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Nieuwsbrief Maart 2019 

 
Beste leden,   
Het is eindelijk zover!!! Na 36 jaar in de Regentesselaan gezeten te hebben gaan we eindelijk en 
definitief naar de nieuwe Mandir aan de 1e van de Kunstraat 75,  2521 BA Den Haag.  
De verhuizing zal op 31 maart afgerond zijn. Op dezelfde avond zullen de sleutels aan de nieuwe 
eigenaar overgedragen worden. ASAN is de nieuwe eigenaar, de heer Amit en zijn vader Soender 
Lachminarainsingh, heel veel dank verschuldigd. ASAN heeft na de verkoop van het pand op 23 
oktober 2017, al haar activiteiten vrij van huur, mogen voortzetten. Geen klacht of reparatie die 
vader en zoon te veel was. Alles in de beste harmonie en zonder kosten. Een gebaar die niet veel 
mensen zullen nadoen. 
 
Het oude pand roept uiteenlopende herinnering op. 
Belangrijk is om te weten en vast te houden, dat er 
steeds veel toegewijde mensen bezig zijn geweest om 
de mandir en de hele infra structuur erom heen 
draaiende te houden, alle contacten en instanties te 
blijven bedienen, op tijd de Mandir te openen en tot 
laat nog open te houden voor allerhande activiteiten, 
de keukenwerkzaamheden goed te coördineren, de 
Mandirdiensten op de juiste manier te doen plaats 
vinden, de toiletten tij en ontij schoon te houden etc 
etc. Heel veel dank en eer aan deze pijlers van onze 
Samaj. Wij zijn er zeker van dat we in de nieuwe 
Mandir wederom mogen blijven rekenen op hun medewerking. 
 

Constante tegenvallers bij bouw hebben al onze goede 
voornemens om gauw te verhuizen, steeds doorkruist. 
Dat het ons heel veel energie en frustraties heeft 
opgeleverd is alom bekend. We zijn in staat geweest 
om deze tegenslagen het hoofd te bieden dankzij het 
baanbrekend werk van enkelen onder ons. In onze 
vorige nieuwsbrief hadden we de naam van Ramesh 
Dhanpat al genoemd. Met recht mogen we de namen 
van Manodj Jagesar, Nitesh Bharos en Urmila Sewnath 
toevoegen. Ook de heren die meerdere keren per week 

uit Amsterdam en Zaandam naar Den Haag rijden om sturing te geven aan de organisatie en de 
bouw. Deze heren en dame steken met kop en schouder uit. Ze besparen kosten noch moeite om de 
Mandir af te krijgen. Een ieder op zijn/haar eigen manier. Behalve hen zijn er nog velen die heel veel 
energie in steken. Zonder hun inspanning zou de Mandir zeker niet in deze staat verkeren.  
Onze bijzondere Dank hiervoor.  
Na de verhuizing zullen de afbouwwerkzaamheden helaas nog enige tijd doorgaan. Dit zal 
ongetwijfeld voor wat ongerief zorgen maar we rekenen op een ieders begrip en 
improvisatievermogen zodat we onze activiteiten kunnen voortzetten. 
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De verhuizing 
Reeds in een vroeg stadium is een ieder die persoonlijke spullen had (al dan niet in een stalen kast of 
iets dergelijks), gevraagd om die op te ruimen en de sleutels van de kast achter te laten bij het 
secretariaat. Aan deze oproep is massaal gevolg gegeven. Voor degenen die dat nog niet hebben 
gedaan; bij deze alsnog het verzoek. Door het bestuur is een verhuiscommissie aangesteld. Deze 
staat onder leiding van Hira Premchand. De verhuizing begint al op zaterdag 23 maart 2019. We zijn 
op zoek naar personen die bij het verhuizen kunnen helpen en wel op beide locaties. Een inlaad- en 
een uitlaadploeg om het maar zo te noemen. U kunt zich opgeven bij Hira Premchand op het 
telefoonnummer 06-44663714. 
 

Hoe verder 
ASAN is een organisatie die inmiddels 50 jaren bestaat. ASAN heeft ook daar waar nodig, ingespeeld 
op de behoeftes die leven in de gemeenschap. De commissie en werkgroepen die hierdoor 
ontstonden hebben een functie gehad. We denken bijvoorbeeld aan  de jongeren commissie bij 
ASAN, Samband, de Senioren werkgroep en de priesterraad. De omstandigheden anno 2019 zijn 
anders dan toen. Het is daarom van groot belang dat het functioneren van deze instituten binnen 
ASAN een andere dan de traditionele rol kunnen gaan krijgen. Er liggen leuke uitdagingen die 
opgepakt moeten worden. Het doel is om het welzijn van de mens en de maatschappij te dienen. Bij 
het intrekken in de nieuwe Mandir zal  de inzet zijn om op een innovatieve wijze in te spelen op  de 
eigentijdse behoeften .Dit is vooral  de uitdaging van de priesterraad om het programmapakket  
zowel inhoudelijk als qua vorm te verbeteren. Minder ritualistisch maar meer bevindelijke prediking . 
Een speerpunt van het beleid is om de participatie graad van de jongeren bij Asan te verhogen. Er zal 
steeds meer ruimte worden gemaakt voor programma’s van jongeren verzorgd door jongeren. De 
relevantie van de vedische filosofie moet nog veel meer in eigentijdse taal gepresenteerd worden 
aan het grote publiek. De intentie is, uitgaande van het beginsel KRIENVANTO WIESJWAM  ARYAM , 
om de deuren  open te  gooien voor het grote publiek opdat men meer bekend en vertrouwd  raakt  
met de universele wetmatigheden die hierin verankerd zijn. 
 

Exploitatie / Contributie 
Zo groot als het gebouw is, zo hoog zullen de exploitatiekosten ook zijn. Het is daarom belangrijk dat 
we gezamenlijk gaan werken aan het genereren van middelen. Bij de bouw is er rekening gehouden 
met de verhuur van de benedenzaal voor bijvoorbeeld feestjes, bijeenkomsten en lezingen. 
Daarnaast zal er ook een winkeltje op na gehouden worden voor de verkoop van Havan 
benodigdheden. De inkomsten uit verhuur en verkoop zullen aangewend worden om de Mandir 
draaiende te houden. Maar er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij alle leden. Om die reden is 
tijdens de ALV van 22 juli 2018 het besluit genomen om de contributies te verhogen naar € 60,- per 
jaar per lid. Degenen die tot en met 2018 nog vielen onder de senioren regeling en derhalve 
vrijgesteld waren, zullen per 1 januari 2019 € 35,- contributie moeten betalen. Alle leden hebben 
inmiddels een verzoek tot betaling van contributie ontvangen. Als u uw bijdrage nog niet heeft 
geleverd verzoeken wij u om dit spoedig te doen. 
 

Tenslotte 
Geacht lid, ASAN is niet het bestuur of de priesterraad. Wij maken allen deel uit van de organisatie. 
De afgelopen maanden zijn er regelmatig bezoeken afgelegd door niet hindoestaanse organisaties en 
onderwijsinstellingen. Zij hebben vol bewondering geluisterd naar de rol die ASAN vervult in de 
Haagse gemeenschap. Ze hebben ook kunnen zien hoe de Seniore groep van ASAN hun vaste 
terugkomdag besteden. Laten wij die indruk vasthouden en werken aan de verdere uitbouw van 
onze verantwoordelijkheden vanuit de Vedische filosofie. Onze nieuwe Mandir komt daarbij goed 
van pas.  
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