
 

 

 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief Mei 2020 
 

 
 
Beste leden en sympathisanten van ASAN, het is alweer 
een tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons heeft 
ontvangen. Door allerhande werkzaamheden lukt het 
gewoon niet altijd. Een nieuwsbrief samenstellen hoort 
immers ook zorgvuldig te gebeuren. Ik hoop, dat als het 
bestuurlijk werk in wat rustig vaarwater terecht komt, 
we zeker de frequentie zullen opvoeren. 
  

 
We leven nu in een tijd waarin door de verspreiding van het virus COVID 19 grote delen van de 
economisch, sociale en culturele leven  is lamgelegd. Om de verspreiding in te dammen is het aantal 
intermenselijke  contacten  door de lock-down sterk afgenomen. Deze virale aanval op de huidige 
stijl van samenleven legt een aantal zaken bloot. 
Door de globalisering zijn de verplaatsingen van mensen, goederen en kapitaal  gigantisch 
toegenomen. Door de stimulering van vrijhandel door internationale organisaties is de onderlinge 
vervlechting van de economieën steeds hechter geworden wat naast de  enorme stromen van 
goederen, kapitaal en personen ook grote impact  heeft gehad op het culturele leven door  de 
uitwisseling van  kennis, ideeën , muziekstijlen,  voedingspatronen. 
We leven zeer gehaast en hollen steeds achter onze driften, emoties en ambities aan om  de 
opgeklopte verlangens steeds waar te maken. In deze ratrace haken een aantal af, maar daar malen 
wij niet om omdat er een vangnet voor hun is gecreëerd. De mensheid in materiele zin is nooit zo 
welvarend geweest. 
De keerzijde hiervan is dat er weinig tijd wordt ingeruimd voor zelfreflectie en innerlijke groei , 
enorme milieuverontreiniging, ontbossing, afname van de biodiversiteiten uitputting van resources. 
De enorme toename van het toerisme in alle uithoeken van de wereld brengt enerzijds welvaart  
maar leidt anderszijds tot milieuverontreiniging en bedreiging /aantasting van de lokale culturen  
Kortom het roer moet anders. En hoe anders? Heel wat regels die men voorschrijft met het oog op 
hygiëne,  onderlinge omgang van  mensen en hun relatie met het milieu vindt men terug  in de 
vedische filosofie 
1 De vedische filosofie met name in de Yajur veda pleit voor evenwichtige ontwikkeling  van mens en 
samenleving op het geestelijke en het materiele vlak. We worden aangespoord te zoeken naar 
slimme(re) productiemethoden echter binnen de grenzen van een duurzame ontwikkeling van  mens 
en milieu. De traditionele wijze van bemesting en gewasbehandeling blijken heel duurzaam te zijn 
zonder negatieve milieueffecten. 
2.Pleidooi voor vegetarisch voedsel . In de Ayur veda wordt heel fijnmazig het verband gelegd tussen 
het soort voedsel dat je nuttigt, je lichamelijke en geestelijke welzijn. Laat je voedsel het medicijn zijn 
voor je lichaam. Kies je voedsel bewust. Laat de keuze bepaald zijn door wat goed is voor je 
gezondheid, eet matig en breng het voedsel naar binnen dat op een eerlijke wijze is verdiend. Er 
wordt een helder onderscheid gemaakt in 3 categorieën van voedsel: satvic, rajasic en tamasic. 
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Het beste voedselsoort dat je immuunsysteem optimaliseert en je weerbaarheid vergroot tegen 
ziekten en virale infecties is het satvic voedsel 
3.De tijd nemen om even stil te staan bij je zelf, tot zelfreflectie te komen over hoe je in het leven 
staat en waar je naar toe wilt. Hiervoor wordt de mens de beproefde weg voorgehouden van 
ashtanga yoga, waarvan meditatie een zeer belangrijk onderdeel is. Dit is de ware weg die leidt naar  
zelfkennis en mokhsa. In het vedische tijdperk had men volgens David Frawley, een Amerikaanse 
sanskritist, een rijk spiritueel leven maar minder materiele middelen tot zijn beschikking, en nu 
hebben wij een rijk materieel bestaan, maar een armoedig spiritueel leven. Mogelijkerwijs brengt het 
corona fenomeen  een ommezwaai hierin. 
 

Het hoogtepunt voor de Samaj in 2019 was de openingsceremonie van de nieuwe ASAN Mandir op 
13, 14 en 15 september 2019. Bij de organisatie van de 3 dagen durende ceremonie is rekening 
gehouden met een goede balans tussen de diverse programmaonderdelen. Op de vrijdag en zondag 

is voornamelijk gefocust op het spirituele vlak en op 
zaterdag was het moment van de officiële 
plichtplegingen. Ook bij dit onderdeel is er rekening 
mee gehouden, om een ieder te betrekken. Bij het 
hijsen van de vlaggen bijvoorbeeld was bewust gekozen 
voor rol voor het oudste lid, nu wijlen de heer K. Bharos, 
vertegenwoordigers van alle aanwezige landen, de 
priesterraad, een lid van de jongste generatie en 
wethouder Kavita Parbhudayal. Allen begeleid door 1 
vertegenwoordiger van ASAN. De ceremonie had zowel 
landelijk als internationaal bijzondere belangstelling.  

 

Het zal niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. ASAN heeft bij de opening, 2 vlaggen met het nieuwe 
logo gehesen. Ons brievenhoofd is inmiddels ook getransformeerd naar de nieuwe huisstijl. Aan een 
ieder die hier gebruik van maakt, is gevraagd om het oude niet meer te gebruiken. Het bestuur 
verzoekt ook een ieder om GEEN eigen creaties te gaan verzinnen op basis van de originele. Het is 
bovendien ook verboden om ongeoorloofd het 
brievenhoofd van ASAN te gebruiken. 
Omdat het gebruik van de oude website heel wat 
complicaties opleverde heeft het bestuur in 
overleg met de IT adviseur besloten om een 
nieuwe website in de lucht te brengen. De 
website is www.aryasamajnederland.com . De 
oude is inmiddels verwijderd en als iemand per vergissing de oude aanklikt wordt hij automatisch 
doorgelinkt naar de nieuwe. Bij een nieuwe website hoort ook een nieuw mailadres. Deze is 
info@aryasamajnederland.com . Het gebruik hiervan kan mogelijk binnen twee weken een feit zijn.  
 

 
De hele wereld is thans in de greep van COVID-19. Ook Nederland en ASAN moeten er helaas aan 
geloven. Dit komt uiteraard op een zeer ongelukkig moment. Terwijl ASAN worstelt met alle 
inrichtingsvraagstukken en in haast alle opzichten nog bezig is te zoeken naar de juiste werkwijze in 
de nieuwe omgeving krijgen we ineens te maken met een lockdown. De mandirdiensten, de 
werkzaamheden in het secretariaat, de Hindi lessen en de ouderenbijeenkomsten werden van de ene 
op de andere dag stopgezet. Mensen die al boekingen hadden gemaakt voor gebruik van de 
faciliteiten voor diverse “sanskaars” hebben die helaas afgezegd. Afspraken die gemaakt waren met 
de gemeente Den Haag voor ondersteuning van projecten, zijn nu even in de koelkast terecht 
gekomen.  Het bestuur heeft vanuit het besef dat de risico’s die deze virus met zich meebrengt 
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enorm zijn, terstond besloten om zich te onderwerpen aan de instructies van het RIVM. In het kader 
hiervan is reeds digitaal een circulaire verspreid door het bestuur en de dames van het secretariaat. 
Om toch nog tegemoet te komen aan de behoefte van de gemeenschap, verzorgt ASAN in goede 
samenwerking met Radio SANGAM elke zondag van 09.30 uur tot 10.00 uur een gebedsdienst. Er 
wordt nu gekeken of er een mogelijkheid is om de gebedsdiensten in de Mandir, die ondanks de 
situatie zijn doorgegaan iedere zondag, ook toegankelijk te maken voor een maximum van 30 
personen. Hier is nog geen besluit over genomen. 
 

 
De keukenteam heeft met het heengaan van mevrouw Geeta Jagai 
een trouw lid verloren. Geeta Jagai was heel actief in het keukenteam 
en hielp altijd driftig mee. Het keukenteam verliest in Geeta een heel 
sympathieke en hardwerkend teamlid. Het bestuur betreurt dit verlies 
enorm, en heeft namens de Samaj haar medeleven betuigd aan de 
nabestaanden. 
 

Na de opening van de Mandir is de belangstelling voor bezichtigingen redelijk groot gebleken. 
Inmiddels hebben heel wat (hoge)scholen de Mandir bezocht. Om een kwalitatief goede rondleiding 
te garanderen moest hier structuur in gebracht worden. Widjai Goerdin en Pt. Biere zijn gevraagd om 
de organisatie en uitvoering van rondleidingen van de scholen op zich te nemen. Zij hebben 
ingestemd. Toeristen die langs komen worden opgevangen en begeleid door de dames van het 

secretariaat.  
Ook de VHP voorzitter uit Suriname, de heer 
Chandrikapersad Santokhi, bracht een bezoek aan 
de Mandir en deed plechtig mee aan de 
gebedsdienst. Een gewezen voorzitter van ASAN 
die zich bij het gezelschap voegde en ongevraagd 
het woord nam ontsierde het moment door 
onnodig alle eer van de bouw naar zich toe te 
trekken. Het tegendeel van wat hij beweerde was 
waar. Succes kent immers vele vaders.  

 

Degenen die hun stinkende best doen om het succes van ASAN te garanderen, pakken geen 
microfoon om zichzelf op de borst te kloppen met eigen lof-uitingen en lopen niet te lobbyen om een 
Koninklijke onderscheiding voor zichzelf. Zij 
zetten zich gevraagd en ongevraagd in, om 
bijvoorbeeld de problemen die zich dagelijks 
voordoen op te lossen. Een opoffering die ze zich 
eigen hebben gemaakt. Want als u denkt, dat na 
de opening alles wel in orde zal zijn, dan vergist u 
zich lelijk. Er moet nog veel gebeuren. Het 
keukenteam, de technische vrijwilligers, de 
teams die hun best doen om de seniore burgers 
een leuke dag te bieden, de dames van het 
secretariaat en zo kunnen we door gaan. 
Niemand van hen wordt betaald voor wat ze in 
de Mandir doen. Zij zijn onze echte helden. 
 



 

 

Zondag 15 maart 2020 stond een zorgvuldig voorbereid 
fundraisingprogramma op de agenda. ASAN had binnen haar 
netwerk steengoede artiesten benaderd om een leuk 
ontspanningsprogramma te presenteren. Voor een schappelijke 
bijdrage kon u ervan mee genieten, en ook een uitgebreide 
maaltijd nuttigen. Het bestuur was van mening, dat een ieder 
waar voor zijn geld moest krijgen. Het moest en het zou ook 
een uitzonderlijk programma worden. De videobeelden van de 
repetities liegen er niet om. Wie eenmaal het programma van 
ASAN had bezocht zou gegarandeerd uitkijken naar een 
volgende fundraising. Het lot heeft helaas anders beslist. Door de COVID-19 crisis moest het 
programma afgeblazen worden. ASAN zal sowieso, als de situatie is hersteld, het programma voort 
zetten. Met uw ondersteuning helpt u ons ten eerste de rekeningen te betalen, maar u geeft onze 
artiesten ook de gelegenheid om zich te presenteren op een podium waar hoge eisen gesteld 
worden. En daarnaast heeft u vooral een voortreffelijke avond. 
 

 
Het is heel hard gegaan maar er is ook veel verzet. Dit bestuur heeft in ieder 
geval haar best gedaan, om een ieder in de gelegenheid te stellen om zijn of 
haar bijdrage te leveren. Als het een keer niet kon, dan is dat omdat er wat 
bijgeschaafd moest worden. Het streven naar verbetering van de kwaliteit 
vraagt ook om soms hard te zijn. Verder is het aardig gelukt om de Mandir af te 
krijgen en een begin te maken aan de inrichting van de hele infra structuur 
erom heen. Dat is een klus dat nog enige jaren zal duren. De termijn van dit 

bestuur zit erop en we zijn al bezig met de voorbereidingen voor de verkiezing. Het bestuur doet nu 
al een oproep aan allen die denken dat zij kandidaten hebben, of zelf in staat zijn en de tijd hebben 
om de organisatie kunnen leiden, in gesprek te gaan met elkaar. Wij hopen dat deze verkiezing op 
een nette manier gehouden kan worden. Van enkele zittende bestuursleden is al duidelijk dat zij het 
stokje gaan overdragen. De verkiezing was aanvankelijk, voorzichtig gepland op 13 september 2020. 
Of dit gezien de COVID-19 situatie nog haalbaar is, is maar zeer de vraag. 
 

 
Naast al de leuke ervaringen zijn er ook zaken die je liever niet zou willen hebben in een 
organisatie. Zuurder is het, als je erin geluisd bent. Zoals eerder al bij diverse gelegenheden 
gezegd, heeft ASAN in september 2018 te maken gehad met een inval van inspecteurs van 
het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Ondanks dat er bij iedere opdracht 
een overeenkomst was met de aannemers om zich te houden aan wet- en regelgeving 
(ketenaansprakelijkheidsverklaring) hebben 2 van de aannemers, te weten Chan Chitan en 

wijlen M. Soenessardien, illegalen ingeschakeld om arbeid te verrichten. Het ministerie houdt ASAN 
als werkgever aansprakelijk. Het bestuur is thans met behulp van een advocaat bezig het besluit van 
het ministerie te bestrijden. ASAN heeft het omstreden besluit inmiddels voorgelegd aan de 
rechtbank. 
 

 
ASAN en de 2 flankerende Mandir-besturen zijn voornemens de 
grond achter de Mandir in erfpacht af te nemen. Het besluit is voor 
wat betreft de Gurudwara en ISCKON al genomen omdat hun 
organisatie een andere rechtsvorm heeft. Bij een vereniging” ligt 
het anders.  Het besluit wordt genomen door de ALV. In ons geval 
zal dit besluit gelijk op de jaarvergadering moeten worden 
genomen. Deze jaarvergadering stond op de gepland voor 28 juni 



 

 

2020. Maar ook deze planning zal moeten wijken voor de richtlijnen van het RIVM. Het houdt de 
administratieve afhandeling natuurlijk enorm op maar we hebben helaas geen keus. 
Gurudwara heeft herhaaldelijk te kennen gegeven het gehele terrein te willen afnemen, maar of dat 
wenselijk is, is maar zeer de vraag. Het zou immers een beperkende invloed kunnen hebben op de 
bewegingsvrijheid van de twee overige organisaties. 
 

 
In de vorige nieuwsbrief is hier al aandacht aan besteed, maar het is goed 
dat we het nadrukkelijk herhalen. Uw afval/troep uit uw keuken, voorkamer, 
slaapkamer en werkkamer kunnen we echt niet gebruiken. Al helemaal niet 
wanneer dit niet wordt afgestemd met het bestuur. Onlangs kregen we te 
maken met dozen met boeken van een lid die meende de troep van zijn 
kantoor bij ons te moeten dumpen. Verder ook nog audio apparatuur en 
doorgeroeste kantoormeubilair. Het afvoeren hiervan heeft de organisatie 
onnodig geld gekost. Eigenlijk moest ASAN nu opdraaien voor andermans 
troep. Wij verzoeken u geen vuilnisbelt te maken van de Mandir. Wij kunnen 
begrijpen dat u het goed bedoelt maar als u wat wilt doneren dan kan dat 
beter in kontanten in onze collectebus of bij de penningmeester tegen 
afgifte van een kwitantie, of via onze Mandirbouwfonds rekening met IBAN NL27 INGB 00000 81596. 
Let wel donaties aan ASAN zijn aftrekbaar bij de belastingdienst omdat wij de ANBI status hebben. 
 

Bij de afronding van deze nieuwsbrief is ineens een rondschrijven van de heer Prem Santokhi 
opgedoken. Geheel in lijn met zijn persoonlijkheid zit de brief vol speculaties, onjuistheden en laster. 
Tot overmaat van ramp gaat deze brief ook bij personen en bedrijven die niets te maken hebben met 
het dagelijks gebeuren van de organisatie, maar wel een ondersteunende dienst verlenen. Dit gedrag 
is verwerpelijk. Deze man heeft de organisatie in het recente verleden, heel veel schade berokkend. 
U kunt zich ongetwijfeld nog herinneren hoe vaak de organisatie naar de groene tafel is gedwongen, 
met alle financiële ellende van dien. Het bestuur heeft de afgelopen twee en een half jaar alles in het 
werk gesteld om de verdeeldheid in de organisatie te elimineren. Er is hard gewerkt om extern het 
beeld van de organisatie te repareren en partners, functionarissen bij de gemeente, politie, bedrijven 
en ga zo maar door, te zoeken die wederom in ons willen geloven. Het is in grote mate gelukt. Het is 
daarom diep te betreuren dat de heer Santokhi wederom initiatieven neemt om de organisatie en 
personen met een integere staat van dienst, te beschadigen. Wij roepen u op om alert te blijven en 
niet te trappen in het patroon van afgang dat door betrokkene wordt ingezet. ASAN en haar leden 
verdienen dit niet. 
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