 
liter volle melk, 250 gr. rietsuiker en een handjevol 
rozijnen en/of noten bij. Laat dit mengsel op 
laagvuur koken.

Nu zetten we de wok op vuur en laten dit warm 
worden. Nadat de wok warm is doe je daar 3 
kooklepels ghee in. Wanneer de ghee gesmolten is, 
doe je daar 250 gr. griesmeel of bloem in. Dit ga je 
bakken tot de kleur veranderd. Hoe donkerder je dit 
bakt, hoe donkerder je halwa wordt. 

Hou ook de pan met melk in de gaten, de suiker 
moet opgelost worden. 

Wanneer je griesmeel gebakken is en je melk begint 
te koken, komt het belangrijkste gedeelte. Als je dit 
voor het eerst maakt, is het handiger deze laatste 
stap met z’n tweeën uit te voeren. Draai het vuur uit 
van de pan met melk. Nu is het de bedoeling om 
steeds wat melk in de wok te gieten en het goed 
door te scheppen. 

Om klont vorming te voorkomen is het dus handiger 
deze stap met z’n tweeën te doen. De een giet dan 
steeds een beetje melk erin en de andere schept het 
snel door. Wanneer het bloem/griesmeel al het melk 
opgenomen heeft en er een stevige massa ontstaat 
is je halwa klaar. Mocht het zijn dat je mengsel er 
nog papperig uitziet, laat het dan een drogen op 
laag vuur, blijf het wel steeds door scheppen zodat 
het niet aanbrand. 

Daarna schep je alles in een grote schaal, en versier 
je het eventueel met bloemen voor je met je puja 
begint.

Tijdens het eten van halwa moet het niet aan je 
vingers of lepel blijven plakken.

Dit was het recept. Wij wensen jullie veel succes met 
het maken van halwa/mohanbhog.
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Woordzoeker

AVATAR
BLISS
GANESH
GARUDA
HEER
JEZUS
MANDIR
MARIA
MAYA
MOHAN
NANDALALA
OFFER     

SHIRDI
SHIVA
VERLEIDING
ABRAHAM
ANANDA
BABA
CARNAVAL
GOD
HAAT
JALOEZIE
PREMA
SHANTI    
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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
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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
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Donatie: 

IBAN: NL 14INGB0005184612

BIC: INGBNL2A

KvK: 32.12.09.66
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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

Het leven is liefde - Geniet ervan
~ Sri Sathya Sai Baba

“

“
Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door:


