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Beste lezer, ontvang hierbij weer een nieuwe uitgave van onze nieuwsbrief.  
In de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd met betrekking tot de 
CORONA crisis. In de vorige nieuwsbrief is hier uitvoerig op ingegaan. De 
situatie was toen van dien aard dat alle activiteiten werden bevroren.  
Inmiddels zijn de maatregelen enigszins versoepeld en dat biedt ASAN de 
ruimte om op z’n minst de zondagse gebedsdiensten weer aangepast te doen 
plaatsvinden. De diensten zullen ook middels een geïmproviseerde methode 
uitgezonden worden via Facebook, omdat we proberen om ook degenen te 
bereiken, die niet in staat zijn om voorlopig fysiek naar de Mandir te komen. 
Het bestuur juicht het toe, dat onze leden en bezoekers zich keurig houden 

aan de geldende maatregelen. We moeten het vooral zo houden. Dank aan de leden van de 
Priesterraad en het secretariaat die al de nodige verbale en visuele aanwijzingen verzorgen. 
 

 
De bestuurstermijn van het bestuur Amresh B. Tewarie loopt tegen het eind 
van dit jaar af. Hoewel de Corona maatregelen beperkingen opleggen met 
betrekking tot het houden van bijeenkomsten is het bestuur begonnen met 
het treffen van de nodige voorbereiding voor een bestuursverkiezing. Zij heeft 
een commissie in het leven geroepen, om te bevorderen dat er een 
kandidatenlijst gepresenteerd wordt, dat het vertrouwen geniet van de hele 
organisatie. Kandidaten moeten vooral een verbindende uitstraling hebben en 
bereid en capabel zijn om de uitdagingen van de organisatie aan te gaan. De 

commissie heet “Werving kandidaten voor het bestuur” en bestaat uit Pandita Savita Bierdja, dhr. 
Ramesh Dhanpat, dhr. Evert Gajadhar en Pt. J. Datadin. Als u belangstelling heeft voor een 
bestuursfunctie en u weet dat u het aankan, dan verzoek ik u om toch even contact op te nemen met 
de leden van de commissie. De uiterste datum hiervoor is 31 oktober 2020. De voorlopige 
verkiezingsdatum is 29 november 2020. Het doorgaan ervan, is wel afhankelijk van de Corona 
ontwikkelingen. Degenen die het vermoeden hebben dat leden geen post of E-mail ontvangen 
worden verzocht dit nu aan te geven. Na de verkiezing heeft het geen nut meer. 
 

 
De mandir is nog niet af en het zal zeker nog enige tijd 
duren voor het zover is. Maar dat wil niet zeggen dat we 
achterover moeten leunen een kijken wie het gaat doen. 
De Mandir is immers al langer dan een jaar in gebruik. Dat 
betekent dan ook dat het onderhoud regelmatig moet 
plaats vinden. Alle leden van ASAN hebben hier een 
verantwoordelijkheid in. Als we met elkaar kunnen 
afspreken wie welk deel van het onderhoud op zich 
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neemt, dan kunnen we die kosten besparen voor andere uitgaveposten. Gelukkig kan ASAN rekenen 
op personen die oprechte betrokkenheid tonen, zoals bij de beplanting van de bloemen voor en 
rondom het gebouw. Bijzondere dank gaat uit naar Dew Bharos, Oedradj Ghoerbien, Chander 

Soerdien, Ronald Raghoe en Kamal Ramkalup die op 
eigen kosten de verfraaiing met bloemen op zich 
hebben genomen. Ook het regelmatig terug komen om 
de plantjes te besproeien, gaat er heel spontaan aan 
toe. Om het besproeien enigszins te vergemakkelijken 
heeft de Mandir Bouwcommissie besloten om een 
buitenkraan te plaatsen, wat inmiddels ook is 
uitgevoerd. En terwijl anderen zitten te wachten op 
bedankbrieven voordat ze hun handen uit de mouwen 

steken, 
gaan deze 

helden 
onvermoeid door. Rajesh Soekhram adviseert het 
bestuur niet alleen bij het zonnepanelen project van 
ASAN, maar is ook met zijn broer druk bezig geweest 
om het achter terrein van de Mandir met eigen 
middelen te maaien. Jay Mangroe, die notabene geen 
lid is,  bood aan om de Mandir ook kosteloos en met 
eigen middelen helemaal schoon te schrobben. Het 
bestuur is deze vrijwilligers zeer erkentelijk. Ook dank 
aan onze penningmeester Chander Ghoerbien, die te allen tijde bereid is om de werkzaamheden te 
begeleiden 
 

 
De penningmeester heeft enige tijd geleden naar alle leden een 
verzoek tot betaling/aanzuivering van de contributie gestuurd. Velen 
hebben hieraan voldaan. Maar er zijn ook nog een aanzienlijk aantal 
leden die niet gereageerd hebben hierop. Het verzoek is om dit alsnog 
over te maken en wel met enige spoed. Wat om de hoek komt bij 
kijken als u uw contributie niet betaalt, is namelijk dat uw stemrecht 
komt te vervallen.  

 
De ASAN Seniorenbijeenkomst van dinsdagmiddag wordt 
steeds drukker bezocht. Gladys Bharos die jarenlang de 
trekkersrol hierin vervulde heeft aangegeven dat ze wil 
overdragen. Dus als er iemand is met belangstelling, geef het 
dan aan. Na een lange Corona pauze konden de bijeenkomsten 
weer opgestart worden, met inachtneming van de RIVM 
richtlijnen. Maar door de ingetreden vakantieperiode was de 
pret maar kort. De groep is op dinsdag 1 september 2020, 
onmiddellijk na de vakantie, wederom begonnen met haar 
activiteiten. Naast de seniorenbijeenkomst organiseert ASAN 

op de woensdagmiddag ook activiteiten voor de jongeren en ouderen. Als u belangstelling heeft kunt 
u contact opnemen met Pandit J. Datadin. 
 

 
ASAN start binnenkort met de ASAN VEDIC SANSKRITI SCHOOL. Op deze school zal Filosofie onderwijs 
op Vedische grondslag onderwezen worden. Sakoentla Dihal, Shakoentla Tewarie en Chandra 
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Parbhudayal-Lekhram zijn inmiddels bereid gevonden hun ondersteuning hieraan te verlenen. De 
trekker van de school is Amresh Tewarie. De lessen zijn bedoeld voor jongeren van 8 tot en met 18 
jaar. 
 

 
ASAN zal met ingang van 15 september 2020 de cursus Bhagvat Gita verzorgen. De coördinatie van 
deze cursus ligt in handen van Acharya Nardev Arya Yajurvedi. Er wordt een geringe bijdrage 
gevraagd voor deelname. U kunt voor informatie en inschrijving contact opnemen met Acharya 
Nardev op telefoon 06-41309658 / e-mail: n.nardev@gmail.com. 
 

 
Sinds zondag 30 augustus 2020 worden 
wederom Hindi lessen verzorgd in de Mandir, 
met inachtneming van de RIVM richtlijnen. De 
lestijden zijn als volgt: 

09:30 - 11:00 uur deel 1 प्राथमिक (beginners) 
door de heer Manodj Jagesar 

11:00 - 12:30 uur deel 2 प्रारिामिक door de heer Rabin Jagram 

11:00 - 12:30 uur deel 3 प्रवेश door mevrouw Preem Malgie  

12:30 - 14:00 uur deel 4 पररचय door de heer Rabin Jagram 
12:30 - 14:00 uur 18+ door de heer Balram Ramnath 
Allen die belangstelling hebben kunnen zich alsnog aanmelden. Het cursusgeld bedraagt €40,- per 
persoon, voor het cursusjaar 2020-2021 (40 lesweken). 
Tegenwoordig is Hindi de vierde meest gesproken taal ter wereld, na Engels, Spaans en Mandarijn. 
Op zondag 13 september vierden wij in de mandir het jaarlijkse Hindi Divas. Op deze dag staan we stil 
aan bij het Hindi onderwijs. 
 

 
Ondertussen hebben enkele dansscholen te kennen gegeven gebruikt te willen maken van de 
faciliteiten van ASAN om hun lessen te kunnen verzorgen. Het bestuur is in gesprek met hen om in 
wederzijds belang, alles op een rij te zetten. 
Er worden thans ook plannen uitgewerkt om zanglessen te gaan verzorgen. Het bestuur hoopt om 
binnenkort meer informatie hierover te verstrekken. 
 

 
Het gewezen lid P. Santokhi heeft rond mei 2020 een mail rond gestuurd naar een 
aantal leden, personen buiten de organisatie en (omroep)bedrijven. In de brieven en 
mails heeft hij zich bediend van smaad en laster, voornamelijk aan het adres van de 
voorzitter van ASAN en diens broers. De familie heeft naar aanleiding van deze onjuiste 
berichten een rectificatie afgedwongen via de advocaat. P. Santokhi heeft conform de 
eis gehandeld. Omdat ASAN door toedoen van betrokkene heel veel schade heeft 
geleden, en de vrees was dat één en ander zich zou herhalen, heeft het bestuur het 
lidmaatschap van P. Santokhi per 05 juni 2020 opgezegd. De opzegging is aanvaard. 

 
 

Beste leden elk jaar weer wordt het bestuur benaderd met aanvragen, om 
verzoeken voor een koninklijke onderscheiding, te ondersteunen. Niet 
zelden voldoen de personen waar het om gaat, niet aan de minste criteria, 
maar omwille van een vriendschappelijke band onderling, wordt de 
aanvraag voorgelegd. Ook zijn de verzoekers, vaak genoeg via een omweg, 
ook de kandidaten in spe. Het is goed om onder uw aandacht te brengen dat 

mailto:n.nardev@gmail.com


4 
 

een lintje echt voor een langdurige onderscheidende bijdrage is aan de gemeenschap. We zien dat 
vriendjes onderling met behulp van eigen waarheden een aanvraag doen, en die krijgen het gek 
genoeg ook voor elkaar. Het bestuur van ASAN doet hier niet aan mee. Als u onze steun nodig heeft 
moet er sprake zijn van een uitzonderlijke en onderscheidende bijdrage aan de vereniging. Het 
bestuur is niet van plan om haar reputatie te grabbel te gooien bij de gemeente, door jan en alleman 
maar te ondersteunen. Alleen dan kunnen we een onderscheiding echt met trots blijven dragen.  
 

U zult gemerkt hebben dat ASAN een nieuwe huisstijl 
heeft geïntroduceerd.  Bij een nieuw gebouw, en nieuw 
begin hoort ook een nieuwe logo en huisstijl. Ons 
brievenhoofd is inmiddels aangepast en wordt overal al 
herkend. Degenen die er goed naar gekeken hebben 
zullen ook wel gemerkt hebben dat we samen met een 
nieuwe website (www.aryasamajnederland.com) ook 
een nieuw E-mailadres (info@aryasamajnederland.com) 
hebben. In onze vorige nieuwsbrief zijn we al ingegaan 
hierop. Maar nu wordt het zo zoetjes aan definitief.  
E-Mailen zal binnenkort alleen maar kunnen via het 
nieuwe E-mailadres. Ook vanuit het secretariaat zal alle 
correspondentie via dit mailadres lopen. Het bestuur hoopt dat u hier rekening mee houdt en het 
een en ander aanpast in uw contactgegevens of adressenboek. 
 

 
 

In de afgelopen maanden hebben bezoekers van de Mandir, 
allerhande persoonlijke kledingstukken zoals jassen sjaals, truien 
en slippers achtergelaten. De kledingstukken hangen week in en 
week uit aan de kapstokken in het gebouw en de slippers liggen 
op de schoenenplanken. Het bestuur verzoekt een ieder om na te 

gaan of u iets heeft laten liggen. U kunt ook bellen met het 
secretariaat om te verifiëren. Heeft u inderdaad iets achtergelaten, dan kunt u dat tot 31 oktober 
2020 nog ophalen. Na deze datum zullen de spullen naar de container van het Leger des Heils 
worden gebracht. 
 

 
Beste leden namens het bestuur vraag ik u om met de Mandir om te gaan zoals u met uw 
kostbaarste sieraad zou omgaan. Laat het niet steeds aan anderen over. We kunnen ons die luxe niet 
permitteren.  
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